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درس ﺗﺴﺘﺮ ﻓﺎرﺳﯽ دﻫﻢ

دﻫﻢ

دﺑﯿﺮ

ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ؟

1

"ﭼﻮ ﺟﻨﮓآوری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﺰ            ﮐﻪ از وی ﮔﺰﯾﺮت ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ"
"ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖﺑﺎزو ﺷﺪ و ﺗﯿﺰﭼﻨﮓ            ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻃﻠﺐ ﮐﺮد ﺟﻨﮓ"
"ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺮی            ﻧﻪ وﻗﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺟﻮان اﺳﺖ".
"ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺮان ﭼﺮا ﺷﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯽ؟            ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮر دﻣﻨﺪه ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯽ" "ﻣﺘﺮس از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮزن            ﺣﺬر ﮐﻦ ز ﭘﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻦ"
2 (1

3 (2

4 (3

5 (4
ت

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪر "ﮐﺸﺘﻦ" ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺪه اﺳﺖ؟

2

 (1اﯾﻦ ﻗﺼﮥ ﻋﺠﺐ ﺷﻨﻮ از ﺑﺨﺖ واژﮔﻮن          ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﺖ ﯾﺎر ﺑﻪ اﻧﻔﺎس ﻋﯿﺴﻮی
 (2ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮی ﮔﺮ ﺑﺮآرم ﺳﺮ ز ﮐﻨﺞ آﺷﯿﺎن           ﻣﯽﺷﻮد ﺗﯿﻎ دودم در ﮐﺸﺘﻨﻢ ﻫﺮ ﭘﺮ ﺟﺪا
 (3ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﺳﺒﺰ از ﻋﻤﺮ اﺑﺪ ،آن را ﮐﻪ ﮐﺸﺖ           دادهاﻧﺪ از ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻀﺮ آب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺮا
 (4ﺑﺤﺮ ﮔﺮان وﻗﺎرم ،در ﭘﺎس ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ            ﺷﻤﻊ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﺸﻘﻢ ،ﭘﺮوای ﮐﺸﺘﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ت

3

در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻋﺰ ت ﻋﻈﯿﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻗﺪﯾﻢ دم ﺑﺮﻧﯿﺎرم و ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪارم ﻣﮕﺮ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻣﻌﻠﻮف و ﻃﺮﯾ ﻖ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ
"ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ّ
آزردن دوﺳﺘﺎن ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و ﮐﻔﺎرت ﯾﻤﯿﻦ ﺳﻬﻞ و ﺧﻼف راه ﺛﻮاب اﺳﺖ و ﻧﻐﺰ رای اوﻟﻮاﻻﻟﺒﺎب ﮐﻪ ذواﻟﻔﻐﺎر ﻋﻠﯽ در ﻧﯿﺎم و زﺑﺎن ﺳﻌﺪی
در ﮐﺎم".
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت

ل
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آراﯾﻪﻫﺎی "ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺗﻠﻤﯿﺢ ،اﺳﺘﻌﺎره ،اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ" ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺪام اﺑﯿﺎت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﻪ درآی        ﮐﻪ دم و ﻫﻤﺖ ﻣﺎ ﮐﺮد ز ﺑﻨﺪ آزادت
اﻟﻒ( ﺑﺮﺳﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮ رز ﮔﻮ
ّ

       ﻧﺘﻮان ﻣﺮد ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ زادم
ﺣﺐ وﻃﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ب( ﺳﻌﺪﯾﺎ
ّ
ُ
ج( از ﮐﻔﺮ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺑﺘﺎن ﮔﺮ ﺧﺒﺮت ﻫﺴﺖ        ﻣﺆﻣﻦ ﺷﻮ و در ﺣﻠﻘﮥ ّ
ﮐﻔﺎر ﻓﺮود آی
د( از ﺑﻨﺪه زر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ زآﻧﺮو ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن را       ﺑﯿﺮون ز روی ﭼﻮن زر وﺟﻬﯽ دﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ه( ره ﺑﻪ در از ﮐﻮی دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ         ﺳﻠﺴﻠﮥ ﭘﺎی ﺟﻤﻊ زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎن اوﺳﺖ
 (1ج ،ﻫ ،ب ،اﻟﻒ ،د

 (2ﻫ ،د ،ج ،اﻟﻒ ،ب

 (3ج ،ﻫ ،اﻟﻒ ،د ،ب

 (4ﻫ ،ج ،د ،ب ،اﻟﻒ
ت

5

ﻧﻮع ﺣﺮف "واو" ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ ﮐﺲ            ﺣﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦداﻧﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را
 (2آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪم ﺷﻤﻊﺻﻔﺖ ﭘﯿﺶ وﺟﻮدت            ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎی ﺑﺴﻮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ را
 (3ﮐﺲ ﭼﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد؟            ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﻢ اﺛﺮ ﮔﺮم و ﮔﺪاز دل ﺧﻮﯾﺶ
 (4ﺧﯿﺎل زﻟﻒ و روﯾﯽ را ﺧﻠﯿﻞ آﺗﺶ دل ﮐﻦ            ﮐﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﻮج ﺳﻨﺒﻞ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

6

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺣﺬف ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻟﻔﻈﯽ" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 )1ﻣﺎ ﻋﺪمﻫﺎ ﻢ و ﻫﺴﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎ            ﺗﻮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻘﯽ ،ﻓﺎﻧﯽﻧﻤﺎ
 (2ای دﻫﻨﺪۀ ﻋﻘﻞﻫﺎ ،ﻓﺮﯾﺎد رس            ﺗﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ
 (3ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار و دل ،ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب            ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ دﻟﻢ در ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
ﻧﯿﻢذر ه زان ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻮد            ﮐﻪ ز ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﺮد ﺳﯿﺼﺪ ر َﺻﺪ
(4
ّ
َ
ت

ل
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ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﭼﻮ ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪن ز آب ﺟﻮی            ﭼﺮا رﯾﺰی ازﺑﻬﺮ ﺑﺮف آﺑﺮوی
ﺑﯿﻔﺘﺎد ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺧﺮد            ﺑﻪ ﻣﻬﺮ آﺳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﯿﻮق ﺑﺮد
ب( ﭼﻮ ﺷﺒﻨﻢ
ُ
ج( ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﺮ آﺑﺴﺘﻦ ﮔﻮﻫﺮی            ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪف ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮی
د( ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻦ ای دوﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻢ ﺗﻨﺪ            ﮐﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﯿﻎ ّﺑﺮﻧﺪه ﮐﻨﺪ
ه( ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﺧﻮار            ﺑﺮوﯾﺪ ﮔﻞ و ﺑﺸﮑﻔﺪ ﻧﻮﺑﻬﺎر
 (1اﻟﻒ  -ج

 (2ب  -ه

 (3ب  -ج

 (4اﻟﻒ  -د
ت

8

اﺑﯿﺎت ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﺷﻤﺎ را ﭼﻮ ﺑﺎور ﺑﻪ ﯾﺰدان ﺑﻮد            ﻫﻢ او ﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد" ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ز ﺧﻠ ﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺪهای را ﭼﻪ ﺑﺎک            ﮐﻪ ﺑﻨﺪد ﮐﻤﺮ ﭘﯿﺶ ﯾﺰدان ﭘﺎک
ب( ﺑﺒﺮد او ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎد            ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻟﺤﺪ ﺧﻮد ﭼﺮاغ اﯾﻤﺎﻧﯽ
ج( ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ            اﮔﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻔﻢ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻗﻮی اﺳﺖ
د( ز ﺧﻮف ﻫﺠﺮم اﯾﻤﻦ ﮐﻦ اﮔﺮ اﻣﯿﺪ آن داری            ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺖ در اﻣﺎن دارد
 (1ج ،د

 (2اﻟﻒ ،ب

 (3ب ،د

 (4اﻟﻒ ،ج
ت

9

در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ" ،ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ" ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( از آﺧﻮر ﺣﻀﯿﺾ ﻃﻤﻊ ﺑﺎزﮐﺶ ﻋﻨﺎن           ﺗﺎ ﺷﻬﺴﻮار اوج ﻓﻠﮏ ﺑﻮﺳﺪت رﮐﺎب
ب( ﺳﻮد ﻏﺎ رتزدﮔﯽﻫﺎی ﻏﻤﺖ را ﻧﺎزم           ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽرود و آه رﺳﺎ ﻣﯽآﯾﺪ
ج( آﻓﺘﺎب ﺟﺬﺑﮥ ﺗﻮ ﺷﺒﻨﻢ اﺷﺒﺎح را             در زﻣﺎﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
         ﺳﻘﺎی ﺳﺮ ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﻐﺎﻧﯿﻢ
ﻓﺮاش ﻋﺒﺎدﺗﮑﺪۀ راﻫﺐ دﯾﺮﯾﻢ
ّ
د( ّ

ه( ﺑﯽﺻﺒﺮ ﺑﻮد و ﺑﯽﺣﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺖ او از اﺟﻞ          ﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدی ﯾﮏزﻣﺎن رﺳﺘﯽ از او آن ﺑﺪﻟﻘﺎ
َ
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﻫﻤﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮدم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﻢ زدی            ﭼﻪ ﻗﻮت ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮدی )ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺪه(
 (2ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ وﻓﺎ و ﻋﻬﺪ ﯾﺎران            اﮔﺮ از ﺑﻼ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﻗﺪم ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ(
 (3ﻫﯿﻬﺎت ﮐﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮآرد در اﯾﻦ ﻃﻠﺐ            اﯾﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮود ﺑﺮ زﺑﺎن دوﺳﺖ )ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺧﺮﺳﻨﺪی(
 (4ﻏﺒﺎر ﺣﺎدﺛﻪ در ﺧﻠﻮﺗﺶ ﻧﺪارد راه            دﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﻪدارش ردای دروﯾﺸﯽ اﺳﺖ )آﺳﻮدﮔﯽ در ﻓﻘﺮ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

11

ﻣﻌﻨﯽ واژﮔﺎن "ﺗﺎﻻب ،ﺿﺎﻣﻦ ،اﺑﺪال و اﺳﺘﺮﺣﺎم" ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﺿﻤﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ،ﻃﻠﺐ رﺣﻢ
(1
ّ
 (2ﺑﺮﮐﻪ ،ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ،رﺣﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻦ
 (3آﺑﮕﯿﺮ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪه ،ﻣﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ
 (4آﺑﮕﯿﺮ ،ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺮدان ﺧﺪا ،رﺣﻢ ﮐﺮدن
ت

12

ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارﻧﺪ؟
 (1ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس ز ﺧﻮﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻪ آ ﮔﻪ اﺳﺖ؟            در ﮐﻨﻪ ذات ﺣ ﻖ ﻧﺮﺳﺪ ﻗﯿﻞوﻗﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﺸ ﻖ ﺗﻮان دﯾﺪ روی ﯾﻮﺳﻒ
ﺟﺎن را            ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻋﺸ ﻖ ﻧﺪاری ﺗﻮ ﻣﺮد وﻫﻢ و ﻗﯿﺎﺳﯽ
 (2ای زورﻣﻨﺪ روز ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺳﯿﻪ ﻣﮑﻦ            ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﻣﯽﭼﮑﺪ ﻫﻤﯽ از دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﻫﺮﮐﺠﺎ آورد ﺳﭙﺎه ﺗﻮ زور            ﭘﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮر
 (3ﭼﻮن ﻗﻀﺎ آﯾﺪ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﭘﻮﺳﺖ            دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺎزﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ز دوﺳﺖ دم ﺗﯿﻎ ﻗﻀﺎ از ﭼﯿﻦ اﺑﺮو ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد            ﻧﺪارد
ﺣﺎﺻﻠﯽ دﻟﮕﯿﺮ از ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﻮدن
 (4ﺟﻮاﺑﺶ داد ﮐﺎن ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺖ            ز دﺳﺖ ﻣﺮگ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ            ﮐﻪ
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﯽ
ت

ل

forum.konkur.in

4/ 45

www.konkur.in
13

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﭼﻮن ﺑﺴﯽ اﺑﻠﯿﺲ آدمروی ﻫﺴﺖ            ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎﯾﺪ داد دﺳﺖ" ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
 (1ﻏﻢ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮگ و ﺟﺎﻣﻪ و ﻗﻮت            ﺑﺎزت آرد ز ﺳﯿﺮ در ﻣﻠﮑﻮت
 (2ﭼﻮن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دون ﻓﺮود آﻣﺪ            ﺑﻪ ﻋﺴﻞ درﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺎی ﻣﮕﺲ
 (3ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزﻧﺪ            ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﯿﻢ و ﻏﻠﻪ اﻧﺪوزﻧﺪ
 (4دل در اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﻋﺸﻮهﮔﺮ دﻫﺮ ﻣﺒﻨﺪ            ﮐﺎﯾﻦ ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺑﺴﯽ داﻣﺎد اﺳﺖ
ت

14

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "و زﻟﯿﺨﺎ در ﻋﺸ ﻖ و درد او ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد" ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
 (1در ﻋﺸ ﻖ اﮔﺮ دﻣﯽ ﻗﺮارت ﺑﺎﺷﺪ            اﻧﺪر ﺻﻒ ﻧﯿﮑﻮان ﭼﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﺷﺪ
 (2از ﻣﻨﺰل ﻋﺸ ﻖ رﺧﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ            ورﻧﻪ ز ﻓﺮاق دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ
 (3ور ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ از ﻣﺤﻨﺖ ﻋﺸ ﻖ            در ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺪ و ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ
 (4دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ دل ﺧﺴﺘﻪ ﻏﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد            ﺗﻦ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻫﺠﺮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ﺑﻪ "ﺷﯿﻮه ﺑﻼﻏﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪ؟
 (1ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪ و ﮔﺮم ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻮد            اﯾﻦ ﺧﺮده ﺟﺎن ﻓﺪای ﺳﺮ دﻟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻢ
 (2در ﭼﻤﻦ اﻣﺮوز ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ            ﮐﺒﮏ در ﮐﻬﺴﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ
 (3ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻪ ای در ﻃﺮب آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻪ ای            ﭘﯿﺶ رخ زﻧﺪهﮐﻨﺶ ﮐﺸﺘﻪ و اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪم
 (4ﺳﻌﺪی ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻤﻨﺪ            ﭼﻨﺪان ﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺻﯿﺪ ﻻﻏﺮﯾﻢ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﻣﻔﻬﻮم "از ﮐﻮزه ﻫﻤﺎن ﺑﺮون ﺗﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ" در ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﺑﯿﺎت زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣ ﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﻋﺠﺐ ﻧﺒﻮد ﮔﺮ از ﻗﺮآن ﻧﺼﯿﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺰ ﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
ب( ﺷﻤﻊ در ﭘﺮدۀ ﻓﺎﻧﻮس ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن           ﻫﺮﭼﻪ در دل ﺑﻮد از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﺑﺎﺷﺪ
ج( ﻣﺮا ز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﺎی ﺑﺎده ﺷﺪ روﺷﻦ           ﮐﻪ راز ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻨﮏﻇﺮف ﮔﺸﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ
د( ﺗﻮان ز ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ره ﺑﺮد           ز آب ﺷﻮری و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ه( ز ﺑﯽﻗﺮاری ﻋﺎﺷ ﻖ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﺻﺎﺋﺐ           ﺑﻪ ﺳﺮ زدن ﮐﻒ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر درﯾﺎ را
و( ﻣﯽﺗﺮاود ﺑﻮی درد از ﺧﺮﻗﮥ ﺧﻮﻧﯿﻦدﻻن        ﻧﺎﻓﻪ ﺑﻮی ﺧﻮﯾﺶ را اﻣﺴﺎک ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد
 (1اﻟﻒ -ب -و

 (2ب -د -و

 (3ج -د -ه

 (4اﻟﻒ -ج -ه
ت
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ﻣﺸﻤﻮل "ادﺑﯿﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ" ﻣﯽﺷﻮد؟
"دﻋﻮت ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﮥ زﯾﺮ
ّ
 (1ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ای ﺧﻮﺑﺎن ،رخاﻓﺮوزی و ﻣﻪروﯾﯽ            از آن ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎه او وزان زﻟﻒ ﺳﻪﺗﺎی او
 (2ﮔﻔﺘﻢ ز ﻣﻬﺮورزان رﺳﻢ وﻓﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز            ﮔﻔﺘﺎ ز ﺧﻮ بروﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ آﯾﺪ
 (3وﻓﺎ و ﻋﻬﺪ ﻧﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ار ﺑﯿﺎﻣﻮزی            وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮی داﻧﺪ
 (4ز آزادﮔﺎن ،ﺑﺮدﺑﺎری و ﺳﻌﯽ            ﺑﯿﺎﻣﻮز ،آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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اﺑﯿﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﮔﺮ در ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺎ را رﻧﺠﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ            ﭼﻮن ﻋﺸ ﻖ ﺣﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ِ
ﺳﺮم ﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﺮ            ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎن آﯾﺪ ز ﻣﻌﺸﻮﻗﺎن ﻧﮑﻮﺳﺖ
ﺑﻨﺪهام ،ﮔﻮ ﺗﺎج ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮ
 (2ﺗﺎ ﺧﺎر ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ،آوﯾﺨﺘﻪ در داﻣﻦ            ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻫﺎ
ﺳﺎﯾﮥ ﻃﻮﺑﯽ و دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺣﻮر و ﻟﺐ ﺣﻮض            ﺑﻪ ﻫﻮای ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺖ از ﯾﺎدم
 (3ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﮕﻮ ﺳﻌﺪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻘﺶ            ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ دورانﻫﺎ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻨﯽ ﺳﻌﺪی            ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸ ﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ،ﻧﭙﻨﺪارم
 (4ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ در ﺑﺴﺘﻢ ،ﻋﻬﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﯿﻢ            ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ روا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺾ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻘﺶ روﯾﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻓﺘﺎد            ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار آﻣﺪه اﺳﺖ
ت
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در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ،ﻧﻘﺶ واژهﻫﺎی ﻣﺸﺨ ﺺﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ّ
ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮدن".
"ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻇﺮﯾﻔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﻣﺮدن ْ
ﻣﻔﻌﻮل ،ﻧﻬﺎد ،ﻣﺘﻤ ﻢ ،ﻣﺴﻨﺪ
(1
ّ

ﻢ ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻣﺘﻤ ﻢ ،ﻣﺴﻨﺪ
ﻣﺘﻤ
(2
ّ
ّ

ﻧﻬﺎد ،ﻣﺘﻤ ﻢ ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻧﻬﺎد
(3
ّ

ﻧﻬﺎد ،ﻧﻬﺎد ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻣﺘﻤ ﻢ
(4
ّ
ت
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آراﯾﻪ ﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻏﻠﻄﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪﺟﺰ:
 (1ﺳﻌﺪی ﻧﻪ ﻣﺮد ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺳﺖ            دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎم دل ز ﺳﭙﻬﺮ دﻏﺎ ﮐﻪ ﺑﺮد )اﯾﻬﺎم  -ﺗﺸﺒﯿﻪ(
 (2ﺗﺎ دل ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ ،راه ﻫﻤﻪ درﺑﺴﺘﻢ            ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ،ﺑﺲ ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد )ﺟﻨﺎس  -ﺗﻀﺎد(
 (3ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﺎل ﻃﻠﻌﺖ اوﺳﺖ            ﺗﺎ ﮐﻪ را ﭼﺸﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ  -ﻣﺠﺎز(
 (4آﺧﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎدﯾﮥ ﺳﻮدا            ﻋﺸﻖ ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻨﺖ ﺑﺲ ﺷﻮر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد )اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ  -ﺣﺲآﻣﯿﺰی(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

اﺑﯿﺎت ﮔﺰﯾﻨﮥ
.............

ﺑﺎ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮماﻧﺪ.
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"ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ در ﺑﺴﺘﻢ ﻋﻬﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﻢ            ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ روا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺾ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ "
اﻟﻒ( زﯾﻦ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻤﺎن ﻏﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ            ﻧﻮﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻋﻬﺪ ﺟﺎم ﺷﺪ
ب( ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﺴﯽ ﺑﺴﺖ و ﺷﮑﺴﺖ            آنﮐﻪ در ﻋﻬﺪه ،وﻓﺎی ﺗﻮ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﻨﻢ
ج( ﻋﻬﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﻢ در ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ            داﻣﻦ ﻣﮑﺶ از دﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﻣﻦ و داﻣﺎﻧﺖ
د( ﻫﺰار ﺑﺎر ﮔﺮم ﺑﺸﮑﻨﯽ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﮥ دل            ﻣﻦ آنﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻢ
ﻫـ( آن ﯾﺎر ﭼﻮ ﺷﺪ ﯾﺎرش ﺑﮕﺴﺴﺖ ز اﻏﯿﺎرش            ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﻢﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 (1ج ـ د

 (2اﻟﻒ ـ ﻫـ

 (3ب ـ د

 (4ج ـ ﻫـ
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت دور اﺳﺖ؟
ﻣﺸﺒ ﮏ داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎن زﻧﺒﻮران            ﺑﺮون ﺳﺎده درو ﺑﺎم و درون ﻧﻌﻤﺖ ﻓﺮاواﻧﺶ
 (1دﻟﻢ ﻗﺼﺮ
ّ
 (2ﻧﻪ ﺧﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮ تآﺳﺎ ﺳﺮاﭘﺮده زده ﺑﯿﺮون            درون وﯾﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻮان ﻣﮕﺲ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮﯾﺎﻧﺶ
 (3ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯽ درونﺳﻮ ﺻﻔﺮ و ﺑﯿﺮون از درم ﮔﻨﺠﺶ            ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﭼﻮن ﺻﺪف ﻋﻮر و درونﺳﻮ از ﮔﻬﺮ ﮐﺎﻧﺶ
 (4ﻧﻪ ﻫﺮ زاﻧﻮ دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮدم ﻟﻮح ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ            ﻧﻪ ﻫﺮ درﯾﺎ ﺻﺪ فدار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻢ ﻗﻄﺮه ﻧﯿﺴﺎﻧﺶ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﺷﺎﻋﺮ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
"ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻮر ﻓﺎﺗﺢ ﭼﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﯿﻤﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪ و روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ :ﮔﻮر ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻏﺮ ق در
ﺧﻮن ﺑﻮد".
 (1ﻣﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﮕﺮ دورﻣﺎﻧﺪه زان ﺳﺮ زﻟﻒ            ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ وی اﻧﮕﺸﺘﻢ
 (2ﻧﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ رود اﯾﻦ ﺧﻮن دل ﺑﻪ ﮐﺎم ﮐﺴﺎن            ﺳﯿﺎهروی دو ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮد ﺳﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮ
 (3ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮخ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺧﻨﺪه ﺣﺴﺎب            ﻟﺐ ﻣﺨﻤﻮر ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺎزه اﮔﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﻢ
 (4ﺷﺐﻫﺎ ﻣﻨﻢ ز ﻏﻤﺰه او ﻏﺮ ق ﺧﻮن ﻧﺎب            اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﺧﻮدﮐﺎم او ﺑﮕﻮی
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﭼﻮن ﺑﺴﯽ اﺑﻠﯿﺲ آدمروی ﻫﺴﺖ            ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎﯾﺪ داد دﺳﺖ" ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
 (1ﻏﻢ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮگ و ﺟﺎﻣﻪ و ﻗﻮت            ﺑﺎزت آرد ز ﺳﯿﺮ در ﻣﻠﮑﻮت
 (2ﭼﻮن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دون ﻓﺮود آﻣﺪ            ﺑﻪ ﻋﺴﻞ درﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺎی ﻣﮕﺲ
 (3ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزﻧﺪ            ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﯿﻢ و ﻏﻠﻪ اﻧﺪوزﻧﺪ
 (4دل در اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﻋﺸﻮهﮔﺮ دﻫﺮ ﻣﺒﻨﺪ            ﮐﺎﯾﻦ ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺑﺴﯽ داﻣﺎد اﺳﺖ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﻣﻔﻬﻮم اﺑﯿﺎت زﯾﺮ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
"رﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ای درﯾﻎ            ﮐﺂﻓﺘﺎب ﻧﻌﻤﺘﻢ ﺷﺪ زﯾﺮ ﻣﯿﻎ
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدی آن زﻣﺎن            ﭼﻮن زدم ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺧﻮ شزﺑﺎن"
 (1اﻣﺮوز ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮام ﻣﺮﺣﻤﺘﯽ ﮐﻦ            ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺷﻮم ﺧﺎک ﭼﻪ ﺳﻮد اﺷﮏ ﻧﺪاﻣﺖ؟
 (2در ﻗﻤﺎر ﻋﺸ ﻖ آنﮐﺲ را ﮐﻪ اﻓﺘﺪ ﮐﺎروﺑﺎر            ﮔﺮ ﺑﺒﺎزد ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟
 (3ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﺎرهام اﻣﺮوز ﮐﻪ از ره ﻣﺎﻧﺪم            ﺻﺒﺢ ﻃﺎﻟﻊ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ و دﻟﺪار ﺑﺮﻓﺖ
 (4دﺳﺘﯽ ﭼﻮ ﺑﺮﻧﯿﺎوری اﮐﻨﻮنﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان            ﻓﺮدا ز ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﮔﺰﯾﺪن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه؟
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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از ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
"ﺑﻨﺎت )ﮔﯿﺎﻫﺎن(  /ﻣ َﻌﱢﺮف )ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه(  /رﻋﺐ )ﻫﺮاس(  /ﺟﻨﻮد )ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران(  /ﻧﻔﻮس )ﺑﺎارزش(  /ﺗﮑﻠّ ﻒ )ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ(  /ﺗﺎوان )داغ( /
ُ
ﺗﺎﻻب )آب ﺑﺪﺑﻮ("
 (1ﭼﻬﺎر

 (2ﭘﻨﺞ

 (3ﺷﺶ

 (4ﻫﻔﺖ
ت

27

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺖﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
ﺛﻨﺎی ﺟﻼﻟﺶ زﺑﺎن رﻋﺪ از ﺧﻮف            ﻣﺴﺒﺢ اﺳﺖ ﻣﺮ او را ﭼﻮ اﺑﺮ و ﺑﺮ ق ﺛﻘﺎل
 (1ﮐﻨﺪ
ّ
ﻋﺰ ت ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﺮی ز ﺷﮑﻞ و ﻣﺜﺎل
 (2ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺒﺮوﺗﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻧﺪر وﻫﻢ            ﺑﻪ ّ
ﺻﻮرت و ﺟﺴﻢ            ﻣﻨﺰ ه اﺳﺖ ﺑﻪ وﺻﻒ از ﺣﻠﻮل ﺣﺎﻟﺖ و ﺣﺎل
 (3ﺑﻪ ذات ﭘﺎک ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ّ
 (4ﻫﺮ آنﮐﻪ در ﺻﻔﺘﺶ ﺷﺒﻪ و ﻣﺜﻞ اﻧﺪﯾﺸﺪ            ﺑﻮد دل ﺳﯿﻬﺶ ﻧﻘﺶﮔﯿﺮ ﮐﻔﺮ و ﺿﻼل
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎی ﻧﻔﺲ ﻣﺎ            ﮐﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻﺟﺮم ﺗﺮک ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﻣﺎ
 (1ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﺸ ﻖ روی ﺗﻮﺳﺖ
ِ
 (2ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮای ﮔﺮداﻧﮕﯿﺰ            ﻋﺪوی دﯾﺪه و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺧﺼﻢ ﺿﯿﺎﺳﺖ
 (3دﺷﻨﮥ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺑﺮدارﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢوار            ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﺑﺪو ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻨﯿﻢ
ﻟﺬ ت ﻧﻔﺲ ﺑﺪل ﺳﺎز ﺗﻮ ﺑﺎ ّ
ّ (4
ﻟﺬ ت ﻋﺸ ﻖ            ﺑﮕﺴﻞ از ﻃﺒﻊ و ﻫﻮا ﮔﺮ ﻏﺮﺿﺖ ﻫﺠﺮان ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﺑﻬﺮوز ﺛﺮوﺗﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ آن ﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام واژهﻫﺎ
ّ

 -1دﻫﺶ :ﺑﺨﺸﺶ  -2ﻟﮕﺎم :ﭘﺎﭘﻮش  -3ﻫﻤﺎورد :ﻧﺒﺮد  -4دوده :ﻃﺎﯾﻔﻪ  -5اﻓﺴﺮ :دﯾﻬﯿﻢ  -6ﺗﺎزی :ﻋﺮب  -7ﮔﺒﺮ :آﻫﻦﮐﻮب
6 -4 -2 (1

7 -5 -3 (2

7 -3 -1 (3

7 -3 -2 (4
ت
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ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻗﺪ آراﯾﮥ "ﺟﻨﺎس ﻫﻤﺴﺎن" )ﺗﺎم( اﺳﺖ؟
 (1ﮔﺮ ﻧﺒﻮد اﻧﺪازۀ ﻋﻤﺮت ﻣﺪام اﻧﺪر ﺟﻬﺎن            ﺷﮑﺮ آﺛﺎر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺸﺮ ﻣﺪام
 (2ای ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺖ ز آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮده آب            ﻣﺎ ز ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺖ ﻣﺴﺖ و ﭼﺸﻤﺖ ﻣﺴﺖ ﺧﻮاب
 (3اﯾﻦ ﺳﺨﺎ ﺷﺎﺧﯽ اﺳﺖ از ﺳﺮو ﺑﻬﺸﺖ            وای او ﮐﺰ ﮐﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﯽ ﺑﻬﺸﺖ
 (4ﺟﻬﺎﻧﺪار دارای دارا ﮐﺠﺎﺳﺖ            ﮐﺰو ﮔﺸﺖ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﯽ ﭘﺸﺖ راﺳﺖ
ت
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ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﯿﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺟﺰ:
آراﯾﻪﻫﺎی درج
ً
 (1اﮔﺮ ﮐﻪ در دل ﺷﺐ ﺧﻮن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮدون            ﺑﻪوﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﭼﺮا ﮐﻮه و دﺷﺖ ﮔﻠﻨﺎری اﺳﺖ )ﮐﻨﺎﯾﻪ  -ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ(
 (2ﭼﻮن ﺑﻮی ﮔﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰون ز ﺑﺮگ ﺧﻮﯾﺶ            ﺑﯽﭘﺮده ﮔﺸﺖ راز ﻣﻦ از ﭘﺮده ﺑﺴﺘﻨﻢ )ﺗﺸﺒﯿﻪ  -ﭘﺎرادوﮐﺲ(
 (3ﺻﺒﺎ از ﻋﺸ ﻖ ﻣﻦ رﻣﺰی ﺑﮕﻮ ﺑﺎ آن ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن            ﮐﻪ ﺻﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﮐﯿﺨﺴﺮو ﻏﻼم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دارد )ﺗﻀﺎد  -اﺳﺘﻌﺎره(
ﺗﻮﻻی ﺗﻮ در آﺗﺶ ﻣﺤﻨﺖ ﭼﻮ ﺧﻠﯿﻞ            ﮔﻮ ﺎ در ﭼﻤﻦ ﻻﻟﻪ و رﯾﺤﺎن ﺑﻮدم (ﺗﻠﻤﯿﺢ  -اﺳﺘﻌﺎره)
 )4ﺑﻪ ّ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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واژۀ "ﻟﻌﻞ" در ﮐﺪام اﺑﯿﺎت در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺟﻮﻫﺮی ﻋﻘﻞ در ﺑﺎزار ﺣﺴﻦ            ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻌﻠﺶ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ب( ﻟﺒﺖ ﺑﺪﯾﺪم و ﻟﻌﻠﻢ ﺑﯿﻮﻓﺘﺎد از ﭼﺸﻢ            ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻔﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻓﺖ ﻟﺆﻟﺆ را
ج( ﻣﯿﺎن اﻧﺠﻤﻦ از ﻟﻌﻞ او ﭼﻮ آرم ﯾﺎد            ﻣﺮا ﺳﺮﺷﮏ ﭼﻮ ﯾﺎﻗﻮت در ﮐﻨﺎر آﯾﺪ
د( ﻟﻌﻠﯽ ﭼﻮ ﻟﺐ ﺷﮑﺮﻓﺸﺎﻧﺖ            در ﮐﻠﺒﮥ ﺟﻮﻫﺮی ﻧﺪﯾﺪم
" (1اﻟﻒ " و "ج"

" (2اﻟﻒ " و "ب"

" (3ب" و "د"

" (4ج" و "د"
ت
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺑﺲ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮﯾﺶ            ﺧﻮرد ﮔﺎو ﻧﺎدان ز ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ" ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
 (1اﻣﯿﺪ ﺑﮕﺴﻠﯿﻢ ز ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻤﺎم            زﯾﻦ ﭘﺲ دﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ
 (2ﮔﺮگ اﻏﻠﺐ آﻧﮕﻬﯽ ﮔﯿﺮا ﺑﻮد            ﮐﺰ رﻣﻪ ﺷﯿﺸﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ رود
 (3ﺑﺎزی اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻧﺪر ای ﭘﺴﺮ            ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻣﮑﻦ ز ﻏﻢ و درد ﺑﺎزوان
 (4ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮی ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺘﺎد            ﺗﺎ ﭼﺎه دﯾﮕﺮان ﻧﮑﻨﻨﺪ از ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ
ت

34

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﺮدهای ﮐﻪ ﺷﻮم ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر            ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺸﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﻮ را" ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد؟
 (1رﻓﺘﯽ از ﭼﺸﻢ و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺧﺪای            ﮐﻪ ﻧﻪای ﻏﺎﯾﺒﻢ ز ﭘﯿﺶ ﺿﻤﯿﺮ
 (2ﺟﻤﺎل ﺑﯽﻣﺜﺎل او ﻋﯿﺎن اﺳﺖ            ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮ در اﻋﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ
 (3ﺟﻠﻮهﮔﺎه رخ او دﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ            ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ
 (4دﻟﺪار دل اﻓﮕﺎران ﻏﻢﺧﻮار ﺟﮕﺮﺧﻮاران            ﯾﺎری ده ﺑﯽﯾﺎران ﻫﺮﺟﺎ ﻫﻤﻪ او دﯾﺪم
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﮐﺪام ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 (1ﺟﺎﻧﺎ دﻟﻢ ﭼﻮ ﻋﻮد ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺴﻮﺧﺘﯽ            وﯾﻦ دم ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﻢ ز ﻏﻤﺖ دود ﻣﺠﻤﺮ )آﺗﺸﺪان( اﺳﺖ
 (2ﻣﺮ ﺗﻮ را ﻫﺮ زﺧﻢ ﮐﺂﯾﺪ ز آﺳﻤﺎن            ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎش ﺧﻠﻌﺖ ﺑﻌﺪازآن
 (3ﭼﻮن ﮔﺮاﻧﯽ را اﺳﺎس راﺣﺖ اﺳﺖ            ﺗﻠﺦﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻮای ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ
 (4ﺑﺴﻮز ای دل ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻮی دل از ﺗﻮ            ﮐﺠﺎ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﯽ آﺗﺶ ﮐﺴﯽ را ﺑﻮی ﻋﻮد آﻣﺪ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

36

ﺗﻌﺪاد "ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی وﺻﻔﯽ" در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1دوﺳﺖ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺎزد دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ            ور ﻧﺴﺎزد ﻣﯽﺑﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮی دوﺳﺖ
 (2ﺧﻼص ﺑﺨﺶ ﺧﺪاﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان را            ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﻤﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ
 (3ﺻﺪ ﺳﻔﺮۀ دﺷﻤﻦ ﺑﻨﻬﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻘﺼﻮد            ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دوﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ
 (4ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻼﯾ ﻖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ            ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﺎرۀ ﻧﻮری
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

37

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آراﯾﻪﻫﺎی "ﺗﻨﺎﻗﺾ ،اﯾﻬﺎم ،اﻏﺮاق ،ﺗﻠﻤﯿﺢ ،ﺗﻀﺎد" دﯾﺪه ﻣ ﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( در ﻏﺒﺎر ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺮار وﻓﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ           ﺟﺎﻣﮥ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ز ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ب( ای ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺢ از دمﺳﺮدی ﺧﻮد ﺷﺮم دار           ﻣﯽرﺳﯽ ﺑﯽﺑﺎک و ﮔﻞﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ج( رازداریﻫﺎی ﻋﺸ ﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮد           ﮐﻮهﻫﺎ در ﺳﺮﻣﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
د( در ﺳﻮاد ﻓﻘﺮ ﮔﻢ ﺷﻮ زﻧﺪۀ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎش              ﻓﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﻣﺎ را در ﮐﺠﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
 (1اﻟﻒ ،ب ،ج ،د ،ﻫـ

 (2ﻫـ ،د ،اﻟﻒ ،ج ،ب

 (3ب ،اﻟﻒ ،ج ،ﻫـ ،د

 (4د ،ﻫـ ،ج ،ب ،اﻟﻒ
ت
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺬف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟
 (1ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل اﺳﺖ ﭘﯿﺶ اﻫﻞ ﮐﻤﺎل             ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗﺎ ﻟﺐ ﮔﻮر اﺳﺖ و ﺑﻌﺪازآن اﻋﻤﺎل
 (2ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﺑﻼغ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ            ﺗﻮ ﺧﻮاه از ﺳﺨﻨﻢ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮ و ﺧﻮاه ﻣﻼل
 (3ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ و آﻧﮕﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻗﺎﺋﻞ            ﭼﻮ ﮔﻮش ﻫﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺎل
 (4ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﻫﺎن آدﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ            ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺻﻮرت دﯾﻮار را ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻤﺜﺎل
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

39

ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﺆﻟﻒ

ﺗﻮﺿﯿﺢ

اﺛﺮ

ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ

ﺟﻼل در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ "ﻋﻠﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری" ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻌﺮ "اﺗﺎق آﺑﯽ"

ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی

اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺣﯿﻄﮥ "ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﺎﯾﯽ" ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.

ﮐﺘﺎب "ﮔﻮﺷﻮارۀ ﻋﺮش"

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺠﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰی

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺷﻌﺎر آ ﻨﯽ

ﻗﺼﯿﺪۀ "ﺑﯿﺪاد ﻇﺎﻟﻤﺎن"

ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ

در ﻗﺮن  8ﻫﺠﺮی در ﻧﻘﺪ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮥ ﻣﻐﻮلﻫﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب "ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺘﺎ بزده"

2 (1

3 (2

4 (3

5 (4
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﺑﺮ در ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﻓﺮود آﯾﺪ            ﻫﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮد ﻋﻨﺎن ﻣﺮﮐﺒﺶ آز" ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
 (1ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤ ﻖ ﮐﺸﺘﻦاﻧﺪ            وز ﻃﻤﻊ ﺑﺮ ﻋﻔﻮ و ﺣﻠﻤﺖ ﻣﯽﺗﻨﻨﺪ
 (2ﭼﻮن ﻃﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ز ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن دﯾﻦ            ﺧﺎک ﺑﺮ ﻓﺮ ق ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪازاﯾﻦ
 (3ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪان            ﺷﻮر و ﺷﺮ از ﻃﻤﻊ آﯾﺪ ﺳﻮی ﺟﺎن
 (4ﻣﻦ ز ﻫﺮﮐﺲ آن ﻃﻤﻊ دارم ﮐﻪ او            ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪر ﻃﺒﻊ و ﺧﻮ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ،ﻋﻢ ﻧﻮاﻟﻪ" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺪهاﻧﺪ؟
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ" :ﺳﺘﺎﯾﺶ آ ﮔﺎﻫﯽ ،ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﯽ ،آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ
ّ

اﻟﻒ( ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ اﻧﺪر دﻟﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻮد            ﭼﻮن ﺳﺘﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود

ب( ﻫﺮﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻔﺘﻪ را از ﺧﻮاب ﺟﻬﻞ آوا ﮐﻨﺪ            ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﮔﺮﭼﻪ دون اﺳﺖ ای ﭘﺴﺮ واﻻ ﮐﻨﺪ
ﺧﺪا رزاق ﺑﻮد
ج( ﺑﺮ در ﺷﺎﻫﻢ ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺘﻪای در ﮐﺎر ﮐﺮد            ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﻮان ﮐﻪ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ
ّ
د( ﺗﻮ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮد ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮس            ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪت دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺘﺴﺐ
 (1ب -ج -د -اﻟﻒ

 (2د -ب -اﻟﻒ -ج

 (3ب -د -اﻟﻒ -ج

 (4د -ج -ب -اﻟﻒ
ت
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ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﺮ رﻗﻌﮥ ﻣﻦ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻫﻠﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟" ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
 (1ﻣﻬﺮ ﯾﺎﻗﻮت از دﻫﺎن ﺑﺮﮔﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد            اﯾﻦ ﺣﻼوتﻫﺎ ﮐﻪ ﻟﻌﻠﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺳﺨﻦ
 (2در ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮان ﺗﻮ            ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺑﯽﻧﻮا ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺨﻦ
 (3ای ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﭼﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ زﻟﯿﺨﺎ در ﻣﻘﺎل            ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮ ﻫﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺳﺨﻦ
 (4ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﺧﻮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻣﺸﻨﺪ            ﻟﺸﮑﺮی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﭼﻮن ﻫﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن در ﺳﺨﻦ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ و اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻮﺟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺻﻠﻪای ﺑﻪ روسﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﻃﺒ ﻖ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﺮﺟﻮﺧﻪﻫﺎ و اﻓﺴﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣ ﻖ
ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ و ﺗﻌﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ".
ّ
 (1ﺷﺶ  -ﭼﻬﺎر

 (2ﻫﺸﺖ  -ﭘﻨﺞ

 (3ﻫﻔﺖ  -ﭘﻨﺞ

 (4ﭘﻨﺞ  -ﭼﻬﺎر
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن "درﺳﺖ" آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 )1ﻣﺎ را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ از ﺣﺴﻦ ﻣﺎهروﯾﺎن            ﻫﺮ ﮐﺎو ﺑﻪ ﺷﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﻞ او ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ (ﺗﻐ ﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ذات)
 (2ﮔﺪاز ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را در آﺗﺶ دﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ            ﺳﺰای آنﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺎن در ﺑﻐﻞ ﭘﺮورده دﺷﻤﻦ را )ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری(
 (3ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوﺳﺘﯽ            ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﻢﺧﻤﺎر ﻧﮕﺮدد ﺑﻪ ﻫﻢﺷﺮاب )دوری از ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺪ(
 (4آن ﮔﻮی ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺟﻮاﺑﺶ داری            ﮔﻨﺪم ﻧﺒﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﺟﻮ ﮐﺎری )از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
"ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺳﺖ از ﺳﯿﻨﮥ ﺧﺎک درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻐﻮﻟﻪای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮد".
 (1ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ آن درﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺶ ﺗﻮ دادهای            ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ آن ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎﺳﺖ
 (2آن دم ﻣﻮﺳﯽ ز دل ﺑﺮون ﮐﺮد            ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺧﻮﯾﺶ و آﺷﻨﺎ را
 (3از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﻮد دور ﮔﺮش ﭘﺮﺳﺪ ﺣﺎل            ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﺪاﯾﯽ دارد
 (4دﻟﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ            روان ﺗﻮ را از ﺧﺮد ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
" (1ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ" داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﻟﺌﻮ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.
 (2داﺳﺘﺎن "ﻃﻮﻃﯽ و ﺑﻘﺎل" در دﻓﺘﺮ اول ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی اﺛﺮ ﻣﻨﻈﻮم ﻣﻮﻟﻮی آﻣﺪه اﺳﺖ.
" (3ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﻄﻮاﯾﻒ" اﺛﺮی ﻃﻨﺰ از ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﻔﯽ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻧﺜﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﺳﺖ.
هدم" ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺘﺎب "ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻨﻮب" ،ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ.
 (4ﻣﻨﻈﻮر از "ﺳﺮزﻣﯿﻦ" در ﺷﻌﺮ "ﺳﭙﯿﺪ
ّ
ت

ل

forum.konkur.in

15/ 45

www.konkur.in
47

ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
)اﯾﻬﺎم :ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻓﮑﻨﺪن( )ﺣﻀﯿﺾ :ﻧﺎﺗﻮان( )ﻓﺮﺑﻪ :ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ( )ﻓﻠ ﻖ :ﻓﺠﺮ( )دوﻟﺖ :داراﯾﯽ( )ﻣﻔﺘﺨﺮ :ﻧﺎدان( )ﺳﺨﺮه :ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ( )ﻃﺎﻟﻊ:
ﺑﺨﺖ( )ﻣﺎﺳﻮا :ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت(
 (1دو

 (2ﺳﻪ

 (3ﭼﻬﺎر

 (4ﭘﻨﺞ
ت

48

ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼﯾﯽ اﺳﺖ؟
 (1ﻋﻠﻢ ﭼﻮن درﯾﺎﺳﺖ ﮔﺎه در ﻣﺪ و ﮔﺎه در ﺟﺰر.
ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و در ﻇﺒﻂ و ﺣﻔﻆ آن ﺟﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد.
 (2آن را ﻋﺰﯾﺰ
ّ
 (3ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ درآﻣﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﻓﺖ و ﻣﻐﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻘ ﻖ ﮔﺸﺖ ﺑﺪﯾﻦ دروغﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻋﺬرﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻬﺪ.
(4
ّ
ت

 49ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖ" :ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎم و ﺳﺤﺮ ،ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺸﺖ            ﻗﻄﺮۀ ﺑﺎران ﻣﺎ ،ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺷﺪ" در ﮔﺰﯾﻨﮥ
......................

 آﻣﺪه

اﺳﺖ.
 (1ای ﺧﻨﮏﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ آن ﮔﺮﯾﺎن اوﺳﺖ            ای ﻫﻤﺎﯾﻮن دل ﮐﻪ آن ﺑﺮﯾﺎن اوﺳﺖ
ﺗﻮام ای ﮔﻞ ز دﺳﺘﺮس ﻧﺮود
 (2ﻧﺜﺎر آه ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮﺷﮏ ﻧﯿﺎز            ﮐﻪ داﻣﻦ َ
 (3ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺳﯿﻞ ﺧﻮنﮔﺮی ﺛﻤﺮ ﻧﺪارد            ﻧﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺪ ز ﻧﺎی دل
اﺛﺮ ﻧﺪارد  (4آﺧﺮ ﻫﺮ ﮔﺮﯾﻪ آﺧﺮ ﺧﻨﺪهای اﺳﺖ            ﻣﺮد آﺧﺮﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻨﺪهای
اﺳﺖ

ل

ت
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ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام واژه ﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( َدد :ﺳﺘﻮران ،ﺑﻬﺎﯾﻢ ،ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن
ب( ﺳﻨﺪروس :ﺻﻤﻐﯽ زردرﻧﮓ

ج( ﻫﮋﯾﺮ :ﭼﺎﺑﮏ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ،ﻧﯿﮑﻮ
د( وﯾﻠﻪ :ﻧﺎﻟﻪ ،درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،آزردن
ﻫـ( ﺑﺴﻨﺪه :ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﺎﻣﻞ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺳﺰاوار
و( ﺳﻨﺎن :ﺳﺮﻧﯿﺰه ،وﺗﺮ
 (1ب ،د ،ﻫـ

 (2اﻟﻒ ،ج ،و

 (3ب ،د ،و

 (4ب ،ج ،ﻫـ
ت

51

ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻌﻞ "ﺷﺪم" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺷﺪم ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺎد ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ            ﻏﻢ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ دل ﻣﻦ دو اﺳﺒﻪ ﺑﺎزآﻣﺪ
 (2ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﻢ ﺑﺮ درش ادب ﮔﻔﺘﺎ            ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﺎک در ﯾﺎر ﺧﻮار ﻧﺘﻮان ﮐﺮد
ﻋﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ
 (3ﭼﻮن ﻣﺴﺖ ﺷﺪم ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﭘﺎی درآﻣﺪ            ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺑﺖ ّ
 (4ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﺎت ﺷﺪم دوش ﻣﺮا ﺑﺎر ﻧﺒﻮد            ﻣﯽزدم ﻧﻌﺮه و ﻓﺮﯾﺎد ز ﻣﻦ ﮐﺲ ﻧﺸﻨﻮد
ت

52

ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻗﺪ آراﯾﮥ ﺟﻨﺎس ﻫﻤﺴﺎن )ﺗﺎم( اﺳﺖ؟
 (1ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ز ﺧﻠ ﻖ و ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ            ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻼی ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ
 (2آن ﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺣﺮاﻣﺖ ﺳﻌﺪﯾﺎ            ﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را و ﺧﻮﯾﺶ را
 (3ﭼﻮن درآﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎم ﭘﻨﺪارﻧﺪ            ﮐﻪ ﺳﻬﯿﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺘﺎرۀ ﺑﺎم
 (4ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪی ﺳﻮی ﺟﺎﻧﺎن روان ﮐﻨﻢ ﺟﺎن را            ﮐﻪ ﭘﯿﮏ ﺣﻀﺮت او ﺟﺰ روان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
ت
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ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت" :ﺷﻬﺮ را از ﻋﺪل ،دﯾﻮار ﮐﻦ و راهﻫﺎ از ﻇﻠﻢ و ﺧﻮف ﭘﺎک ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ و ﺧﺸﺖ و ﺳﻨﮓ و
ﮔﭻ" ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﯾﺰدان ﭘﯿﺮوزﮔﺮ            ﺑﻪ داد و دﻫﺶ ﺗﻨﮓ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻤﺮ
داد و د ِﻫﺸﺖ ﮐﺮان ﻧﺪارد            ﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﮐﻨﯽ زﯾﺎن ﻧﺪارد
(2
َ
 (3ﺑﻪ داد و دﻫﺶ ﺟﻮی ﺣﺸﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد            ﺑﺪﯾﻦ دو ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﺸﻢ
 (4داد و دﻫﺶ ﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر            ﺑﻪ ﮐﻪ ﺣﺼﺎری ﮐﻨﻨﺪ ز آﻫﻦ و ﭘﻮﻻد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

54

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﭼﻨﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺪر )ﻧﺼﯿﺤﺖ(

 (2دو دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ دﻟﺴﻮز )دوﺳﺖ(

 (3اوﻟﯿﻦ روز داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻦ )اوﻟﯿﻦ(

 (4اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی )اﺑﺘﺪا(
ت

55

در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﭼﻨﺪ "ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺤﻘﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺮدازم ،ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻮت ﮔﺮدد .ﭘﺲ در ﻣﻌﻨﯽ
"ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺠﻞ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،اﮔﺮ در ﺣﯿﺮت روزﮔﺎر ﮔﺰارم و ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺧﺎﻧﮥ
ّ
ﺑﻌﺚ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺻﻮاب و ﻋﻘﺎب اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و راه ﻣﺮﺿﯽ ﺻﻼح در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ".
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت

56

ﻧﻮع ﺣﺮف "واو" ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ ﮐﺲ            ﺣﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻦداﻧﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را
 (2آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪم ﺷﻤﻊﺻﻔﺖ ﭘﯿﺶ وﺟﻮدت            ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎی ﺑﺴﻮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ را
 (3ﮐﺲ ﭼﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد؟            ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﻢ اﺛﺮ ﮔﺮم و ﮔﺪاز دل ﺧﻮﯾﺶ
 (4ﺧﯿﺎل زﻟﻒ و روﯾﯽ را ﺧﻠﯿﻞ آﺗﺶ دل ﮐﻦ            ﮐﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﻮج ﺳﻨﺒﻞ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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آراﯾﻪﻫﺎی درجﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﯿﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺟﺰ
.................
57
ً

:

 (1اﮔﺮ ﮐﻪ در دل ﺷﺐ ﺧﻮن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮدون            ﺑﻪوﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﭼﺮا ﮐﻮه و دﺷﺖ ﮔﻠﻨﺎری اﺳﺖ )ﮐﻨﺎﯾﻪ  -ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ(
 (2ﭼﻮن ﺑﻮی ﮔﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰون ز ﺑﺮگ ﺧﻮﯾﺶ            ﺑﯽﭘﺮده ﮔﺸﺖ راز ﻣﻦ از ﭘﺮده ﺑﺴﺘﻨﻢ )ﺗﺸﺒﯿﻪ  -ﭘﺎرادوﮐﺲ(
 (3ﺻﺒﺎ از ﻋﺸ ﻖ ﻣﻦ رﻣﺰی ﺑﮕﻮ ﺑﺎ آن ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن            ﮐﻪ ﺻﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﮐﯿﺨﺴﺮو ﻏﻼم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دارد )ﺗﻀﺎد  -اﺳﺘﻌﺎره(
ﺗﻮﻻی ﺗﻮ در آﺗﺶ ﻣﺤﻨﺖ ﭼﻮ ﺧﻠﯿﻞ            ﮔﻮ ﺎ در ﭼﻤﻦ ﻻﻟﻪ و رﯾﺤﺎن ﺑﻮدم (ﺗﻠﻤﯿﺢ  -اﺳﺘﻌﺎره)
 )4ﺑﻪ ّ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

58

ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ واژه در ﮐﻤﺎﻧﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﺎدرﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
"ﻗﻬﺮ )ﻏﻀﺐ( ،ﺳﻔﺎﻫﺖ )ﻧﻌﺮه و ﻓﺮﯾﺎد( ،اوان )ﻫﻨﮕﺎم( ،ﺗﻘﺮﯾﺮ )ﻧﻮﺷﺘﻦ( ،دوات )ﺟﻮﻫﺮ( ،ﻣﻌﺎﺻﯽ )ﮔﻨﺎﻫﺎن( ،ﻣﻨﺪرس )ﮐﻬﻨﻪ( ،ﻧﺪاﻣﺖ
)ﻣﺘﺄﺳﻒ( ،اﺳﺘﺮﺣﺎم )ﻃﻠﺐ رﺣﻢ ﮐﺮدن( ،ﻣﺘﺪاول )ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪ("
 (1دو

 (2ﺳﻪ

 (3ﭼﻬﺎر

 (4ﭘﻨﺞ
ت

59

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
"ﮐﻨﺪ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪ در ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺧﻮار ﻧﯿﮑﺎن را            ﭘﺮ ﻃﺎووس را ﭘﺎ آرد از زﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون"
 (1ای دل ﻣﻼل ﮔﻮﺷﮥ ﻋﺰﻟﺖ ﻫﺰارﺑﺎر            ﺑﻬﺘﺮ ز ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﯾﺎر و آﺷﻨﺎﺳﺖ
 (2ﭘﺮ ﻃﺎووس ﺑﻪ ﺻﺪ رﻧﮓ ﺑﺮآﯾﺪ ﻫﺮروز            ﭘﺎی ﻃﺎووس در اﯾﻦ داﯾﺮه ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ
 (3ﻧﮑﻮ ز ﭼﺸﻢ دل از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪان اﻓﺘﺪ            ﺷﮑﺮ ز ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎدام از دﻫﺎن اﻓﺘﺪ
 (4وﺣﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﺑﺪ ﺧﻮشﺗﺮ اﺳﺖ            ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﯽﻧﻬﻢ ﭼﻮن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ار ﻗﺒﺎﻧﯽ"
ﺑﯿﺖ" :ﻓﻮارهﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﺦ زده ﺑﻮدﻧﺪ وا ﺷﺪﻧﺪ            در ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻇﻬﺮ زﻣﺴﺘﺎن رﻫﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ
ّ
ّ
ﺷﺪﻧﺪ" در ﮐﺪام ﻣﺼﺮاع ﺷﻌﺮ "ﻧﺰ ّ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

 (1ﺗﻮ را ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه و ارﺟﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪم.

 (2ﺗﻮ را ﻋﻄﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪم ﮐﻪ در ﻏﻨﭽﻪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ دارد.

 (3ﺗﻮ را ﺳﭙﯿﺪهدﻣﯽ در اﻧﺘﻈﺎر زاده ﺷﺪن ﻧﺎﻣﯿﺪم.

 )4ﺗﻮ را اﻧﻘﻼب و ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻐ ﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪم.
ت

61

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد؟
"ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﺮدهای ﮐﻪ ﺷﻮم ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر            ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺸﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﻮ را"
 (1ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻮنﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺸﺘﯽ ای ﯾﺎر            ﺑﺮون رﻓﺘﯽ ﯾﻘﯿﻦ از ﺟﻤﻊ اﺣﺮار
 (2ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺘﻨﻪ و ﻏﻮﻏﺎی اوﺳﺖ            در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻨﺰل و ﻣﺄوای اوﺳﺖ
ﻫﺠﻮم ﺟﻠﻮۀ ﯾﺎر اﺳﺖ ذر ه ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ            ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﺪل دل از ﮐﻪ ﺑﺮﮔﯿﺮم
(3
ّ
 (4در ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻈﻬﺮی ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ            دﯾﺪه ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻧﻮر او در اﯾﻦوآن
ت

62

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﻫﻤﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ            ﻣﺮا ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺸ ﻖ ﺗﻮ ﺷﺎﻋﺮی آﻣﻮﺧﺖ
 (2زاﻫﺪ ﺑﻮدم ﺗﺮاﻧﻬﮕﻮﯾﻢ ﮐﺮدی            ﺳﺮﻓﺘﻨﮥ ﺑﺰم و ﺑﺎدﻫﺠﻮﯾﻢ ﮐﺮدی
 (3ﺳﺠﺎدهﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎوﻗﺎری ﺑﻮدم            ﺑﺎزﯾﭽﮥ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﯾﻢ ﮐﺮدی
 (4اﻟﻘﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز ﻣﺮا            ﻋﺎﺷ ﻖ ﮐﺮدی و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا دادی
ت

63

ﻣﻔﻬﻮم ذﮐﺮﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮب و ﻧﮑﻮ            ﺑﺎ ﺧﺼﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺮزد ﯾﮏ ﺗﺴﻮ )ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﮏﺳﯿﺮﺗﯽ(
در ﻏﻢ و ﺷﺎدی اﯾﺎم ﻣﺮا ﺣﺎل ﯾﮑﯽ اﺳﺖ            ﻓﺼﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺪل ،ﺳﺎل ﯾﮑﯽ اﺳﺖ )اﻣﯿﺪواری(
(2
ّ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮگ و ﺑﺎر            ﺑﺮﮐﻨﺶ زود از دﻟﺖ زان ﭘﯿﺶ ﮐﺎو ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ )ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ(
 (3ﺟﺰ ﺑﺪی ﻧﺎرد درﺧﺖ ﺟﻬﻞ
َ
ﺷﺘﺎن )ﺳﺎلﻫﺎ( اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﺎ آن ﺣﺴﻦ )ﺣﺬر از ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻇﻮاﻫﺮ(
 (4ﻫﺮ دو ﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎم دارد در ﺳﺨﻦ            ﻟﯿﮏ ّ
ت
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ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ای دل ﻧﮕﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ از ﺳﻨﺒﻠﺶ ﻣﭙﯿﭻ            ﮐﺎﻓﺘﯽ از آن ﮐﻤﻨﺪ ﭼﻮ ﺧﻮاﺟﻮ در اﺿﻄﺮاب
ﺿﺤﺎک ﻣﻦ آن ﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رخ ﺟﺎم ﺟﻢ اﺳﺖ            آن دو اﻓﻌﯽ ﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ و دوﺷﺶ ﻧﮕﺮﯾﺪ
 (2ﺑﺖ
ّ
 (3ﺗﺎ ﺗﻮ در ﭼﺸﻢ ﻣﻨﯽ از ﻟﺐ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﭼﺸﻢ            ﻻﻟﻪ ﻣﯽﭼﯿﻨﻢ و در ﻟﺤﻈﻪ دﮔﺮ ﻣﯽروﯾﺪ
 (4ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ازﺑﻬﺮ ﻧﺜﺎر ﻗﺪﻣﺖ            ایﺑﺴﺎ در ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮ دو در ﮔﺮدآورد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

65

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1اﮔﺮ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ و داﻣﺎد ﺷﺎه            ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﻦ ﻧﺪاری ﺳﭙﺎه
 (2ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﯿﺮه ﺧﺎک            ﺑﭙﺮد روان ﺳﻮی ﯾﺰدان ﭘﺎک
 (3ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﺮا ﺑﺮﺷﺪی            ﭼﻮ آواز ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﺑﺸﻨﺪی )= ﺷﻨﯿﺪی(
 (4ز ﻧﯿﺮﻧﮓ زاﻟﯽ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن درﺳﺖ            وﮔﺮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﻫﻤﯽ ﮔﻮر ﺟﺴﺖ
ت

66

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ازﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
"ﺗﺎ ﺗﻮ دوﻟﺖ داری آن ﮐﺖ دوﺳﺖﺗﺮ دﺷﻤﻦﺗﺮ اﺳﺘﺰان ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮت"
اﻟﻒ( ﭼﻬﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز دارد.
ب( ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻤﻠﮥ ﺳﺎده و دارای ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ج( دو ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ دارد و "ﻣﻀﺎف"ﻫﺎ در ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
د( ﺳﻪ ﺟﻤﻠﮥ دارای ﻣﻔﻌﻮل و دو ﺟﻤﻠﮥ اﺳﻨﺎدی دارد.
ه( ﺿﻤﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ "ت" در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع ،ﻣﻀﺎ ّ فاﻟﯿﻪ اﺳﺖ.
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺖ "ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺮط آدﻣﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ            ﻣﺮغ ﺗﺴﺒﯿﺢﮔﻮی و ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش" از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 (1ﺧﺎﻟﯽ از ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻋﻀﻮی ﭼﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ            ﺳﺮ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻪﻏﻠﻂ در ﻫﻤﻪ اﻧﺪاﻣﻢ ﻧﯿﺴﺖ
 (2ﺑﯽ ﺳﺠﺪۀ درﮔﺎه ﺗﻮ ،ﻧﺒﻮد ﺳﺮ ﺧﺎری            ﺑﯽ ﺧﺎک درت ﻧﯿﺴﺖ رخ ﻫﯿﭻ ﻏﺒﺎری
 (3ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ از ﺷﺎخﻫﺎ را ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ             در ﺛﻨﺎی ﺣ ﻖ ز ﻫﺮ ﺑﺮﮔﯽ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
 (4ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻢ ﯾﺎد اوﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ از او ﻣﻦ            ﺟﺰ ﻧﻔﺲ ﺳﺮد ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺪارم
ت

68

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺳﺖ از ﺳﯿﻨﮥ ﺧﺎک درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻐﻮﻟﻪای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮد.
 (1ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ آن درﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺶ ﺗﻮ دادهای            ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ آن ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎﺳﺖ
 (2آن دم ﻣﻮﺳﯽ ز دل ﺑﺮون ﮐﺮد            ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺧﻮﯾﺶ و آﺷﻨﺎ را
 (3از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﻮد دور ﮔﺮش ﭘﺮﺳﺪ ﺣﺎل            ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﺪاﯾﯽ دارد
 (4دﻟﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ            روان ﺗﻮ را از ﺧﺮد ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ت

69

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ازﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1از آﺛﺎر ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ و ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 (2ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻠﯿﻠﻪودﻣﻨﻪ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﻃﻨﺰ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ دارﻧﺪ.
اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮی ﻣﻨﻈﻮم از ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﺷﻌﺮ "ﭼﺸﻤﻪ" ﺳﺮودۀ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ اﺳﺖ.
(3
ّ
ﻧﺎدر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪی اﺷﺘﻬﺎردی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
" (4دﯾﻮار" و "داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن" ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ
ّ
ت
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آراﯾﮥ "ﻣﺠﺎز" ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (1دوش ﺑﯽ روی ﺗﻮ ﺑﺎغ ﻋﯿﺶ را آﺑﯽ ﻧﺒﻮد            ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺧﻮاﺑﯽ ﻧﺒﻮد
 (2ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺰان ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻮرﯾﺪهﺣﺎل            از ﻏﻢ ﻫﺠﺮان ﮔﻞ آه ﺷﺮرﺑﺎر زد
 (3ﻟﺐ اﻫﻞ زﺑﺎن ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﺎﻣﺸﯽ ﺑﺴﺘﻦ            ﻗﻠﻢ از ﺳﺮﻣﻪ ﺧﻮردن ﮐﻢ ﻧﺴﺎزد ﻧﺎﻟﮥ دل را
 (4ﻧﻮﺷﯿﻦ روان و ﺣﺎﺗﻢ ﻃﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ            ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪل و ﺳﺨﺎی ﺗﻮ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

71

آﺛﺎر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
)ﺷﻌﺮ  آی  آدمﻫﺎ :ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ( )اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ :ﻣﻮﻟﻮی( )ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺘﺎب  زده :ﺟﻼل  آل اﺣﻤﺪ( )ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو( )دﯾﻮار :ﺟﻤﺎ لزاده(
)داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن :ﻣﺤﻤﺪی اﺷﺘﻬﺎردی( )ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ :ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺎووس( )اﺗﺎق آﺑﯽ :ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی(
ّ
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت

72

اﻣﻼی ﮐﺪام ﻋﺒﺎرات ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ً
اﻟﻒ( ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ازآﻧﭽﻪ ﻃﺮاران او را ﺑﺮ ﮐﺎری ﺗﺸﻮﯾ ﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اواﺧﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺪاﻣﺖ و ﺣﺴﺮت ﮐﺸﺪ و ﻣﻮرد ﻋﻄﺎب و ﺗﻨﺪی ﻣﻠﮏ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ب( در ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺧﻼق ﺗﻮ درﻧﺨﻮرد ﮐﻪ ﺣ ﻖ ﻫﺠﺮت ﻣﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺰاری و ﻣﺮا ﻧﻮﻣﯿﺪ از اﯾﻦ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ.
ج( ﻫﻮا ﺑﺮ اﺣﻮال اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﺧﻄﺎ در اﺣﻮال اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﺴﺎن.
د( ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﺨﺬول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﭘﺮدازد از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ آﯾﺪ.
 (1اﻟﻒ  -ب

 (2اﻟﻒ  -ج

 (3ج  -د

 (4ب  -د
ت
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ﻣﺸﺨ ﺺﺷﺪه در ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺟﺰ:
ﻧﻮع ﺟﻤﻠﮥ
ّ
 (1ﻃﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﺒﯿﻦ و زﻣﺎن در ﺳﻠﻮک ﺷﻌﺮ ﮐﺎﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﯾﮏﺷﺒﻪ ره ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽرود )ﻫﺴﺘﻪ(
 (2ز ﺷﻮق روی ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮﺷﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ            ﺑﺨﻮان ز ﻧﻈﻤﺶ و در ﮔﻮش ﮐﻦ ﭼﻮ ﻣﺮوارﯾﺪ )ﺳﺎده(
)ﻣﺮﮐﺐ(
ﺳﻌﺪی ﻣﻌﯿﻦ
 (3ﺗﻮ را ﺧﻮد ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ دوﺳﺖ دارد ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ
ّ
ّ
 (4ﺑﻪ درﯾﺎی ﻏﻤﺖ ﻏﺮﻗﻢ ﮔﺮﯾﺰان از ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻘﻢ ﮔﺮﯾﺰد دﺷﻤﻦ از دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﺮش در ﮐﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ )واﺑﺴﺘﻪ(
ت

74

آراﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺖ "اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﮐﺎخ وﺻﻞ راﺳﺖ            ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ او ﺧﺎک در ﺷﻮد" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ؟
 (1ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ ،اﯾﻬﺎم

 (2ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺟﻨﺎس ،ﻣﺠﺎز

 (3ﺗﻀﺎد ،اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﻣﺠﺎز

 (4ﺟﻨﺎس ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﺗﻀﺎد
ت

75

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﯾﺪ در دل ﺻﺪف ﮐﺞوﮐﻮﻟﻪای ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ ".ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
 (1از ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﻣﻮج اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﺳﻮدهاﯾﻢ            آﺑﺮوی ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﮐﻮه ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
 (2اﮔﺮ ﺳﻔﯿﻨﮥ ﺷﻌﺮم روان ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﺠﺐ            ﮐﻪ ﻣﯽرود ز ﺳﺮم از ﺗﻨﻮر دل ﻃﻮﻓﺎن
 (3وﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﻧﺪر ﺷﺎﻋﺮی ﺳﺤﺮ ﺣﻼل            ﮐﻠﮏ ﻣﻦ ﺑﭽﮑﺎﻧﺪ اﻧﺪر ﺳﺎﺣﺮی زر ﻋﯿﺎر
 (4در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮﺷﻨﺎس ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ            ﭼﻪﻗﺪر ﻣﺮدم روﺷﻦﮔﻮﻫﺮ ﺷﻮد ﭘﯿﺪا
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

76

واژهﻫﺎی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻌﻨﯽ "ﻫﻮس ،آوازﺧﻮاﻧﯽ ،ﭘﺴﺘﯽ ،ﻓﺮﯾﺐ" ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ِ
ﻋﯿﺶ ،ﻏﻨﺎ ،زﺑﻮﻧﯽ ،ﮐﺎﯾﺪ
(1

 (2ﺳﻮدا ،ﻣﻄﺮب ،ﺧﺬﻻن ،ﻣﮑﺮ

ﺧﯿﺎل ،ﻏﻨﺎ ،ﺧﺒﺎﺛﺖ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ
(3
َ

ِ
ﺳﻮدا ،ﻏﻨﺎ ،ﻟﺌﯿﻤﯽ ،ﮐﯿﺪ
(4
ت
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ﻫﺮ دو آراﯾﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1دل ﺳﻌﺪی و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻣﯽ ﻏﺎرت ﮐﺮد            ﻫﻤﭽﻮ ﻧﻮروز ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان ﻣﻠﮏ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﻮد )ﺗﺸﺒﯿﻪ  -ﻣﺠﺎز(
 (2رﺧﺴﺎرش آﺗﺶ و دل ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺳﭙﻨﺪ            ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺶ ﻣﯽ و ﺟﮕﺮ ﺧﺴﺘﮕﺎن ﮐﺒﺎب )اﺳﺘﻌﺎره  -ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ(
 (3از ﺳﺮ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺎ ای ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ درﮔﺬر            ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﺎﻧﮥ زﻧﺒﻮر را )ﺣﺲآﻣﯿﺰی  -ﺗﺸﺨﯿﺺ(
 (4ﺑﺎزم ﻧﻔﺲ ﻓﺮورود از ﻫﻮل اﻫﻞ ﻓﻀﻞ            ﺑﺎ ّ
ﮐﻒ ﻣﻮﺳﻮی ﭼﻪ زﻧﺪ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻣﺮی )ﺟﻨﺎس  -ﺗﻠﻤﯿﺢ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ

78

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد؟
"ﺷﻤﺎ را ﭼﻮ ﺑﺎور ﺑﻪ ﯾﺰدان ﺑﻮد ﻫﻢ او ﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد!"
ﺑﺎک            ﻣﻨﺖ ﺧﺪای را ﮐﻪ ﻧﯽام ﺷﺮﻣﺴﺎر او
 (1دﺷﻤﻦ ﺑﻪﻗﺼﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﮔﺮ دم زﻧﺪ ﭼﻪ
ّ
 (2ﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺮا ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺠﺎت            ﺑﺴﺘﻢ ز ﻧﺎﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر دل
ﺗﻮﮐﻞ اﺳﺖ            ﻣﻮج ﺧﻄﺮ ﺳﻔﯿﻨﮥ آرام ﻣﯽﺷﻮد
 (3آن را ﮐﻪ ﺑﺎدﺑﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ ّ
 (4ﻧﮕﻪ دارد از ﺗﺎب آﺗﺶ ﺧﻠﯿﻞ            ﭼﻮ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻮﺳﯽ ز ﻏﺮﻗﺎب ﻧﯿﻞ
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﮔﻨﺪم و ﯾﮏ ﺟﻮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ ﮔﻮر            ﺑﺮگ ﻣﺮﮔﺖ ﭼﻮ ﻏﻢ ﺑﺮگ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
 (2ﻧﯽ ﮐﺎروان ﺑﺮﻓﺖ و ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد            ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﻠﯽ
 (3وﺟﻮد ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ ره ﺳﯿﻞ            ﭼﺮاغ ﻋﻤﺮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﺮ درﯾﭽﮥ ﺑﺎد
ﻫﻤﯿﺪون ﮐﻪ او ﻟﯽ
ﺗﺼﻮ ر ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ            ﻧﺎﭼﺎرش آﺧﺮی اﺳﺖ
 (4ﺑﻌﺪ از ﺧﺪای ﻫﺮﭼﻪ
ّ
ّ
ت
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در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
"ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺎی در داﻣﻦ ﻋﺰﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪهام و داﻣﻦ از ﻏﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻤﺎع اﻓﺸﺎﻧﺪه .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻢ ﺧﻮﯾﺶ اﻟﻢ ﻧﮑﻨﻢ و
ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ،ﺑﻪ آرزو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪرون ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻏﺮﺑﺖ ﺟﻮار او ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﮥ ﮔﺮم ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
َ
درون او ﻧﺸﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ زود ﺑﯿﺮون آﯾﺪ".
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت

81

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت ﺗﻔﺎوت دارد؟
 (1ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺮا ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺸ ﻖ            از ﻏﺒﺎر ﺧﺎﻃﺮم داﻣﺎن ﺻﺤﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 (2ﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا دﯾﮕﺮان ازﺑﻬﺮ ﻋﺸﺮت ﻣﯽروﻧﺪ            ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺗﻮ ای آرام ﺟﺎن آﺳﻮدهاﯾﻢ
 (3ﭼﺮا ﺻﺎﺋﺐ ﺑﺮون آﯾﻢ ز ﺧﻠﻮت ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ            ﺑﻪ از ﮐﻨﺞ دﻫﺎن ﯾﺎر ﮐﻨﺞ ﻧﺎﻣﺮادی را
 (4ﺳﻌﺪی ﭼﻤﻦ آن روز ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﺰان داد            ﮐﺰ ﺑﺎغ دﻟﺶ ﺑﻮی ﮔﻞ ﯾﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

82

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ "زﻫﯽ ﮔﻮﯾﺎ ز ﺗﻮ ﮐﺎم و زﺑﺎﻧﻢ            ﺗﻮﯾﯽ ﻫﻢ آﺷﮑﺎرا ﻫﻢ ﻧﻬﺎﻧﻢ" ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﺎﻧﻢ از ﻓﺼﯿﺤﯽ            دارد ﺳﺮ ﻣﻌﺠﺰ ﻣﺴﯿﺤﯽ
 (2زﺑﺎن ﻫﺮﮐﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ            ﺷﻮد ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻮش داد            در ﺳﺨﻦ را ﺻﺪف ﮔﻮش داد
 (3ﻧﺨﻞ زﺑﺎن را رﻃﺐ
ّ
 (4ﭘﺎی ﺳﺨﻦ را ﮐﻪ دراز اﺳﺖ دﺳﺖ            ﺳﻨﮓ ﺳﺮاﭘﺮدۀ او ﺳﺮ ﺷﮑﺴﺖ
ت

ل

forum.konkur.in

26/ 45

www.konkur.in
83

آراﯾﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ...
 (1ﺣﺴﻦ ﺧﻠ ﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻠ ﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎوﯾﺪ           ﺣﺴﻦ دهروزه ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﻐﺮوری )ﺟﻨﺎس ،ﺗﻀﺎد(
 (2ﻋﻘﻞ از ﻣﺰۀ ﺑﻮﯾﺶ وز ﺗﺎﺑﺶ آن روﯾﺶ           ﻫﻢ ﺧﯿﺮه ﻫﻤﯽﺧﻨﺪد ﻫﻢ دﺳﺖ ﻫﻤﯽﺧﺎﯾﺪ )ﺣﺲآﻣﯿﺰی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ(
 (3در ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮو او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ           ﺷﺎخ ﮔﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮ نآﻟﻮدم آﯾﺪ در ﻧﻈﺮ )ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،اﺳﺘﻌﺎره(
 (4ﻣﮋه ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آری ،ﻧﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ           ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﻬﺮه ﺑﻮد ﺑﺎز و ﻣﺮا دﯾﺪه ﻓﺮاز )اﯾﻬﺎم ،ﮐﻨﺎﯾﻪ(
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1زر ز ﻣﻌﺪن ﺳﺮخروی آﯾﺪ ﺑﺮون            ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺎﺟﻨﺲ ﮐﺮ دش رویزرد
 (2دﯾﮓ اﯾﻦﺳﺎن ﺳﯿﺎهروی ﻧﺒﻮد            ﺷﺪ ﺳﯿﻪروز از ﺳﯿﺎﻫﯽ دود
 (3ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺗﻮﺳﺖ ﺟﺰ ﻣﻦ            ﮐﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 (4ﺑﺎش ﺧﻮد در ﻃﻮاف اﻫﻞ ﺧﺮد            ﮐﻪ ز ﻧﺎدان ﻧﺰاد ﺟﺰ ﻧﺎدان
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

85

ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ واژهﻫﺎی "ﻣﮕﺴﻞ  -وﻗﺎﺣﺖ  -ﺧﻮر  -اﺟﺎﺑﺖ" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ،ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺴﺘﯽ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ

 (2رﻫﺎ ﻣﮑﻦ ،ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ،ﺷﺎﺧﻪای از درﯾﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ

 (3ﺟﺪا ﻣﺸﻮ ،ﺷﺮم ،زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺖ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن

 (4دور ﻧﺸﻮ ،ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﺧﻪای از درﯾﺎ ،ﻣﻘﺒﻮل
ت

86

ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼﯾﯽ اﺳﺖ؟
 (1ﻋﻠﻢ ﭼﻮن درﯾﺎﺳﺖ ﮔﺎه در ﻣﺪ و ﮔﺎه در ﺟﺰر.
ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ و در ﻇﺒﻂ و ﺣﻔﻆ آن ﺟﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد.
 (2آن را ﻋﺰﯾﺰ
ّ
 (3ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ درآﻣﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﻓﺖ و ﻣﻐﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻘ ﻖ ﮔﺸﺖ ﺑﺪﯾﻦ دروغﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻋﺬرﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻬﺪ.
(4
ّ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ "ﺗﻐ ﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ذات" اﺷﺎره دارد؟
 (1در ذات ﺗﻮ ﮐﯽ رﺳﻨﺪ ﺟﺎنﻫﺎ            ﭼﻮن ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺻﻔﺎﺗﺖ
 (2ﻃﺮب ای ﺑﺤﺮ اﺻﻞ آب ﺣﯿﺎت            ای ﺗﻮ ذات و دﮔﺮ ﻣﻬﺎن ﭼﻮ ﺻﻔﺎت
 (3ﻫﺮﮐﻪ در اﺻﻞ ،ﺑﺪﻧﻬﺎد اﻓﺘﺎد            ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﯽ از او ﻣﺪار اﻣﯿﺪ
 (4اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮده ﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ            و آن ﻋﺎﻟﻢ زﻧﺪه ذات ﺑﺲ واﻻ
ت

88

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد "ﮐﺸﺘﻪ" ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1اﮔﺮ دودی رود ﺑﯽ آﺗﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ            وﮔﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪای ﻫﺴﺖ
 (2ﺟﻬﺎنﺳﻮز را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﺮاغ            ﯾﮑﯽ ﺑﻪ در آﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ داغ
 (3ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و در زﻣﺎن زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن            ﮔﺮ ﺑﮑﺸﯽ و ﺑﻌﺪازآن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﮕﺬری
 (4ﻋﺠﺐ از ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﮥ دوﺳﺖ            ﻋﺠﺐ از زﻧﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺎن ﺑﻪ درآورد ﺳﻠﯿﻢ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

89

ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ؟
"ﭼﻮ ﺟﻨﮓ آوری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﺰ            ﮐﻪ از وی ﮔﺰﯾﺮت ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ"
"ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖﺑﺎزو ﺷﺪ و ﺗﯿﺰﭼﻨﮓ            ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻃﻠﺐ ﮐﺮد ﺟﻨﮓ"
"ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺮی            ﻧﻪ وﻗﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺟﻮان اﺳﺖ"
"ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺮان ﭼﺮا ﺷﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯽ؟            ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮر دﻣﻨﺪه ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯽ"
"ﻣﺘﺮس از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮزن            ﺣﺬر ﮐﻦ ز ﭘﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎرﻓﻦ"
2 (1

3 (2

4 (3

5 (4
ت
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اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺑﯿﺎت زﯾﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد "ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ" از ﮐﻢ ﺑﻪ زﯾﺎد ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( درﻓﺸﺎن ﮔﺮدد ﭼﻮ داﻧﺎ در ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش        اﺑﺮ ﻧﯿﺴﺎن ﻟﺐ ﭼﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺻﺪفﺳﺎن ﮔﻮش ﺑﺎش
ب( ﺑﺤﺮ رﺣﻤﺖ ﺗﺎ ز ﻫﺮ ﻣﻮﺟﯽ در آﻏﻮﺷﺖ ﮐﺸﺪ         زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﻠ ﻖ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮاﭘﺎ دوش ﺑﺎش
ج( ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺧﺎر اﮔﺮ ﺑﺎﺷﯽ ز ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ زﺑﺎن          ﮔﻞ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﮔﻮش ﺑﺎش
د( ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ دﻧﺪاﻧﯽ ز ﻣﺮگ           از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮی ﻧﺮم ﺧﻮﯾﺶ ،دﯾﺒﺎﭘﻮش ﺑﺎش
 (1اﻟﻒ -ب -ج -د

 (2د -ب -اﻟﻒ -ج

 (3د -اﻟﻒ -ب -ج

 (4اﻟﻒ -د -ج -ب
ت

91

در ﮔﺮوهواژهﻫﺎی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻨﺎ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی  -اﺳﻮه و ﺳﺮﻣﺸ ﻖ
ﺗﻘﺮﯾﻆ و ﺳﺘﻮدن  -ﻏ
(1
ُ
َ

 (2ﺗﺎوان و ﻏﺮاﻣﺖ  -ﺗﻮﺳﻦ و ﺳﺮﮐﺶ  -ﻓﺮاق و ﺟﺪاﯾﯽ

 (3ﻋﺎﻣﻞ و واﻟﯽ  -ﺿﺠﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ  -ﻋﻨﺎن و اﻓﺴﺎر

 (4ﮐﻮس و دﻫﻞ  -اﻓﺴﺮ و دﯾﻬﯿﻢ  -ﺣﻨﯿﻦ و ﻃﺎﺋﻒ
ت

92

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺿﻤﯿﺮ " ــﺶ" در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮاع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
َ
 (1ز ﺑﺲ آب ﺻﺒﺎﺣﺖ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ روﯾﺶ را           ﻧﮕﻪ ﺻﺪ ﺟﺎی ﻟﻐﺰد ﺗﺎ ﮔﻠﯽ ﭼﯿﻨﺪ ز رﺧﺴﺎرش
 (2ﭼﻪ ﺧﺮم ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺧﻮش ﺑﻠﻨﺪاﻗﺒﺎل روﯾﺶ را            ﮐﻪ از ﻣﮋﮔﺎن ﺑﻠﺒﻞ آب ﻧﻮﺷﺪ ﺧﺎر دﯾﻮارش
 (3درﯾﻦ ﻣﺰرع ﮐﺪاﻣﯿﻦ داﻧﮥ اﻣﯿﺪ اﻓﺸﺎﻧﻢ؟           ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺴﺎزد ﺳﺒﺰ زﻧﮕﺎرش
 (4ﻫﺮ آن ﺑﻠﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﻮی ﻫﻢﻧﺎﻟﮕﯽ دارد          ﺑﻪ ﺧﻮن او ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮﺧﯽ ﻣﻨﻘﺎرش
ت

93

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﻟﮕﺎم :ﺗﺮکﺑﻨﺪ اﺳﺐ  -ب( ﺑﺮﯾﻦ :ﺑﺮﺗﺮ  -پ( ﭼﻨﺒﺮ :ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه  -ت( اﮐﺘﻔﺎ :ﮐﻔﺎﯾﺖ  -ث( ﻣﻨﺤﺼﺮ :ﻣﺤﺪودﯾﺖ  -ج( ﻧﺜﺎر :اﻓﺸﺎﻧﺪن
" (1ب"" ،پ"" ،ج"

" (2اﻟﻒ "" ،ت"" ،ث"

" (3اﻟﻒ "" ،ب"" ،پ"

" (4ب"" ،ج"" ،ث"
ت
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ﮐﺪام اﺑﯿﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﺧﻨﮏ روز ﻣﺤﺸﺮ ﺗﻦ دادﮔﺮ            ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﻋﺮش دارد ﻣﻘﺮ
ب( زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻟﻔﻆ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ            ز راﺳﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻣﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ
ج( ﻫﻮس ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﺮﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﺎد اﺳﺖ            ﻫﺮﮐﻪ در ﺣﻠﻘﮥ اﻧﺼﺎف ﺑﻮد ﺧﺎﺗﻢ از اوﺳﺖ
د( ﮔﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ از ﺳﺎز ﺗﻈﻠّ ﻢ دم ﻣﺰن            دادرس در ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﻣﯿﻨﺎ دادﺧﻮاه
 (1ب ،د

 (2اﻟﻒ ،ب

 (3اﻟﻒ ،ج

 (4ج ،د
ت

95

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺪ و ﺟﺰر ﯾﮑﯽ ﺷﺪ دل ﻣﻦ و درﯾﺎ
 (1ز ﺑﺲ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻢ ز ﭼﺸﻤﮥ ﭼﺸﻢ            ﺑﻪ ّ
 (2اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺑﻮی زﻟﻒ دﻻوﯾﺰ دﻟﮑﺸﺖ            آﯾﻢ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﻢ از ﺣﺮص
 (3ﭼﺸﻢ از اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻮی ﻣﻐﺰ ﮔﺸﺎی            ﻣﻐﺰ ﻧﻐﺰ اﺳﺖ ﺳﻮی ﻧﻐﺰ ﮔﺮای
 )4در ﻃﯿﻨﺖ ﻓﺴﺮده ﺻﻔﺎﻫﺎ ﮐﺪورت اﺳﺖ            آ ﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ زﻧﮕﺎر آب را
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

96

ﮐﺪام اﺑﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﺗﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﺳﺮو ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻫﻦ درﯾﻦ ﺑﺎغ            از ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻋﺎﻟﻢ ،ﭘﺮوا ﻧﺒﻮد ﻣﺎ را
ب( ﮔﻠﯽ ﮐﻪ آﻓﺖ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ            ﻫﻤﺎن ﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺎرۀ ﮔﻞ
ج( در دل ﻣﺎ ﻻﻟﻪزار و ﮔﻠﺸﻨﯽ اﺳﺖ            ﭘﯿﺮی و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ را راه ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺮ و ﺟﻮاﻧﯿﻢ و ﻟﻄﯿﻒ            ﺗﺎزه و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻨﺪان و ﻇﺮﯾﻒ
ً
د( داﺋﻤﺎ ّ
" (1اﻟﻒ " و "ب"

" (2ج" و "د"

" (3اﻟﻒ " و "د"

" (4ج" و "ب"
ت
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ﺗﻤﺎﻣﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮای واژۀ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ
ً
 (1اﻓﺴﺮ  :ﺗﺎج ،دﯾﻬﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه

 (2ﺟﺴﺎرت :ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ،ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ ،دﻟﯿﺮی

 (3اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدن :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ،ﭘﺎﺳﺦ دادن

 (4ﭘﺪرام :آراﺳﺘﻪ ،ﺷﺎد ،ﻧﯿﮑﻮ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،دو ﺑﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( دل ﭼﻮ ﻣﻌﻤﻮر ﺷﺪ از داغ ،ﺷﻮد ﮔﻨﺞ ﮔﻬﺮ            ﺳﺮ ﭼﻮ از درد ﮔﺮاﻧﺒﺎر ﺷﺪ اﻓﺴﺮ ﮔﺮدد
ب( ﺧﺎر ارﭼﻪ ﺟﺎن ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﮔﻞ ﻋﺬر آن ﺑﺨﻮاﻫﺪ            ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽ در ﺟﻨﺐ ذوق ﻣﺴﺘﯽ
ج( دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﻪﮐﺎر آﯾﺪ و ﻓﺮدوس ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟            از ﺑﺎرﺧﺪا ﺑﻪ ز ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺐ ﻧﺘﻮان ﺧﻮاﺳﺖ
د( ﺣﺎﻓﻆ از ﺑﺎد ﺧﺰان در ﭼﻤﻦ دﻫﺮ ﻣﺮﻧﺞ            ﻓﮑﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﮔﻞ ﺑﯽﺧﺎر ﮐﺠﺎﺳﺖ
 (1اﻟﻒ  -ب

 (2ب  -د

 (3اﻟﻒ  -ج

 (4د  -ج
ت

99

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت "در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪا ﺑﻮدن ،ﯾﻌﻨﯽ درﻧﯿﺎﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ او را ﻫﻢاﮐﻨﻮن در وﺟﻮد ﺧﻮد داری ".از ﮐﺪام ﺑﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1در ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺮ اﮔﺮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪام            ﻃﻤﻊ در آب ﺳﺒﻮ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪام
 (2ز ﺳﺎﯾﻪ در ﭘﯽ آن ﻣﻪ رﻗﯿﺐ ﻣﯽﻓﮑﻨﺪ            ﻫﺰار داغ ﺑﻪ دل ز آﻓﺘﺎب دارم ﻣﻦ
 (3ﺑﺎزدان ﮐﺰ ﭘﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻮﯾﯽ            ﭼﻮن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﭼﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﯽ؟
ﺗﻮ از ﻋﻄﺎر ﺑﺸﻨﻮ ﮐﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ            ﺑﺮون ﻧﯽ از ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺗﻮﺳﺖ
(4
ّ
ت

 100اﻣﻼی ﮐﺪام ﺑﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﻪ وﺻﻞ روی ﺗﻮ اﯾﻤﻦ ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮد            ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﭼﻮ ﻓﺮاق ﺗﻮ در ﻏﻔﺎ دارم
 (2روزی ﮐﻪ ﺷﺮار ﺑﻘﺾ و ﮐﯿﻦ ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ            وز آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
 (3ﭼﻮ ﻣﺪد ز ﺑﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ دل از او ﻏﺮض ﻧﯿﺎﺑﺪ            ﭼﻮ درﺧﺖ زﻫﺮ ﮐﺎرم ﺑﺮ او ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﻋﺰ و ﻏﺮﺑﺖ
 (4ﮔﻬﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻋﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ            ﮔﻬﯽ درﯾﺎﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ّ
ت
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ِ
ﻳﻦ ُﻗ ِﺘ ُﻠ ِ
ﻮن﴾ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪﺟﺰ:
َ
ﻫﻤﮥ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ آﯾﮥ ﴿و َﻻ َﺗ ْ
ﻮا ﻓ ﻲ َﺳ ِﺒ ِ
ﺤ َﺴ َﺒﱠﻦ ا ِﱠﻟﺬ َ
ﻴﻞ اﷲ َأ ْﻣ َﻮاﺗًﺎ َﺑ ْﻞ َأ ْﺣ َﻴ ٌﺎء ِﻋ ْﻨ َﺪ َر ﱢ ِﺑﻬ ْﻢ ُﻳ ْﺮ َز ُﻗ َ
 (1آﺗﺶ دل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺷﺪم            زﻧﺪه ﭼﻮ آن ﭼﺸﻤﮥ ﺣﯿﻮان رﺳﯿﺪ
 (2ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﻦ از ﻧﻮ دﻫﻢ ﺣﯿﺎﺗﺖ            ای روحﺑﺨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺮدۀ ﻫﻤﯿﻨﻢ
 (3ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺮدۀ درد ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺮد ﻫﺮﮔﺰ            ﮐﺸﺘﮥ ﻋﺸ ﻖ ﺗﻮ ﺟﺎوﯾﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد
 (4ﭼﻮ ﺗﻮ در وی ﻓﻨﺎ ﮔﺮدی ﺑﻪ ﮐﻠّ ﯽ            ﺗﻮ را داﺋﻢ ورای اﯾﻦ ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ت

 102ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1از آﻣﺪن و رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺳﻮدی ﮐﻮ            وز ﺗﺎر اﻣﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﭘﻮدی ﮐﻮ )ﻫﺮ دو ﻧﻮع واو ﻋﻄﻒ و رﺑﻂ را دارد(
 (2ﺣﺮاﻣﺖ ﺑﺎد ﻋﻤﺮ ار ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ            ﺣﺮﯾﻔﯽ و ﻟﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﺪاری )واو رﺑﻂ و ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز دارد(
 (3ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﯿﺎل روﯾﺖ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﻢ            ﮐﺰ ﺧﻮاب ﻣﯽﻧﺒﯿﻨﺪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪﺟﺰ ﺧﯿﺎﻟﯽ )دو ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز دارد(
 (4ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﯽرﯾﺰﻧﺪ            ﻣﺎ در آن دﺳﺖ و ﻗﺒﻀﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ )ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻤﭙﺎﯾﻪﺳﺎز و ﯾﮏ واو ﻋﻄﻒ دارد(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 103واژهﻫﺎی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻌﻨﯽ "ﻫﻮس ،آوازﺧﻮاﻧﯽ ،ﭘﺴﺘﯽ ،ﻓﺮﯾﺐ" ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ِ
ﻋﯿﺶ ،ﻏﻨﺎ ،زﺑﻮﻧﯽ ،ﮐﺎﯾﺪ
(1

 (2ﺳﻮدا ،ﻣﻄﺮب ،ﺧﺬﻻن ،ﻣﮑﺮ

ﺧﯿﺎل ،ﻏﻨﺎ ،ﺧﺒﺎﺛﺖ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ
(3
َ

ِ
ﺳﻮدا ،ﻏﻨﺎ ،ﻟﺌﯿﻤﯽ ،ﮐﯿﺪ
(4
ت

 104در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﮥ زﯾﺮ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
 (1ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز  -ﻣﻘﺮی ﻗﺮآن  -ﺗﻘﺮﯾﻆ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
 (2وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ  -ﻓﺮاغ ﺧﯿﺎل  -زﺟﺮ و اذﯾﺖ
 (3ﮐﻮس و ﻃﺒﻞ  -ﺳﺎﻋﺪ و آرﻧﺞ  -ﺳﻄﻮح و درﻣﺎﻧﺪه
 (4ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺴﺘﻮر  -وزر و وﺑﺎل  -اﻟﺘﻬﺎب و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ
ت
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 105ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1ﺷﺎه را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﺎک ﺷﻮ درﮔﺎه را            ز آﺑﺮو آﺑﯽ ﺑﺰن درﮔﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه را
 (2ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻮ رﺳﻢ ﺗﺎ ز ﺧﻮد ﺑﺮون ﻧﺮوم            ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎب ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻋﺰ ت ﭘﯿﺶ ﻣﺎ در ﺧﺎﮐﺴﺎری اﺳﺖ
 (3ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﻦﻗﺪر دادن رﻣﺰ ﮐﺎری اﺳﺖ            ﮐﻪ ّ
ﻖ در ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ            ذر ه ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺎﻟﻤﺘﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮون
 (4ﺑﯽ ﻇﻬﻮر ﻋﺸ ﻖ ﻋﺎﺷ
ّ
ت

 106در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ" وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
 (1اﮔﺮ ﺧﺎر در ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ اﻓﺘﺪ ،در ﺑﯿﺮون آوردن آن ﻏﻔﻠﺖ ورزد و آن را ﺧﺎر دارد و ﺑﺮ ﺳﺮی ﭼﺸﻢ ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ ،ﺑﯽﺷﺒﻬﺖ ﮐﻮر ﺷﻮد.
 (2از ﺧﺮد و ﺟﻤﺎل و ﻋﻘﻞ و ﺻﻼح او ﺑﺮاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،رﻧﺠﻮر ﮔﺸﺖ و ﺷﺮم داﺷﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﺮدد ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد و ﻧﻐﺰ و اﺑﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﻓﺮاﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (3ﭘﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﻢ ﺑﮕﺬاﺷﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﺑﺸﺘﺎﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﺛﺮ او دوﯾﺪم ،در ﮔﺮد او ﻧﺮﺳﯿﺪم و ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻦ ﻧﺸﺪ ﭘﺎ یاﻓﺰار ﻏﺮﺑﺖ ﮐﺠﺎ ﮔﺸﺎد.
 (4ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﻣﺮا دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و در اﺻﺮار ﺿﻤﯿﻦ .ﭘﯿﺸﺮو ارﺑﺎب وﻓﺎ ﺑﻮد و ﺳﺮدﻓﺘﺮ اﺻﺤﺎب ﺻﻔﺎ.
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 107در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻘﺶ واژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺻﺤﯿﺢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
"ای ﻣﺎه ﺳﺮﻧﻬﺎده از ﻣﻬﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻨت ﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮی درﺧﺸﺎن از زﻫﺮۀ ﺟﺒﯿﻨﺖ"
 (1ﻧﻬﺎد ،ﻣﻀﺎ فاﻟﯿﻪ ،ﻧﻬﺎد ،ﻣﺴﻨﺪ

 (2ﻣﻨﺎدا ،ﻣﻀﺎ فاﻟﯿﻪ ،ﻧﻬﺎد ،ﺻﻔﺖ

 (3ﻣﻨﺎدا ،ﻣﺘﻤﻢ ،ﻧﻬﺎد ،ﻣﺴﻨﺪ

 (4ﻧﻬﺎد ،ﻣﻔﻌﻮل ،ﻣﺘﻤﻢ ،ﺻﻔﺖ
ت

ل

forum.konkur.in

33 / 45

www.konkur.in
 108ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "ﺑﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ،ﭼﻨﺎن ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ روز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در آن ﻓﺮوﻣﯿﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﮕﺎه ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در آن زاده
ﻣﯽﺷﻮد ".ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد؟
 (1ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﺗﺎر آﻣﺪن روز ﺗﻮان دﯾﺪ            اﯾﻦ روز ﮐﻪ اﻧﺪر ﺷﺐ ﺗﺎر اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
 (2راﯾﺖ ار ﺳﺮﻣﻪﮐﺶ دﯾﺪۀ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻮد            در ﺷﺐ ﺗﺎر ﺗﻮان دﯾﺪ ﭘﯽ ﭘﺎی ﺧﯿﺎل
 (3ﺑﻪ ﮔﻮش زاغ ﻧﻮاﻫﺎی زاغ دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ            ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ زﻏﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﺳﺤﺮﮔﺎه اﺳﺖ
 (4در ﺳﻮاد دﯾﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﻨﺮ            ﺳﻨﮓ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﻠﮥ ﻣﯿﺰان ﻣﺎ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ

 109ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺧﻮدآراﯾﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
 (1ای ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺖ            ﻋﯿﺐﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ
 (2ﮐﻪ را ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺳﯿﺮت ﭘﻠﯿﺪ            در دوزﺧﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ
 (3ز ﻋﯿﺐ ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎدۀ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯽ واﻗﻒ            ﮐﻪ ﭼﻮن ﻃﺎووس از ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺑﺎ لوﭘﺮ داری
 (4از ﺧﻮدآراﯾﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﯿﺮت ﭼﺸﻢ داﺷﺖ            ﻋﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ،ﻃﺎووس را
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

110

در ﮐﺪام ﻣﻮارد ﻫﻤﮥ واژﮔﺎن درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
)ﺗﻠﻄﻒ :ﻧﺮﻣﯽ( ) -اﺑﺪال :ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ( ) -ﺟﻮﻟﻘﯽ :ﮔﺪا(
اﻟﻒ(
ّ
ب( )ﺳﻤﻨﺪ :اﺳﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد( ) -ﺑﺎره :ﺣﺼﺎر( ) -اﻓﺴﺮ :دﯾﻬﯿﻢ(
ج( )وﯾﻠﻪ :ﻧﺎﻟﻪ( ) -دوده :ﻃﺎﯾﻔﻪ( ) -ﻓﺘﺮاک :دﻫﺎﻧﮥ اﺳﺐ(
ﻧﺪه( ) -ﮐﯿﻮان :ﺳﯿﺎرۀ زﺣﻞ(
)دﻣﺎن :ﻫﻮﻟﻨﺎک( ) -دد :ﺟﺎﻧﻮر در
د(
ّ
ّ
 (1ب -د

 (2ب -ج

 (3اﻟﻒ -د

 (4اﻟﻒ -ج
ت
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺟﺰ:
"ﺳﻌﺪی ﺗﻮ ﻣﺮغ زﯾﺮﮐﯽ ،ﺧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دام آوردهام            ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آرد ﮐﺴﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺷﻬﺒﺎز را"
 (1ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻠﮥ ﻏﯿﺮﺳﺎدهای وﺟﻮد ﻧﺪارد.

" (2ﺳﻌﺪی" ﻧﻬﺎد ﺟﻤﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

 (3در ﺑﯿﺖ ﺣﺮف ﭘﯿﻮﻧﺪ )رﺑﻂ( دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 (4ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ت

 112در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺑﯿﺎت ﻫﻢﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ز ﺧﺎص و ﻋﺎم را
اﻟﻒ( ﻣﺤﺮم راز دل ﺷﯿﺪای ﺧﻮد            ﮐﺲ
ّ

ب( رازی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ و ﻧﮕﻮ ﻢ            ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﻢ ﮐﻪ او ﻣﺤﺮم راز اﺳﺖ

ج( روا ﻣﺪار ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ وﺻﺎل            رﻗﯿﺐ ﻣﺤﺮم و ﺣﺮﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ُ
ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻠﻮت اﻧﺴﯿﻢ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر            ﺑﺎ ﯾﺎر آﺷﻨﺎ ،ﺳﺨﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﮕﻮ
د) ﻣﺎ
" (1اﻟﻒ " و "ب"

" (2اﻟﻒ " و "ج"

" (3ب" و "د"

" (4ج" و "د"
ت

 113ﻧﻮع ﺻﻔﺖ ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ دهروزه ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪهاﯾﻢ            وای ﺑﺮ ﺧﻀﺮ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻤﺮ اﺑﺪ اﺳﺖ )ﺻﻔﺖ ﺷﻤﺎرﺷﯽ(
 (2ﺗﺎ دل از آن ﺗﻮ ﺷﺪ دﯾﺪه ﻓﺮودوﺧﺘﻢ           ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺮام )ﺻﻔﺖ اﺷﺎره(
 (3ﺗﺎ ﺧﯿﺎل ﻗﺪ و ﺑﺎﻻی ﺗﻮ در ﻓﮑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ           ﮔﺮ ﺧﻼﯾﻖ ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﻧﺪ ﭼﻮ ﺳﺮو آزادم )ﺻﻔﺖ ﻣﺒﻬﻢ(
 (4ﮐﺪام ﭼﺎره ﺳﮕﺎﻟﻢ )=اﻧﺪﯾﺸﻢ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ درﮔﯿﺮد          ﮐﺠﺎ روم ﮐﻪ دل ﻣﻦ دل از ﺗﻮ ﺑﺮﮔﯿﺮد )ﺻﻔﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ(
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

ﻫﻤﮥ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑ ﻪﺟﺰ
............

 .

114
 (1ﺧﺎر ارﭼﻪ ﺟﺎن ﺑﮑﺎﻫﺪ ﮔﻞ ﻋﺬر آن ﺑﺨﻮاﻫﺪ            ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽ در ﺟﻨﺐ ذوق ﻣﺴﺘﯽ
 (2ﯾﺎرب اﯾﻦ ﮐﻌﺒﮥ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ ﮐﯿﺴﺖ            ﮐﻪ ﻣﻐﯿﻼن ﻃﺮﯾﻘﺶ ﮔﻞ و ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ
 (3ﻣﯽدﻫﻨﺪش ﻫﻤﭽﻮ ﻣﮋﮔﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ            ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﺮ ﺧﺎر راه ﻋﺸ ﻖ از ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
 (4ﺑﻪ راه ﻋﺸ ﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮔﻨﺠﺪ            زﻫﯽ ﻣﺤﺎل ﮐﻪ در ﺷﻮق ﺧﻮاب و ﺧﻮر ﮔﻨﺠﺪ
ت

ل
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در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ،ﻣﺘﻤ ﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
115
ّ
 (1ﺳﻪ روز اﻧﺪران ﺷﺎه را ﺷﺪ درﻧﮓ            ﺑﺪان ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاد ﺟﻨﮓ
 (2ورای ﻫﺮﭼﻪ در ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽﺳﺖ            ﺑﺮون از ﻫﺮﭼﻪ در ﻓﮑﺮت ﻗﯿﺎﺳﯽﺳﺖ
 (3ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻧﺪر آرام ﻧﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺮ            ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﭘﺮواﺳﺖ
 (4ﻫﻤﺎی ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن از آن ﺷﺮف دارد            ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮرد و ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺎزارد
ت

 116اﺑﯿﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﮔﺮ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺎ را رﻧﺠﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ            ﭼﻮن ﻋﺸ ﻖ ﺣﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ِ
ﺳﺮم ﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﺮ            ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎن آﯾﺪ ز ﻣﻌﺸﻮﻗﺎن ﻧﮑﻮﺳﺖ
ﺑﻨﺪهام ،ﮔﻮ ﺗﺎج ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮ
 (2ﺗﺎ ﺧﺎر ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ،آوﯾﺨﺘﻪ در داﻣﻦ            ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻫﺎ
ﺳﺎﯾﮥ ﻃﻮﺑﯽ و دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺣﻮر و ﻟﺐ ﺣﻮض            ﺑﻪ ﻫﻮای ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺖ از ﯾﺎدم
 (3ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﮕﻮ ﺳﻌﺪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻋﺸﻘﺶ            ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ دورانﻫﺎ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻨﯽ ﺳﻌﺪی            ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸ ﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ،ﻧﭙﻨﺪارم
 (4ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ درﺑﺴﺘﻢ ،ﻋﻬﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﯿﻢ            ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ روا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺾ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻘﺶ روﯾﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻓﺘﺎد            ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار آﻣﺪه اﺳﺖ
ت

 117در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
 (1ﮔﻨﺎه ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻮﯾﯽ            ﭼﺮاﯾﯽ زﻟّ ﺖ ﻣﺎ را ﺗﻮ در اﻧﮕﺸﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 (2ﻣﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺰداﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊﻫﺎ در او ﺑﺎﺷﺪ            ﻣﮕﺮ درﯾﺎی ﻏﻔﺮاﻧﯽ ﮐﺰ او ﺷﻮﯾﻨﺪ ذﻟّ ﺖﻫﺎ
 (3ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ            ﭘﯿﺶ آن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻄﺎ و زﻟّ ﺖ اﺳﺖ
 (4ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ذﻟّ ﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﻢ            از ﻫﻢ ﻓﺮوﻧﺮﯾﺨﺖ زﻫﯽ روی ﺳﺨﺖ ﻣﺎ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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 118در ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺣﻘﻮق ﮐﻪ او را در ذﻣﺖ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدی ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ از ﺗﻮ ﻃﻤﻊ ﯾﮑﺪﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد.
 (1ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺨﺪوم ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪان ﺳﻮاﺑﻖ
ّ
 (2ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻏﺰا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻼﺣﯽ داﻓﻊ آن ﻧﺸﻮد ،ﻣﺴﺎرﻋﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺘﻤﮑﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﺑﺴﻄﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
 (3در آن روزﮔﺎر ﺷﻮﮐﺖ و ﺣﺸﻤﺖ و ﻫﯿﺒﺖ ﺳﻠﻄﺎن در دلﻫﺎ ّ
 (4ﺳﭙﺎس و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر را ﮐﻪ ﻇﻔﺮ و ﻧﺼﺮت را ﺑﺎ رای دوﻟﺖزای و راﯾﺎت ﻣﻤﻠﮑﺖاﻓﺰای ﻣﺎ ﻫﻢﻋﻨﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪﺳﺖ.
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﺑﻬﺮوز ﺛﺮوﺗﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ درس "ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه" از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو در ﺑﯿﺖ
..............

119
 (1ﻫﺮ آنﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﺎل ،ﻋﻤﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ            ﭼﻮ روزﮔﺎر ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﻮد
 (2ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دردم اﻣﯿﺪ درﻣﺎن اﺳﺖ            ﮐﻪ آﺧﺮی ﺑﻮد آﺧﺮ ﺷﺒﺎن ﯾﻠﺪا را
 (3ﺧﻮن رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ،ﺑﺮون ﺑﺎﯾﺪش ﮐﺮد            از رگ دل ﭘﯿﺶ از آﻧﮏ او ﻣﺮ ﺗﻮ را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ
 (4ﭼﻮ ﻣﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺪاﻧﯽ ﺑﻪﺣ ﻖ            در اﯾﻦ ژرف زﻧﺪان ﻧﮕﯿﺮی ﻗﺮار
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﺑﻬﺮوز ﺛﺮوﺗﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ

ﻣﻌﻨﺎی "ﺣﺮﯾﺺ  -ﺗﻮﺟﻪ  -ﺳﺘﻮر  -ﭘﺮﯾﺸﺎن" ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 120واژه ﻫﺎی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ّ
ﻣﻮﻟﻊ  -ﺗﯿﻤﺎر  -ﺑﻬﺎﯾﻢ  -ﻣﺸﻮ ش
(1
ّ

 (2آزﻣﻨﺪ  -اﻟﺘﻔﺎت  -ﺑﻬﺎﯾﻢ  -آﺷﻔﺘﻪ

آزﻣﻨﺪ  -ﺗﯿﻤﺎر  -ﺑﻬﯿﻤﻪ  -ﻣﺸﻮ ش
(3
ّ

 (4آز  -اﻟﺘﻔﺎت  -ﺑﻬﯿﻤﻪ  -آﺷﻔﺘﻪ
ت

 121در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻋﺰ ت ﻋﻈﯿﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻗﺪﯾﻢ دم ﺑﺮﻧﯿﺎرم و ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪارم ﻣﮕﺮ آن ﮔﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻣﻌﻠﻮف و ﻃﺮﯾ ﻖ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ
"ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ّ
آزردن دوﺳﺘﺎن ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و ﮐﻔﺎرت ﯾﻤﯿﻦ ﺳﻬﻞ و ﺧﻼف راه ﺛﻮاب اﺳﺖ و ﻧﻐﺰ رای اوﻟﻮاﻻﻟﺒﺎب ﮐﻪ ذواﻟﻔﻐﺎر ﻋﻠﯽ در ﻧﯿﺎم و زﺑﺎن ﺳﻌﺪی
در ﮐﺎم".
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت
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 122ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺑﯿﺎت ﻫﻢﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﭼﻮنﮐﻪ در ﺗﻦ ﺟﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرﺗﺶ را ذوق ﻧﯿﺴﺖ            ﭼﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎن و ﻧﻌﻤﺖ ﺻﺤﻦ و ﺳﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻧﯿﺴﺖ
ب( ﭼﻪ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ دﯾﻮار و ﭼﻪ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او            ﺳﺨﻨﯽ ز ﻋﺸ ﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در او اﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ج( آدﻣﯽﺻﻮرت اﮔﺮ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺷﻬﻮت ﻧﻔﺲ            آدﻣﯽﺧﻮی ﺷﻮد ،ورﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ
د( ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺗﻮ ﺑﺪﯾﻦ روﺷﻨﯽ ﻧﻪ آدﻣﯽای            ﻧﻪ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻨﺪازد
 (1ب  -ج

 (2ب  -د

 (3اﻟﻒ  -د

 (4اﻟﻒ  -ج
ت

 123در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ "ﺟﻤﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ" دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 (1ﻫﺮ دل درون ﺣﻠﻘﻪ زﻟﻒ ﺗﻮ ﺟﺎی داﺷﺖ            زﻟﻒ ﺳﯿﻪ ﮔﺸﺎدی و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺖ اوﻓﺘﺎد
 (2ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺪﻟﻢ ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮑﯿﺐ            ﺟﺰ از ﻫﺠﺮ دﻟﺒﺮ ﻧﺪارم ﻧﺼﯿﺐ
ﺑﺎری            ﺗﻔﻘﺪی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﻠﻢ درﯾﻎ ﻣﺪار
 (3ورم ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﯽﻧﻬﯽ
ّ
ﺳﺮ ﺳﯿﺎهﭼﺸﻤﺎن
 (4ﻫﺮﮐﺲ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ
ﮔﻔﺖ از ﺳﺮ ﻋﺸ ﻖ ﻟﯿﮑﻦ            ﭼﻮن ﺟﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ داﻧﺪ ّ
ّ
ت

 124ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد؟
 (1ﻧﻪ ﻫﺮ آن ﻏﻨﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻔﺖ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺷﻮد            ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺪ ﺧﻮ ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ
 (2ز ﻫﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ﺻﯿﺪ زاغ اوﻟﯽ            ﻣﺸﻨﻮ ار در ﺳﺨﻨﻢ ﻓﺎﯾﺪۀ دو ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
 (3ﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﺑﭙﺴﻨﺪی دروﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ            ﮐﻪ داﻧﻢ از ﭘﺲ ﻣﺮﮔﻢ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد
 (4ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻏﺮﯾ ﻖ ﻋﺸ ﻖ را ﺑﯿﺪل            ﺑﻪ درﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج در ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮشﻣﺎﻫﯽ را
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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 125ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از واژهﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
"ﺿﺎﻣﻦ ،دوﻟﺖ ،وﻗﺐ ،ﻏﻮک ،ﻗﻔﺎ ،ﺟﺒﺎر"
ّ
 (1ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻼﻓﯽ ،ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺎی اﺳﺐ
 (2ﺑﺮﺧﻮردار ،ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻫﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ اﻧﺪام ،دﯾﺪار
ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ،ﻣﺴﻠ ﻂ
ﭘﺲ ﮔﺮدن ،ﻏﺮاﻣﺖ
(3
ّ
ِ
 (4ﭘﺸﺖ ،ﮐﻔﯿﻞ ،زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ،ﻫﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ اﻧﺪام
ت

 126ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻟَ ﻊ ﻣﺒﺎش ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯽ دﯾﺪ ".ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
 (1ﺧﺼﻤﯽ ﮐﻪ واﻗﻔﺖ ﮐﻨﺪ از ﻋﯿﺐ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ            ﻋﯿﺒﺶ ﻣﮕﻮی ﻫﺮﮔﺰ و او را ﺑﻪ ﯾﺎد دار
 (2ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ایﻋﺠﺐ ﻫﺮﮐﻪ را ﯾﮏ ﻫﻨﺮ            ﺑﺒﯿﻨﯽ ،ز ده ﻋﯿﺒﺶ اﻧﺪر ﮔﺬر
 (3ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽﭘﺮده ﻋﯿﺒﺶ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ            ﻫﺮﮐﻪ در ﮔﻮش ﮔﺮان آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺨﻦ
 (4ور ﻫﻨﺮی داری و ﻫﻔﺘﺎد ﻋﯿﺐ            دوﺳﺖ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪﺟﺰ آن ﯾﮏ ﻫﻨﺮ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﺑﻬﺮوز ﺛﺮوﺗﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ

 127در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ آراﯾﻪﻫﺎی "ﺗﺸﺒﯿﻪ  -اﺳﺘﻌﺎره  -ﺗﺸﺨﯿﺺ  -ﺣﺲآﻣﯿﺰی" دﯾﺪه ﻣ ﯽﺷﻮد؟
 (1اﯾﻦ ﺑﺎدﯾﻪ از ﮐﺎﻫﻠﯽ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺮ از ﺧﺎر            از ﺧﺎر ﺷﻮد ﺳﺎده اﮔﺮ ﮔﺮم ﺑﺮاﻧﯽ
 (2از ﭘﺴﺘﻪدﻫﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﻮر ﺑﺮآرد            از ﺻﺒﺢ ﺷﮑﺮﺧﻨﺪ دﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ داری
 (3ﯾﺎﻗﻮت ز ﺷﺮم ﻟﺐ رﻧﮕﯿﻦﺳﺨﻦ ﺗﻮ            ﭼﻮن ﭼﻬﺮه ﺧﺠﻠﺖزده ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ رﻧﮕﯽ
 (4ﺑﮕﺸﺎ ﻧﻈﺮ ﭼﻮ ﺳﻮزن و ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﻮ ﭼﻮ ﺗﺎر            داری اﮔﺮ ز ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﺎر آ ﮔﻬﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 128در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ واژهﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺮاﯾﻪ :زﯾﻮر  /درع :زره  /ﺑﻬﺮام :ﺳﯿﺎره ﻣﺸﺘﺮی
(1
ّ

ﺣﻘﻪ :ﺟﻌﺒﻪ  /ﻧﻤﻂ :ﻧﻮع  /ﺷﮑﻦ :ﻣﻐﻠﻮبﺷﺪن
(2
ّ

 (3ورﻃﻪ :ﻣﻬﻠﮑﻪ  /ﺟﺎه :ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ  /زه :وﺗﺮ

 (4ﮔﺒﺮ :ﺧﻔﺘﺎن  /ﯾﻠﻪ :رﻫﺎ  /ﻣﻌﺮﮐﻪ :ﺟﺎی ﻧﺒﺮد
ت

ل

forum.konkur.in

39/ 45

www.konkur.in
 129ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮاع "ﻣﻦ ﮔﻮش اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪارم ﻟﻤﻦ ﺗﻘﻮل" در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ﻫﺮﮐﻪ را ﻣﺸﮏ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﻮد ﻧﯿﺴﺖ            ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺪ ﺧﻮ ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺼﯿﺤﺖ از ﺳﺮ ﺻﺪق ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزد            ﻣﺸﻨﻮ ار در ﺳﺨﻨﻢ ﻓﺎﯾﺪۀ دو ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﺷﻨﻮ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ            ﮐﻪ داﻧﻢ از ﭘﺲ ﻣﺮﮔﻢ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻏﺮﯾ ﻖ ﻋﺸ ﻖ را ﺑﯿﺪل            ﺑﻪ درﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج در ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮش ﻣﺎﻫﯽ را1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
ت

 130ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ واژ هﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑ ﻪﺟﺰ
...............
 (1ز ﭼﺸﻢ اﻫﻞ ﺗﺤﯿﺮ ﻧﺸﺎن اﺷﮏ ﻣﺨﻮاه            ﮐﻪ ﮐﺲ ﮔﻼب ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد از ﮔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﻣﻔﻌﻮل ،ﻧﻬﺎد(
 (2ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺑﺘﺎن را واﻧﮑﺮد از ﺧﻮاب ﻧﺎز آﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷ ﻖ را ﭼﻮ ﺷﺒﻨﻢ دﯾﺪۀ ﺑﯽﺧﻮاب داد )ﺻﻔﺖ ،ﻣﺘﻤﻢ(
 (3ﺷﺒﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎﺳﺖ            ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﮐﻮﮐﺐ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ )ﻗﯿﺪ ،ﻧﻬﺎد(
 (4ﮐﺎﻣﯿﺎب از ﻟﻌﻞ او ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﯽاﻇﻬﺎر ﺷﻮق از ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺖ ﺑﺮدن اﺑﺮام را )ﻣﺴﻨﺪ ،ﻣﻀﺎ فاﻟﯿﻪ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ  -ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 131ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
"ﺗﻮ را آﺗﺶ ﻋﺸ ﻖ اﮔﺮ ﭘﺮ ﺑﺴﻮﺧﺖ            ﻣﺮا ﺑﯿﻦ ﮐﻪ از ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﺴﻮﺧﺖ"
 (1ﻧﻮع "را" در دو ﻣﺼﺮاع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 (2در ﺑﯿﺖ دو ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد.

 (3در ﺑﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪای ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدی ﻧﺪارد.

 (4ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ اﺳﺖ.
ت

ل
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 132در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ واژهﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
) (1ﺗﻌﻠﯿ ﻖ :ﭘﯿﻮﺳﺖ( ) -رﻗﻌﻪ :ﻧﺎﻣﻪ( ) -ﻣﻘﺮﯾﺎن :ﻗﺮآنﺧﻮان( ) -دﻫﺶ :ﺑﺨﺸﺶ(
ُ
یاﻓﺰار :ﭘﺎﭘﻮش( ) -ﻃﺎﻟﻊ :ﺳﭙﯿﺪه( ) -ﮔﺮده :ﭘﺸﺖ( ) -ﻋﺎﻣﻞ :ﺣﺎﮐﻢ(
) (2ﭘﺎ
) (3ﻋﺮش :ﺳﺮﯾﺮ( ) -ﺗﻘﺮﯾﻆ :ﺳﺘﻮدن( ) -دﻣﺎن :ﻣﻬﯿﺐ( ) -ﺳﺎﻻر :ﺣﺎﮐﻢ(
) (4ﺑﺴﻨﺪه :ﮐﺎﻓﯽ( ) -ﻋﻨﺎن :دﻫﺎﻧﻪ( ) -ﺳﻔﺎﻫﺖ :ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ( ) -ﻧﺜﺎر :اﻓﺸﺎﻧﺪن(
ت

 133ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت دور اﺳﺖ؟
 (1از دورﺑﺎش ﻏﯿﺮت ﺧﻮﺑﺎن ﺣﺬر ﮐﻨﯿﺪ            ﮔﻞ ﺧﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻪ آزار ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ
 (2ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی ز دوﺳﺘﺎن ﺧﺪای            ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش؟
 (3ﭼﺮخ ﻏﺎرتﭘﯿﺸﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ            ﻏﻨﭽﮥ ﭘﮋﻣﺮده از ﺗﺎراج ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻓﺎرغ اﺳﺖ
 (4دﺳﺖ از ﻫﻨﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن            ﻓﺮﻫﺎد را ز ﭘﺎی درآورد ﺗﯿﺸﻪاش
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 134در ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨ ﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﺮ دو زﻣﺎن "ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﯽ" و "ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎری" ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ:
 (1ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﺳﻠﻮک ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻬﺪ و ﺳﻌﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ
 (2ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺟﺬﺑﻪ و راه اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎﺳﺖ.
 (3ﻣﺎدرم ﻫﺮﮔﺎه در ﺧﺸﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﻔﺘﯽ.
 (4ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺴﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ دل ﻧﺴﭙﺎرد و از ﺳﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰد.
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 135ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ واژ هﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ
................

:

 (1ز ﭼﺸﻢ اﻫﻞ ﺗﺤﯿﺮ ﻧﺸﺎن اﺷﮏ ﻣﺨﻮاه            ﮐﻪ ﮐﺲ ﮔﻼب ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد از ﮔﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﻣﻔﻌﻮل ،ﻧﻬﺎد(
 (2ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ ﺑﺘﺎن را واﻧﮑﺮد از ﺧﻮاب ﻧﺎز آﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﭼﻮ ﺷﺒﻨﻢ دﯾﺪۀ ﺑﯽﺧﻮاب داد )ﺻﻔﺖ ،ﻣﺘﻤﻢ(
 (3ﺷﺒﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎﺳﺖ            ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﮐﻮﮐﺐ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ )ﻗﯿﺪ ،ﻧﻬﺎد(
 (4ﮐﺎﻣﯿﺎب از ﻟﻌﻞ او ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﯽ اﻇﻬﺎر ﺷﻮق از ﮐﺮﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺖ ﺑﺮدن اﺑﺮام را )ﻣﺴﻨﺪ ،ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠﻮ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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 136ﻋﺒﺎرت "ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺤﺮم راز ﻋﺸ ﻖ ﻧﯿﺴﺖ" ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤ ﯽرود؟
ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ راز            دﺳﺖ ﻏﯿﺐ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم زد
(1
ّ
 (2از ﻧﺎﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ آﻫﻮی رم ﮐﺮده را ﺧﺒﺮ            ﻋﺎﺷ ﻖ ﻧﺪارد از دل اﻓﮕﺎر آ ﮔﻬﯽ
 (3ﮔﻮﯾﯽ ﭼﺮا ﻧﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن            ﻧﺎﺧﻮرده درد دردش ﺻﺎف دوا ﭼﻪ داﻧﺪ
 (4دردی اﺳﺖ در دﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن            دردا ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﻪ آﻓﺎق ﻣﺤﺮﻣﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 137ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﻣﺴﺠ ﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻃﻮﺳﯽ و ﯾﮏ ﻧﺜﺮ
 (1ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﯾﻮﺳﻒ ،اﺛﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ّ
ّ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی اﺳﺖ.
 )2ﮔﻮﺷﻮارۀ ﻋﺮش ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻌﺮﻫﺎی آ ﻨﯽ ّ
 (3ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ "ﺑﯿﺪاد ﻇﺎﻟﻤﺎن" )ﻫﻢ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد (...را در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺳﺮود.
ﻣﻨﻮر و درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺜﻮر "اﺳﺮاراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ" ،اﺛﺮ
(4
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ّ
ت

 138ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از واژهﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
"ﻣﺨﻤﺼﻪ ،ﺗﮑﺮﯾﻢ ،اﮐﺘﻔﺎ ،ﻣﺮوت ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ،رﻋﺐ"
 (1ﻣﺤﻨﺖ ،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،ﺑﺴﻨﺪه ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی
 (2ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،ﺑﻨﺎﺷﺪه ،ﻫﺮاس
 (3ﺗﻨﮕﻨﺎ ،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻬﯿﺐ
 (4ﮔﺮﻓﺘﺎری ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ،اﺻﻼح و رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﺗﺮﺳﻨﺎک
ت
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 139در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ واژهﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
)ﻗﯿ ﻢ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
(1
)ﺑﯿﺮﻧﮓ :ﻃﺮح او ﻟﯿﻪ( )وﻗﺐ :ﻫﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ اﻧﺪام( )ﻏﻮک :ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ( ّ
ّ
) (2ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ :ﮐﻨﺞ( )ﻣﺨﻤﺼﻪ :ﻏﻢ ﺑﺰرگ( )ﻓﺮج :ﮔﺸﺎﯾﺶ( )ﭘﻼس :ﻓﺮﺳﻮده(
) (3ﺑﯿﺸﻪ :ﻣﺮﻏﺰار( )ﻓﻠﮏ :ﭼﺮخ( )زﻫﯽ :آﻓﺮﯾﻦ( )ورﻃﻪ :ﻣﻬﻠﮑﻪ(
) (4ﻧﻤﻂ :ﻧﻮع( )درﺣﺎل :ﺑﯽدرﻧﮓ( ُ)ﺑﻨﺸﻦ :ﺧﻮاروﺑﺎر( )ﻏﺎرب :ﻗﻮس زﯾﺮ ﮔﺮدن(
ت

 140ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام واژه ﻫﻤﮕﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﺣﺮﻣﺖ :آﺑﺮو ،ارﺟﻤﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام

 (2ﻣﺮﺣﻤﺖ :اﺣﺴﺎن ،ﻟﻄﻒ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن

 (3ﻃﺒﯿﻌﺖ :ﺧﻮ ،ﻋﺎدت ،ﻃﺒﻊ و ﺳﺮﺷﺖ

 (4ﺧﻮدرو :ﺧﻮدرأی ،ﺧﻮدﺳﺮ ،ﻟﺠﺎﺟﺖ
ت

 141در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت "ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣ ﻖ و ﺑﺎﻃﻠﯽ از ﺟﺎی ﻧﺸﻮﻧﺪ" ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ روان            ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎو ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺷﻮد
ﺑﻮد او از ﺗﮑﺒﺮ وز ﺟﺤﻮد
 (2آن ﺑﻠﯿﺲ از ﺧﻤﺮ ﺧﻮردن دور ﺑﻮد            ﻣﺴﺖ
ّ
 (3ور ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻢ ﺟﻮر زﻣﺎن را ﭼﻪ ﮐﻨﻢ            داوري ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از وي ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ دادم
 (4اﮔﺮ وﺻﻠﺖ ﺑﮕﺸﺖ از ﻣﻦ روا دارم روا دارم            ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﺠﺮت اﻧﺪر ﺑﺮ ﺷﺒﺖ ﺧﻮش ﺑﺎد ﻣﻦ رﻓﺘﻢ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 142آراﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺖ" :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ دهروزه ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪهاﯾﻢ            وای ﺑﺮ ﺧﻀـﺮ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻤـﺮ اﺑـﺪ اﺳﺖ" در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﻠﻤﯿﺢ ،ﻣﺮاﻋﺎ تاﻟﻨﻈﯿﺮ

 (2ﺗﻀﺎد ،ﺗﻠﻤﯿﺢ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ

 (3ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﻀﺎد ،ﺗﻠﻤﯿﺢ

 (4ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﺗﻀﺎد ،ﮐﻨﺎﯾﻪ
ت
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 143ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد ،از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب "ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺘﺎ بزده " اﺳﺖ.
 (2ﻋﺸ ﻖ ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﺮﺛﯿﻪ ،ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3اﺗﺎق آﺑﯽ و ﺷﻌﺮ آی آدمﻫﺎ از آﺛﺎر ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺠ ﻊ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 (4اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﯾﻮﺳﻒ )ع( را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ
ّ
ت

 144در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
) (1ﮔﻠﺒﻦ :ﺑﻮﺗﮥ ﮔﻞ() ،زﻫﯽ :ﺷﮕﻔﺘﺎ() ،ﭘﯿﺮاﯾﻪ :آراﻣﺶ() ،ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮدن :ﺟﺪا ﮐﺮدن(
)ﻣﻔﺘﺎح :ﮔﺸﺎﯾﺶ() ،ﯾﻠﻪ :ﺗﮑﯿﻪ دادن() ،ﻗﯿ ﻢ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ() ،ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ :ﺑﯽﻧﯿﺎز(
(2
ّ
) (3ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ :ﻓﺮﺻﺖ() ،ﻧﺎدره :ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ() ،ﺿﺎﯾﻊ :ﺗﻠﻒ() ،ﻓﺮج :ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﮐﺎر(
) (4ﺑﻬﺎﯾﻢ :ﺳﺘﻮر() ،ﻓﺮاغ :آﺳﻮدﮔﯽ() ،زﻫﺮه :ﮐﯿﺴﮥ ﺻﻔﺮا() ،ﭘﻼس :ﺟﺎﻣﮥ ﻧﺎزک و ﮐﻢﺑﻬﺎ ﮐﻪ دروﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﻨﺪ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﺑﻬﺮوز ﺛﺮوﺗﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ

 145ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﻨﺪ اﺛﺮ "ﻧﻈﻢ" ،ﭼﻨﺪ اﺛﺮ "ﻧﺜﺮ" و ﭼﻨﺪ اﺛﺮ "ﻧﺜﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ" اﺳﺖ؟
"اﺳﺮاراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  -ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﻄﻮاﯾﻒ  -اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ  -ﮔﻠﺴﺘﺎن  -اﺗﺎق آﺑﯽ  -ﮔﻮﺷﻮارۀ ﻋﺮش  -ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ  -اﺧﻼق ﻣﺤﺴﻨﯽ"
1 - 5 - 2 (1

1 - 4 - 3 (2

2 - 4 - 2 (3

2 - 5 - 1 (4
ت

 146در ﮐﺪام ﮔﺮوه از اﺑﯿﺎت زﯾﺮ آراﯾﻪ "ﻣﺠﺎز" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ ز ﺑﻘﺎ آب ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺗﻮ را       ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻂ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﺗﻮ را
ب( ﺑﺎده در دﺳﺖ از آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ           ﻣﯽ ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﻏﻢ ﺑﯿﻬﻮدۀ دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮری
ج( ﺟﻤﺎل در ﻧﻈﺮ و ﺷﻮق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ            ﮔﺪا اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪو دﻫﻨﺪ ﮔﺪاﺳﺖ
د( ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﺎم از ﺟﻬﺎن ﻧﺒﺮد        زﻧﻬﺎر دل ﻣﺒﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب دﻧﯿﻮی
 (1اﻟﻒ -د

 (2ب -ج

 (3اﻟﻒ -ب

 (4ج -د
ت
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 147ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺎل ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ در ﻋﺒﺎرت" :ﻧﻪ آﻧﭽﻪ دارم ،داﻧﻢ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ داﻧﻢ ،دارم" در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ دﻗﯿ ﻖﺗﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪۀ آﻧﻢ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺣﯿﺮاﻧﻢ            ﮔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﻮزد ﭘﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮ و ﭘﺮ ﺳﺎزد
 (2آن ﻋﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﺎﻟﺐ دوﺳﺖ            ﻋﺠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ واﺻﻞ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ
 (3ﮔﺎه ﺣﯿﺮان ﮔﺮدم از ﺳﻮدای ﺧﻮﯾﺶ            ﮔﺎه ﺳﯿﺮ آﯾﻢ ز ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﺎﻧﺪرﯾﻦ ره ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ            داﺋﻤﺎ ﺳﺮﮔﺸﺘﮥ اﯾﻦ راز ﻣﺎﻧﺪ
 (4ایﺑﺴﺎ ﮐﺲ
ً
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻘﺶ واژﮔﺎن ﻣﺸﺨ ﺺﺷﺪه در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
 148ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ّ
"ﺻﺒﺢ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺷﻬﯿﺪان ﺧﻔﺘﻪ را            ﻫﺮ ﺧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ دل ﺻﺪﭼﺎک ﻣﯽﮐﻨﯽ"
ﻧﻬﺎد  -ﻣﺘﻤ ﻢ  -ﻧﻬﺎد  -ﺻﻔﺖ
(1
ّ

 (2ﻣﺴﻨﺪ  -ﻣﻔﻌﻮل  -ﻧﻬﺎد  -ﺻﻔﺖ

 (3ﻧﻬﺎد  -ﻣﻔﻌﻮل  -ﻧﻬﺎد  -ﻣﺴﻨﺪ

ﻣﺴﻨﺪ  -ﻣﺘﻤ ﻢ  -ﻧﻬﺎد  -ﺻﻔﺖ
(4
ّ
ت

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت "ﺷﺮف اﻟﻤﮑﺎن ﺑﺎﻟﻤﮑﯿﻦ" از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
149
ُ
 (1ﻗﺪر ﻫﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﻪﻗﺪر آن ﺑﻮد ﮐﺎﻧﺪر وی اﺳﺖ            دلﺧﺮاب ﻋﺸﻖ را ﻣﻌﻤﻮر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺎ
 (2از ﻏﻢ ﺑﯽﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ            ﻫﺮﮐﻪ آﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﺮﯾﻒ
 (3ﺧﺎک ﮔﻮر از ﻣﺮد ﻫﻢ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﺮف            ﺗﺎ ﻧﻬﺪ ﺑﺮ ﮔﻮر او دل روی و ﮐﻒ
 (4دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎ را ﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت            ﮐﻪ ﺟﺎی دوﺳﺖ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ دﯾﺪی
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ

 150آراﯾﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ اﺑﯿﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ
.................
 (1رخ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻤﺮ ﺑﻨﻤﺎ ز زﻟﻒ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺐ ای ﺟﺎن            ﮐﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﻖ ﻋﺬر ﻋﺎﺷﻘﺎن روﺷﻦ )اﺳﺘﻌﺎره ،اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ(
 (2ز ﺣﺴﻨﺖ ﻧﻮر رو ﮐﻢ ﮔﺸﺖ ﻣﺮ ﺧﻮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻢ را            ﭼﻮ ﺷﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﭼﻨﺎن روﺷﻦ )اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،اﯾﻬﺎم(
 (3ﭼﻮ اﻧﺪر دل ﻗﺪم زد ﻋﺸﻖ ،اﻧﺪهﺧﺎﻧﮥ دل را            ﺑﻪﺳﺎن دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺪ ز ﭘﺎﯾﺶ آﺳﺘﺎن روﺷﻦ )ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺗﻠﻤﯿﺢ(
 (4وﮔﺮ از اﺑﺮ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪای اﻓﺘﺪ            ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺮدد دل ﻣﻦ ﺑﯽﮔﻤﺎن روﺷﻦ )ﭘﺎرادوﮐﺲ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دﻫﻢ
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دﺑﯿﺮ آﻗﺎی ﮐﻨﮑﻮر
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گ

1

"ﭼﻮ ﺟﻨﮓ آوری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﺰ            ﮐﻪ از وی ﮔﺰﯾﺮت ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ" "ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺮی            ﻧﻪ وﻗﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺟﻮان اﺳﺖ" ".ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺮان ﭼﺮا ﺷﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯽ؟            ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮر دﻣﻨﺪه ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﯽ"
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک اﺑﯿﺎت اول و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم :از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮیﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ
ﺑﯿﺖ دوم :ﻗﻮی ﺷﺪن و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان
ﺑﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ :از زور ﺑﺎزوی ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺘﺮس ،ﻧﮕﺮان ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﯿﺮان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎش
ت

گ

2

در دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ "ﮐﺸﺘﻦ" ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ اﻣﺎ "ﮐﺸﺘﻦ" ﺑﺮای "ﺷﻤﻊ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ت

گ

3

اﻣﻼی درﺳﺖ واژهﻫﺎ:
 -1ﻣﻌﻠﻮف ← ﻣﺄﻟﻮف :اﻟﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮﮐﺮده  -2 /راه ﺛﻮاب ← راه ﺻﻮاب :راه درﺳﺖ  -3 /ﻧﻐﺰ ← ﻧﻘﺾ :ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن /
 -4ذواﻟﻔﻐﺎر ← ذواﻟﻔﻘﺎر
ت

ل
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گ
ﺗﻨﺎﻗﺾ "ج" :ﻣﺆﻣﻦﺷﺪن و در ﺣﻠﻘﮥ ّ
ﮐﻔﺎر رﻓﺘﻦ
)ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ( اﺳﺖ.
ﭘﺮﯾﺸﺎن او )ﻣﺸﺒﻪ( ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﺸﺒﯿﻪ "ﻫ" :زﻟﻒ
ّ
ّ

)ص(" :ﺣﺐ  اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﯾﻤﺎن"؛ واژۀ "ﺣﺪﯾﺚ " و "ﺻﺤﯿﺢ" ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻠﻤﯿﺢ را ﺗﺄ ﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻠﻤﯿﺢ  "ب" :اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ّ
ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﺖ "ه" ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻧﺪارد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (2و ) (4رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺖ "د" اﺳﺘﻌﺎره ﻧﺪارد و
ﺑﯿﺖ "اﻟﻒ" ﺗﻠﻤﯿﺢ ﻧﺪارد و ﮔﺰﯾﻨﮥ ( )3ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ :در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ واژهﻫﺎی "ﺣﺪﯾﺚ" و "ﺻﺤﯿﺢ" اﯾﻬﺎم دارﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ -1 :ﺳﺨﻦ  -2ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ؛ ﺻﺤﯿﺢ -1 :درﺳﺖ  -2اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪﯾﺚ.
اﺳﺘﻌﺎره "اﻟﻒ" :در درس ﯾﮑﻢ دوازدﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ "رز" ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ "ﺗﺎک" و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺧﺖ اﻧﮕﻮر اﺳﺖ" .دﺧﺘﺮ رز" اﺳﺘﻌﺎره از ﺷﺮاب
اﺳﺖ.
اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ واژۀ "وﺟﻪ" در ﺑﯿﺖ "د" :ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل :ﭘﻮل ،ﻣﻌﻨﺎی ﻏﺎﯾﺐ :ﭼﻬﺮه ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﺑﺎ "روی"
اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ واژۀ "روی" :ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل :ﭼﻬﺮه ،ﻣﻌﻨﺎی ﻏﺎﯾﺐ :ﻓﻠﺰ روی ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﺑﺎ "زر"
ت

5

گ
در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (3) ،(1و ) ← (4واو ﻋﻄﻒ اﺳﺖ.
در ﮔﺰﯾﻨﮥ )" :(2واو" ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در "ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ" در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻧﺪ اﺳﺖ و ﺟﺰء واژہ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺮف رﺑﻂ.
ت

6

گ
ﻣﺎ ﻋﺪمﻫﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻫﺴــﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻋـــﺪمﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ") .ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ" ← ﺗﻐ ﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺣﺬف ﻟﻔﻈﯽ ﻧﺪارد(.
 )2ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎدا [ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ] ← ﻣﻌﻨﻮی
 (3ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ]اﺳﺖ[ دل ،ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ]اﺳﺖ[ ← ﻣﻌﻨﻮی
 (4ﻫﯿﭻ ﺣﺬف ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺪارد.
ت

ل
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گ
در اﺑﯿﺎت )ب( و )ه( ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺗﻮاﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﮕﯽ اﺳﺖ"
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ( ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ  /ﻧﮑﻮﻫﺶ رﯾﺨﺘﻦ آﺑﺮو ﺑﺮای ﻣﺎل دﻧﯿﺎ
ج( دوری از ﻇﺎﻫﺮ آراﯾﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ
د( ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ )دﺷﻤﻦ ﻗﻮی را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺷﮑﺴﺖ داد(
ت

8

گ
در ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی "اﻟﻒ" و "ج" ،ﺧﺪاﺑﺎوران دﻟﮕﺮم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺖ "ب" :در وﺻﻒ ﻣﺮگ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاد.
ﺑﯿﺖ "د" :ﻃﻠﺐ وﺻﺎل ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﯾﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﺎﺷ ﻖ ،دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﯾﺎرش دارد.
ت

9

گ
اﻣﻼی ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺖ "ه" اﺟﻞ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮ ﺑﻮدن" ،ﻋﺠﻞ" )ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﻣﻬﻢ اﻣﻼﯾﯽ:
ّ

"اﻟﻒ" :ﺣﻀﯿﺾ )ﻓﺮود(

"ب" :ﻏﺎ رتزدﮔﯽ ،رﺳﺎ )واﺿﺢ ،رﺳﻨﺪه(
"ج" :ﺟﺬﺑﻪ )ﮐﺸﺶ( ،اﺷﺒﺎح )ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ،ﺗﻦﻫﺎ(
ﻣﺴﯿﺤﯽ( ،ﺳﻘﺎ ) آبدﻫﻨﺪه( ،ﻣﻐﺎن )روﺣﺎﻧﯿﺎن زردﺷﺘﯽ(
"د" :راﻫﺐ )ﻋﺎﺑﺪ
ّ
ت

ل
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گ
ﻗﺪم ﻣﺠﺎز ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﻧﺎراﺳﺖ و ﻏﯿﺮﺣﻘﯿﻘﯽ .ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻼ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،وﻓﺎ و ﻋﻬﺪ او راﺳﺘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪه را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﻋﺎﺷ ﻖ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺮواﺷﺪن ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد راﺿﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دروﯾﺸﯽ و ﻓﻘﺮ و از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪن را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث در اﻣﺎن اﺳﺖ.
ت

11

گ
ﺑﺮﮐﻪ ،ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ،رﺣﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻦ
ت

12

گ
ﻫﺮ دو ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ " "3ﺑﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ )ﻣﺮگ( ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ " ،"1ﺑﯿﺖ اول :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞدرک ﻧﯿﺴﺖ / .ﺑﯿﺖ دوم :ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﻋﺸ ﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎن را ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ درک ﮐﺮد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ " ،"2ﺑﯿﺖ اول :از ﻇﻠﻢ ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدن و روز اﻧﺘﻘﺎم را ﯾﺎدآوری ﮐﺮدن / .ﺑﯿﺖ دوم :در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻨﮕﺎوری و ﺳﭙﺎه ﭘﯿﺮوز
ﻣﻤﺪوح
ﮔﺰﯾﻨﮥ " ،"4ﺑﯿﺖ اول :ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮگ  /ﺑﯿﺖ دوم :ﻣﺮگ ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﯽﺛﻤﺮ و از ﺳﺮ ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ.
ت

13

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3دوروﯾﯽ و ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ
ت

ل
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گ
ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﺑﻪ درد ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﯽﻗﺮاری ﺗﺄ ﮐﯿﺪ  دارد و ﮔﺰﯾﻨﻪ ) (1ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار و ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ
ً
ﻫﺠﺮان در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ ﺗﻌ ﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ت

15

گ
َ
ﻖ دارد .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺟﻬﺶ ﺿﻤﯿﺮ ،از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد
م" درواﻗﻊ ،ﺑﻪ واژه "ﮐﺎر" ﺗﻌﻠ
) ،(1ﺿﻤﯿﺮ "م" در ﻋﺒﺎرت "ﮔ َﺮ
در ﮔﺰﯾﻨﻪ
ً
ّ
زﺑﺎن ﺑﻪ "ﺷﯿﻮه ﺑﻼﻏﯽ" اﺳﺖ.

ﻣﺮﺗﺐ ارﮐﺎن در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪ و ﮔﺮ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﺷﻮد  /اﯾﻦ ﺧﺮده ﺟﺎن ﻓﺪای ﺳﺮ دﻟﺴﺘﺎن ﮐﻨﻢ
ﺷﮑﻞ ّ
ت

16

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک اﺑﯿﺎت )ب() ،د( و )و( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آ ﻨﮥ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ از ﮐﻮزه ﻫﻤﺎن ﺑﺮون ﺗﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ ﻫﻢﻣﻔﻬﻮم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ( اﻧﺴﺎن ﻧﺎدان از ﺣﻘﺎﯾ ﻖ ﺑﻬﺮهای ﻧﻤﯽﺑﺮد :ﺗﻮ از ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج( ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺮار را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ه( ﻣﻮج درﯾﺎ ﺑﯽﻗﺮاری ﻋﺎﺷ ﻖ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد.
ت

17

گ
در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ  اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ  داده ﺷﺪه اﺳﺖ  درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  "آﻣﻮﺧﺘﻦ" در ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ  دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﺴﺎﺳﯽ -ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
)ﻏﻨﺎﯾﯽ( رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ت

ل
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18

گ
ﺑﯿﺖ اول :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻗﺼﮥ ﻋﺸ ﻖ  -ﺑﯿﺖ دوم :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺸ ﻖ
ّ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :1ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی راه ﻋﺸ ﻖ

ﮔﺰﯾﻨﮥ  :2ﻋﺸ ﻖ ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :4ﻋﺸ ﻖ ﯾﺎر⇐ در ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷ ﻖ ﻧﯿﺎﻣﺪن دﯾﮕﺮان
ت

19

گ
ﺑﺮدن )ﻣﺘﻤ ﻢ(
ﻇﺮﯾﻔﺎن )ﻧﻬﺎد( ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﻣﺮدن )ﻧﻬﺎد( ﺑﻬﺘﺮ )ﻣﺴﻨﺪ( از )"ﮐﻪ" در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﻌﺎدل "از" اﺳﺖ( ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ّ

]اﺳﺖ[

ت

20

گ
ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻋﺸ ﻖ ← ﺗﺸﺒﯿﻪ }ﻋﺸ ﻖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ{
"دﺳﺘﯽ ﺑﺮدن" :دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ دادن )دﺳﺘﯽ از ﺑﺎزی را ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن(
 (2ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯿﺰد = ﺗﻀﺎد ،ﺟﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
 (3ﻋﻠﺘﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺪارﯾﻢ.
 (4ﺷﻮر = اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻟﯽ ﺣﺲآﻣﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ.
ت

21

گ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ "ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق و ﮔﺴﺴﺘﻦ از دﯾﮕﺮان " اﺷﺎره دارﻧﺪ.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت:
اﻟﻒ( ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط رﻓﺖ.
ب( ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدارم.
د( ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺰار ﺑﺎر دﻟﻢ را ﺑﺸﮑﻨﯽ و ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ.
در اﺑﯿﺎت "ب " و "د " اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺴﺘﻦ از دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ت

ل
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22

گ
در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) ،(1درون ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪه و در اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (2و ) (3ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن درون
را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دروﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی
ت

23

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﻪ ) :(2ﻋﺎﻗﺒﺖ وﺧﯿﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮی  /ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اوﺿﺎع و ﺣﺴﺮت ﺑﺮ روزﮔﺎر ﺧﻮش وﺻﺎل
 (3ﮔﻠﻪ از ﺟﻔﺎی روزﮔﺎر  /ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ
 (4ﮔﻠﻪ از ﻏﻢ ﻫﺠﺮان و ﺟﻔﺎی ﻣﻌﺸﻮق
ت

24

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3دوروﯾﯽ و ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ
ت

25

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪ ) :(2ﭘﺎکﺑﺎزی ﻋﺎﺷ ﻖ  /ﺧﺮﺳﻨﺪی ﻋﺎﺷ ﻖ از ﺑﺬل ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد در راه ﻋﺸ ﻖ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
ت

ل
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26

گ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﻣﺠﻠﺲ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
"ﺑﻨﺎت :دﺧﺘﺮان )ﻧﺒﺎت :ﮔﯿﺎه(  /ﻣﻌﱢﺮف :ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪه ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرﮔﺎن اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ُ
ﺲ ،ﻣﺠﺎزاً  اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  /ﺗﺎوان :زﯾﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
 /ﺟﻨﻮد :ﺟﻤﻊ ُﺟ
ِ
ِ
ﻨﺪ ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن  /ﻧﻔﻮس :ﺟﻤﻊ َﻧ ْﻔ ْ

ﺧﻄﺎﮐﺎری ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﺪ / .ﺗﺎﻻب :آﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﺮﮐﻪ ] 6ﻣﻮرد[
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ّ

ت

27

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (3) ،(2و ) :(4ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن از ﻓﻬﻢ و وﺻﻒ ﺧﺪا
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ) :(۱ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ )رﻋﺪوﺑﺮق و اﺑﺮ و (...ﺛﻨﺎﺧﻮان و ﺗﺴﺒﯿﺢﮔﻮی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ت

28

گ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻫﻮا و ﻫﻮس و ﺷﻬﻮت اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﭼﻬﺮۀ ﺗﻮ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ
اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ )ﻋﺸ ﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق( ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ.
ت

29

گ
ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺳﺖ :ﻟﮕﺎم :اﻓﺴﺎر ،دﻫﻨﮥ اﺳﺐ )ﭘﺎ یاﻓﺰار :ﮐﻔﺶ ،ﭘﺎﭘﻮش(  -ﻫﻤﺎورد :ﺣﺮﯾﻒ ،رﻗﯿﺐ )آورد :ﻧﺒﺮد(  -ﮔﺒﺮ :ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﺟﻨﮕﯽ،
ِﺧﻔﺘﺎن )ﭘﺘﮏ :آﻫﻦﮐﻮب(
ت

ل
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30

گ
در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،واژۀ "ﻣﺪام" در ﻣﻌﻨﯽ "ﻫﻤﯿﺸﻪ" ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﻧﺪارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2آب اول :ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺷﻔﺎف  -آب دوم :آﺑﺮو ،ارج ،اﻋﺘﺒﺎر
ﺖ ،ﺧﻠﺪ  -ﺑﻬﺸﺖ دوم :از ﻣﺼﺪر "ﻫﺸﺘﻦ" و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "رﻫﺎ ﮐﺮد"
) :(3ﺑﻬﺸﺖ اول :ﺟﻨ
ﮔﺰﯾﻨﮥ
ّ
ُ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4دارا :دارﯾﻮش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ  -دارا :دارﻧﺪه ،ﻣﺎ لدار
ت

31

گ
ﺗﻠﻤﯿﺢ دارد اﻣﺎ "اﺳﺘﻌﺎره" ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع(
ّ

) :(1ﺧﻮن در دل ﮐﺮدن ﮐﻨﺎﯾﻪ از آزردن  -ﻋﻠﺖ ﺳﺮﺧﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮن در دل
ﮔﺰﯾﻨﮥ
ّ

ﺷﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﭼﻮن ﺑﻮی ﮔﻞ :ﺗﺸﺒﯿﻪ  -ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﺮده و ﺣﺠﺎب ﺑﺴﺘﻦ ،ﺑﯽﭘﺮده و ﺑﺮﻣﻼﺷﺪن :ﭘﺎرادوﮐﺲ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ای ﺻﺒﺎ :ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺳﺘﻌﺎره  -ﺷﺎه و ﻏﻼم :ﺗﻀﺎد
ت

32

گ
در ﻣﻮارد اﻟﻒ و ج "ﻟﻌﻞ" ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﺐ ﺷﺪه.
ب( ﺑﺎ دﯾﺪن ﻟﺒﺎﻧﺖ "ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﺮخرﻧﮓ" در ﻧﻈﺮم ﺑﯽارزش ﺷﺪ) .ﺣﻘﯿﻘﯽ(
د( "ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﺮخرﻧﮓ" ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺣﻘﯿﻘﯽ(
ت

33

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻠﻢ و ﺑﺪی در ﺣ ّﻖ ﺧﻮد از ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (4ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮدی و آﺷﻨﺎ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدن
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻤﺮ
ت

ل
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34

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (3) ،(2و ) :(4ﺧﺪا در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﻮهای از او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻓﺮاق،
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1از دل ﻧﺮود ﻫﺮآﻧﮑﻪ از دﯾﺪ ه رود! در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،ﻋﺎﺷ ﻖ ﻣﻬﺠﻮر و دور از ﯾﺎر ،ﺧﺪا را ﺷﺎﻫﺪ
ّ
داﺋﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ.
ت

35

گ
رﻧﺞدﯾﺪﮔﯽ ﻋﺎﺷ ﻖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ:

ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ )(A

ﻣﺜﺒﺖﻫﺎ )(B

2

زﺧﻢﻫﺎ

ﺧﻠﻌﺖ ﺑﻌﺪازآن

3

ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ  -ﺗﻠﺦﻫﺎ

اﺳﺎس راﺣﺖ  -ﭘﯿﺸﻮای ﻧﻌﻤﺖ

4

ﺑﺴﻮز  -آﺗﺶ

ﺑﻮی دل  -ﺑﻮی ﻋﻮد

ت

36

گ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی وﺻﻔﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ ← ]آن  /ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎر[ دوﻟﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ }ﺻﻔﺖ{ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﻫﻤﮥ اﺳﯿﺮان
ﻧﮑﺘﻪ :در اﯾﻨﺠﺎ "زﯾﺒﺎ" ﺻﻔﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﻢ و ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎﻋﺮ ،اﺳﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﻨﺎب زﯾﺒﺎﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ِ
ﺷﺨﺺ زﯾﺒﺎﺷﺪن ،ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻤﻨﺪ
ِ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﺻﺪ ﺳﻔﺮه  -ﯾﮑﯽ دوﺳﺖ )دو ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ دارد(
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ
ﻧﻈﺮ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ،ﭘﺎرۀ ﻧﻮری }ﻧﻬﺎد{ ]ﺑﺎﺷﺪ[ }ﻏﯿﺮاﺳﻨﺎدی{] ،ﻫﺴﺘﯽ[.
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ :ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻼﯾ ﻖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻫﻞ
ِ
ت

ل
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گ
"ﺟﺎﻣﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ" ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ" .دمﺳﺮدی" اﯾﻬﺎم دارد -1 :ﺑﺎد ﺧﻨﮏ  -2ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺑﯽﻣﻬﺮی و ﺑﺪﺣﺮف زدن .وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﮐﻮه ﺳﺮﻣﻪ اﻏﺮاق
اﺳﺖ .ﺑﯿﺖ "د" ﺗﻠﻤﯿﺢ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آب ﺣﯿﺎت در ﻇﻠﻤﺎت )ﺳﯿﺎﻫﯽ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ آب ﺑﻘﺎ را ﺑﻨﻮﺷﺪ زﻧﺪۀ ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﺑﯿﺖ "ه" ﭘﯿﺪا و ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﻀﺎد دارﻧﺪ.
ت

38

گ
ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺎل ﭼﻪ ﺳﻮد ]دارد[ ← ﺣﺬف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻣﻌﻨﻮی
ت

39

گ
"اﺗﺎق آﺑﯽ" ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻨﺜﻮر در ﺣﯿﻄﮥ "ادﺑﯿﺎت ﺳﻔﺮ و زﻧﺪﮔﯽ" اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب "ﮔﻮﺷﻮارۀ ﻋﺮش" ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺮﻣﺎرودی اﺳﺖ.
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.
ت

40

گ
ﻫﺮ دو ﺑﯿﺖ ،از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻃﻤﻊ و آز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻔﻮ و ﺑﺮدﺑﺎری از ﻣﻤﺪوح داﺷﺘﻦ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮ نوﭼﺮا؛ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﻤﻊﮐﺎر ﺷﻮم ،از ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻠ ﻖوﺧﻮی اﻓﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن
ت

ل
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41

گ
ﺳﺘﺎﯾﺶ آ ﮔﺎﻫﯽ = ﺟﺎن ﺧﻔﺘﻪ را از ﺧﻮاب ﺟﻬﻞ آوا ﮐﻨﺪ
ﺧﻮدﺣﺴﺎﺑﯽ = ﺗﻮ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮد ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ = ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ اﻧﺪر دﻟﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻮد
ﺧﺪا رزاق ﺑﻮد
ﻋﻢ ﻧﻮاﻟﻪ )ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﻟﻄﻒ و ﻧﻌﻤﺖ او( = ﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﻮان ﮐﻪ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ
ّ
ّ
ت

42

گ
ﻣﻌﺮف و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪۀ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) ← 1ﺳﺨﻦ ّ
ت

43

گ
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی وﺻﻔﯽ :ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -ﻫﯿﭻ وﺻﻠﻪای  -اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  -ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -ﺳﺮﺟﻮﺧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
 اﻓﺴﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -ﻫﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ) 8ﻣﻮرد(ﺗﻌﺮض ) 5ﻣﻮرد(
ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ  -ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن  -ﻃﺒ ﻖ ﻗﺎﻧﻮن  -ﺣ ﻖ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ  -ﺣ ﻖ ّ

 از ﻧﻮع ﻣﻤﯿﺰ  اﺳﺖ ﮐﻪ  در درس 8
ﻧﮑﺘﻪ :در دو ﺗﺮﮐﯿﺐ  "ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ  وﺻﻠﻪای" و "ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ"" ،ﮔﻮﻧﻪ" اﺳﻢ و واﺑﺴﺘﮥ  واﺑﺴﺘﻪ
ّ
دوازدﻫﻢ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ت

44

گ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،ﺟﻮاب ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی را درو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ "از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ"
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﺗﺤﺴﯿﻦ زﯾﺒﺎﻧﮕﺮی و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ را دﯾﺪن.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺎﺟﻨﺲ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﺣ ﻖ دوﺳﺘﯽ را ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪﺟﺎ آوردن و رﻓﯿ ﻖ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن.
ت

ل
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45

گ
ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻨﻮدی از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﺻﻮرت ﺳﺆال اﺳﺖ.
ت

46

گ
ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﻧﺜﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺜﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ!
ت

47

گ
ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺳﺖ واژهﻫﺎ:
ﮐﻮه ،ﻓﺮود  -2ﻣﻔﺘﺨﺮ :ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻓﺘﺨﺎر  -3ﺳﺨﺮه :ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ،رﯾﺸﺨﻨﺪ
 -1ﺣﻀﯿﺾ :ﺟﺎی ﭘﺴﺖ در زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺎ ﻦ
ُ
ت

48

گ
اﻣﻼی درﺳﺖ واژهﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﺿﺒﻂ :ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﻣﻘﺮﯾﺎن :ﻗﺮآنﺧﻮاﻧﺎن
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﻧﻐﺰ :ﻋﺠﯿﺐ ،ﺟﺎﻟﺐ
ت

49

گ
ﺑﯽﺛﻤﺮی زاری
ﺑﯿﺖ ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  1و  :4ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن زاری
ﺑﯿﺖ  :2زاری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻢ.
ت

ل
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50

گ
ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺳﺖ:
)ز ه :وﺗﺮ(
دد :ﺟﺎﻧﻮر درﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ و ﮔﺮگ  -وﯾﻠﻪ :ﺻﺪا ،آواز ،ﻧﺎﻟﻪ  -ﺳﻨﺎن :ﺳﺮﻧﯿﺰه ،ﺗﯿﺰی ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ِ
ّ
ت

51

گ
ﭼﻮن ﻣﺴﺖ "ﮔﺸﺘﻢ"
 (1ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ← "رﻓﺘﻢ"
 (2ﺑﺮای ﺑﻮﺳﻪ زدن ﺑﺮ در او ← "رﻓﺘﻢ"
 (4ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﺎت ← "رﻓﺘﻢ"
ت

52

گ
در ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ "" "1ﮔﻮﺷﻪ"ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"2ﺧﻮﯾﺶ اول :ﺧﻮد ،ﺧﻮﯾﺶ دوم :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"3ﺑﺎم اول :ﭘﺸﺖﺑﺎم ،ﺑﺎم دوم :ﺑﺎﻣﺪاد
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"4روان اول :ﺟﺎری ،روﻧﺪه ،روان دوم :ﺟﺎن
ت

53

گ
ﻋﺪاﻟﺖ � آﺑﺎداﻧﯽ
ﺗﻮﺟﻪ :در ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺘﺎﯾﺶ "ﻋﺪل" ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ آن ﺑﻪ
آﺑﺎداﻧﯽ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﮐﻨﮑﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ  از آوردن ﻟﻔﻆ "ﺑﯿﺸﺘﺮ " و "ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ" ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ :در ﺻﻮرت ﺗﺴﺖ
ً
ﺣﺎﻟﺖ ،ﻃﺮاح ﺑﯿﺘﯽ را ﺟﻮاب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ "ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ" دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﯾﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.
ّ
ت

ل
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54

گ
ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ "روز" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و "اوﻟﯿﻦ" واﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻧﻮع ﺻﻔﺖ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ت

55

گ
ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﻋﺠﻞ ← اﺟﻞ )ﻣﺮگ(  /ﮔﺰارم ← ﮔﺬارم )ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ(  /اﻣﺎرت ← ﻋﻤﺎرت )ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن(  /ﺻﻮاب ← ﺛﻮاب )ﭘﺎداش(
ﺳﺎﯾﺮ واژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﻼﯾﯽ:
ّ

ﻣﺤﻘﺮ )ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻘﯿﺮ( :ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﮐﻮﭼﮏ  -ﺑﻌﺚ )ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ و ﻣﺒﻌﻮث و ﻣﺒﻌﺚ( :ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ،زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن  -ﻋﻘﺎب
ّ
)ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ( :ﻋﺬاب ،ﮐﯿﻔﺮ  -ﻣﺮﺿﯽ )ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ راﺿﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ( :ﻣﻄﺒﻮع ،ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه  -ﺻﻼح :ﻧﯿﮑﯽ،
ﻣﺼﻠﺤﺖ
ت

56

گ
در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ) (3) ،(1و ) ← 4واو ﻋﻄﻒ اﺳﺖ.
در ﮔﺰﯾﻨﮥ )" :(2واو" ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در "ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ" در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻧﺪ اﺳﺖ و ﺟﺰء واژه؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺮف رﺑﻂ.
ت

57

گ
ﺗﻠﻤﯿﺢ دارد اﻣﺎ "اﺳﺘﻌﺎره" ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع(
ّ

) :(1ﺧﻮن در دل ﮐﺮدن ﮐﻨﺎﯾﻪ از آزردن  -ﻋﻠﺖ ﺳﺮﺧﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮن در دل
ﮔﺰﯾﻨﮥ
ّ

ﺷﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﭼﻮن ﺑﻮی ﮔﻞ :ﺗﺸﺒﯿﻪ  -ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﺮده و ﺣﺠﺎب ﺑﺴﺘﻦ ،ﺑﯽﭘﺮده و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن :ﭘﺎرادوﮐﺲ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ای ﺻﺒﺎ :ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺳﺘﻌﺎره  -ﺷﺎه و ﻏﻼم :ﺗﻀﺎد
ت
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58

گ
ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ آنﻫﺎ:
ﺳﻔﺎﻫﺖ :ﺑﯽﺧﺮدی ،ﮐﻢﻋﻘﻠﯽ ،ﻧﺎداﻧﯽ )ﻋﺮﺑﺪه :ﻧﻌﺮه و ﻓﺮﯾﺎد(  /ﺗﻘﺮﯾﺮ :ﺑﯿﺎن ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن  /ﻧﺪاﻣﺖ :ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﻒ  /ﻣﺘﺪاول :ﻣﻌﻤﻮل،
ﻣﺮﺳﻮم )ﻣﺄﻟﻮف :ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪ(
ت

59

گ
ﺑﺪ" و ﯾﺎدآور ﺟﻤﻠﮥ "ﺣﺴﻮدان ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ و ﻋﻨﻮدان ﺑﺪﮔﻬﺮ وی را ﺑﻪ ﻣﯽ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻟﻬﻮ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻮری ﻫﺮ دو ﺑﯿﺖ "اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ
ِ
و ﻟﻌﺐ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ" از درس ﺧﺴﺮو اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮع اول ﺑﯿﺖ ) :(3ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺪان ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ در ﻧﻈﺮ ﮐﻢارزش ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 :(1ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﺰﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ
( :)2ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺗﻐ ﺮ ﻧﮑﺮدن و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ
 :(4ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺪ )در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺪ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(
ت

60

گ
اﺷﺘﺮاک ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت:
ّ

 (1ارزﺷﻤﻨﺪی و ﻗﺪرت؛  (2ﺟﺎوداﻧﮕﯽ؛  (3اﻣﯿﺪ
ت

ل
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61

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ﺳﺆال :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"2او در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻫﺴﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"3ﺟﻬﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺟﻠﻮۀ او
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"4ﺟﻠﻮۀ او در ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ  " :"1ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ  اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ  در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻗﻠﺒﯽ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﻀﻮر ﺻﻮری و ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
ت

62

گ
ﻗﺒﻼ ﻋﺎﻟﻢ و زاﻫﺪ ﺑﻮدم ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ و زاﻫﺪ ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻋﺎﺷ ﻖ و ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺮدی! اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺮا از راه ﺑﻪ در ﮐﺮدی.
ت

63

گ
ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
 (1ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮب و ﻧﮑﻮ ﺑﺎ ﺧﺼﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺮزد ﯾﮏ ﺗﺴﻮ )ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﮏﺳﯿﺮﺗﯽ(
ﺗﺴﻮ :واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ وزﻧﯽ اﻧﺪک دﻻﻟﺖ دارد.
 (3ﺟﺰ ﺑﺪی ﻧﺎرد درﺧﺖ ﺟﻬﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺮگ و ﺑﺎر ﺑﺮﮐﻨﺶ زود از دﻟﺖ زان ﭘﯿﺶ ﮐﻮ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ )ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ(
ﺷﺘﺎن )ﺳﺎلﻫﺎ( اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﺎ آن ﺣﺴﻦ )ﺣﺬر از ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻇﻮاﻫﺮ(
 (4ﻫﺮ دو ﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎم دارد در ﺳﺨﻦ ﻟﯿﮏ ّ
ت

64

گ
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺎره دارد :ﻻﻟﻪ اﺳﺘﻌﺎره از اﺷﮏ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ" :ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﭼﺸﻢ" اﺿﺎﻓﮥ ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ.
ّ
ﺳﻪ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺳﻪ اﺳﺘﻌﺎره دارﻧﺪ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) -1 :(1ای دل ﻧﮕﻔﺘﻤﺖ :ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺳﺘﻌﺎره  -2ﺳﻨﺒﻞ :ﮔﯿﺴﻮی ﯾﺎر  -3ﮐﻤﻨﺪ :ﮔﯿﺴﻮی ﯾﺎر
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) -1 :(2ﺑﺖ :ﻣﻌﺸﻮق  -2ﻣﻪ :ﻣﻌﺸﻮق  -3دو اﻓﻌﯽ ﺳﯿﻪ :زﻟﻒ ﺳﯿﺎه ﯾﺎر
 -3ﻗﺼﺮ دو د ر :ﭼﺸﻢ
ﭼﯿﺰی را ﻧﺜﺎر ﮐﺮده :ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺳﺘﻌﺎره  -2د ر )= ﻣﺮوارﯾﺪ( :اﺷﮏ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) -1 :(4ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ
ُ
َ
ت
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65

گ
در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻟﺤﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻨﺪآﻣﯿﺰ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﻌﻨﻪ و ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺦ و ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ت

66

گ
ﻓﻘﻂ "ﻫ" ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ:
ﺗﻮ دوﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ :ﻣﺘﻤ ﻢ
آن ﮐﺖ دوﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ :آنﮐﻪ ﺑﺎ
ّ

در ﺑﺮت :در ﺑﺮ ﺗﻮ :ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﯿﻪ؛ "ﺑﺮ" در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻌﻨﺎی آﻏﻮش و ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و اﺳﻢ اﺳﺖ.
ِ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد:

"اﻟﻒ" :ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز -1 :ﺗﺎ  -2ﮐﻪ در ﮐﺖ  -3زان ﮐﻪ  -4ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ ﺳﺎده ﻧﺪارد:
"ب" :ﮐﻞ ﺑﯿﺖ از ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ّ
ﺗﺎ ﺗﻮ دوﻟﺖ داری )ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ( آن ﮐت دوﺳﺖﺗﺮ ]اﺳﺖ[ )ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ( دﺷﻤﻦﺗﺮ اﺳﺖ )ﺟﻤﻠﮥ ﻫﺴﺘﻪ( زان ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ )ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ(
ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮت )ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ(
ﺧﻮد  -2ﺑﺮ ﺗﻮ؛ "ﺷﺎﻫﺪ" و "ﺑﺮ" ﻣﻀﺎف اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
"ج" :ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ -1 :ﺷﺎﻫﺪ
ِ

ﺧﻮد در ﺑﺮ ﺗﻮ را(  -3ﺑﯿﻨﺪ
"د" :ﻓﻌﻞﻫﺎی ﻣﻔﻌﻮلﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ دارای ﻣﻔﻌﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ -1 :داری )دوﻟﺖ را(  -2ﻧﺘﻮاﻧﺪ )دﯾﺪن ﺷﺎﻫﺪ
ِ
)ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮد را(
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی اﺳﻨﺎدی -1 :آنﮐﺲ ﮐﻪ دوﺳﺖﺗﺮ )ﻣﺴﻨﺪ( ]اﺳﺖ[ ] -2او[ دﺷﻤﻦﺗﺮ )ﻣﺴﻨﺪ( اﺳﺖ
ت

67

گ

ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (2) ،(1و )(3

ﺑﯿﺖ ﺳﺆال

ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد "ﯾﺎر" اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎر زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﯽﻣﻬﺮی دﯾﺪه اﺳﺖ.

ت
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68

گ
ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻨﻮدی از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت ﺻﻮرت ﺳﺆال اﺳﺖ.
ت

69

گ
داﺳﺘﺎن دﯾﻮار ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ.
ت

70

گ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ←ﻣﺠﺎز از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
ً
ﻣﺠﺎزا ﻓﺼﻞ ﭘﺎ ﺰ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ( :)2ﻣﺎه ﺧﺰان ←
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3زﺑﺎن ←ﻣﺠﺎزاً ﺳﺨﻦ
ت

71

گ
اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ :ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری  -دﯾﻮار :ﺟﻤﺎل ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ
ّ
ت

72

گ
ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻣﻼی ﺻﺤﯿﺢ آنﻫﺎ:
اﻟﻒ( ﻋﻄﺎب ← ﻋﺘﺎب  -ب( ﮔﺰاری ← ﮔﺬاری
ت

ل
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73

گ
ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺼﺮاع اول ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (4از دو ﺟﻤﻠﮥ ﺳﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻠﮥ ّ
ّ
ت

74

گ
ﮐﻨﺎﯾﻪ" :ﺳﺮﮐﺸﯽ" ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺎﻣﺖ؛ "ﺳﺮﻫﺎ ﺧﺎک در ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ" ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی و ﻓﻼﮐﺖ  -ﺗﺸﺒﯿﻪ" :ﮐﺎخ وﺻﻞ"
اﺿﺎﻓﮥ ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺎس :ﺳﺮ و در  -ﻣﺠﺎز" :ﺳﺮﻫﺎ" ﻣﺠﺎز از اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻋﺎﺷﻘﺎن
ت

75

گ
ﮔﻠﻪﻣﻨﺪی از زﻣﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻗﺪر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﺪ در ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (4دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺘﻦ ﺳﺆال ،ﻣﻨﻈﻮر از
ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪای ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻓﺮاﻏﺖ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن ﺷﻌﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮزوﮔﺪاز دل ﺷﺎﻋﺮ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮ
ت

76

گ
ِ
ﻖ  -ﻏﻨﺎ :ﺳﺮود ،ﻧﻐﻤﻪ ،آوازﺧﻮاﻧﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  -ﻟﺌﯿﻤﯽ :ﭘﺴﺘﯽ ،ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ  -ﮐﯿﺪ :ﺣﯿﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ
ﺳﻮدا :اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻫﻮس ،ﻋﺸ
ت

ل
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77

گ
دم :ﻣﺠﺎز از ﺳﺨﻦ  -ﻫﻤﭽﻮ ﻧﻮروز :...ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2آﺗﺶ و ﺳﭙﻨﺪ  /رﺧﺴﺎر و دل و ﻟﺐ و ﺟﮕﺮ :ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ  -اﺳﺘﻌﺎره ﻧﺪارد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ای ﻋﻘﻞ :ﺗﺸﺨﯿﺺ  -ﺣﺲآﻣﯿﺰی ﻧﺪارد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﮐﻒ ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻣﺮی :ﺗﻠﻤﯿﺢ  -ﺟﻨﺎس ﻧﺪارد.
ت

78

گ
ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ و ﺻﻮرت ﺳﺆال ،ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﯽ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰا و آﺳﯿﺐ
در ﺳﻪ
ّ
دﺷﻤﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق و رﺿﺎی اوﺳﺖ.
ّ
ت

79

گ
ﺑﻮدن ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و
در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (3) ،(2و ) (4ﺳﺨﻦ از ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن و ﺣﺘﻤﯽ
ّ

ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ،ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻏﻔﻠﺖ از ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ :ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ]ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن و روز ﺳﺨﺘﯽ[ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ
ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬاری .ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺷﮥ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺷﮥ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯽ.
ت

ل

forum.konkur.in

21/ 39

www.konkur.in
80

گ
اﻣﻼی درﺳﺖ:
 -1ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻠﻢ ﻧﮑﻨﻢ :ﯾﻌﻨﯽ ازﻃﺮﯾ ﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ﺟﻮار :ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻘﺮ ب ﯾﺎﻓﺘﻦ
 -2ﻗﺮﺑﺖ
ّ

واژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﻼﯾﯽ ﻣﺘﻦ:
ّ

ﻋﺰﻟﺖ :ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،اﻧﺰوا  -اﻃﻤﺎع :ﻃﻤﻊﻫﺎ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ :ﺳﻮاد اﻣﻼﯾﯽ در ﻓﻬﻢ اﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واژۀ "ﻋﺰﻟﺖ" را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎرش رد

ﺑﺸﻮﯾﺪ وﻟﯽ در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺰوا و ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ واژه را ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ت

81

گ
در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (۲( ،)۱و ) (۴ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﮔﻞ و ﺻﺤﺮا ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (3ﺳﺨﻦ از
ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻮت و ﮐﻨﺞ ﻧﺎﻣﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺎن ﯾﺎر ﺧﻮش اﺳﺖ.
ت

82

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺼﺮاع اول ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺗﺴﺖ و ﻣﺼﺮاع اول ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(۳ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ زﺑﺎن و ﮐﻼﻣﻢ از ﺧﺪاﺳﺖ.
ت

83

گ
ﺳﺮو اﺳﺘﻌﺎره از ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎر اﺳﺖ / .ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺪارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﻖ و ﺧﻠ ﻖ ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ / .ﺟﺎوﯾﺪ و دهروزه )ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﯾﮕﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه( :ﺗﻀﺎد
ُ (1ﺧﻠ
َ
 (2ﻣﺰۀ ﺑﻮ )آﻣﯿﺨﺘﻦ دو ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ(  :ﺣﺲآﻣﯿﺰی  /ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺧﻨﺪد ﯾﺎ ﻋﻘﻞ دﺳﺖ ﻣﯽﺧﺎﯾﺪ :ﺗﺸﺨﯿﺺ
 (4ﺑﺎز )ﮔﺸﺎدهرو و ﺧﻨﺪان  /ﺑﯽﻧﻘﺎب و آﺷﮑﺎر( :اﯾﻬﺎم  /ﻣﮋه ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﻢ :ﮐﻨﺎﯾﻪ
ت

ل
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84

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪ ) :(3ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﻣﻌﺸﻮق و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و رﻧﺞ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻋﺎﺷ ﻖ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ
ت

85

گ
ﻣﮕﺴﻞ :رﻫﺎ ﻣﮑﻦ ،ﺟﺪا ﻣﺸﻮ  -وﻗﺎﺣﺖ :ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ،ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ  -ﺧﻮر :زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺖ ،ﺷﺎﺧﻪای در درﯾﺎ  -اﺟﺎﺑﺖ )=اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدن( :ﭘﺎﺳﺦ
)ﭘﺎﺳﺦ دادن( ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن
ت

86

گ
اﻣﻼی درﺳﺖ واژهﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﺿﺒﻂ :ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری  /ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﻣﻘﺮﯾﺎن :ﻗﺮآنﺧﻮاﻧﺎن  /ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﻧﻐﺰ :ﻋﺠﯿﺐ ،ﺟﺎﻟﺐ
ت

87

گ
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ :اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪذات ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ذاﺗﺶ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ت

88

گ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﺮاغ ﺟﻬﺎنﺳﻮز ﮐﺸﺘﻪ
در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ" ،ﮐﺸﺘﻪ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (2ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪه ﺑﻪ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ داغ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ت

ل
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89

گ
"ﭼﻮ ﺟﻨﮓ آوری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﯿﺰ         ﮐﻪ از وی ﮔﺰﯾﺮت ﺑﻮد ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ" "ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺮی           ﻧﻪ وﻗﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺟﻮان اﺳﺖ" "ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺮان ﭼﺮا ﺷﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯽ؟         ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮر دﻣﻨﺪه ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﯽ"
 ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک اﺑﯿﺎت اول و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم :از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ ﺑﯿﺖ دوم :ﻗﻮی ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺑﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ :از زور ﺑﺎزوی ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺘﺮس ،ﻧﮕﺮان ﺗﺪﺑﯿﺮ ﭘﯿﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎشت

90

گ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮف رﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز )دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮفﻫﺎی رﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز ﻣﺤﺬوف ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﺷﻮﻧﺪ(.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻼت واﺑﺴﺘﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
اﻟﻒ( ﭼﻮ )وﻗﺘﯽ(  داﻧﺎ ُد رﻓﺸﺎن ﮔﺮدد )واﺑﺴﺘﻪ(  در ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش )ﻫﺴﺘﻪ(   /ﭼﻮ )وﻗﺘﯽ(  اﺑﺮ ﻧﯿﺴﺎن ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ )واﺑﺴﺘﻪ(
ﺻﺪفﺳﺎن ﮔﻮش ﺑﺎش )ﻫﺴﺘﻪ( ۲ :ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ
ب( ﺗﺎ )ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ( ﺑﺤﺮ  رﺣﻤﺖ  ز ﻫﺮ ﻣﻮﺟﯽ ﺗﻮ  را در آﻏﻮﺷﺖ ﮐﺸﺪ )واﺑﺴﺘﻪ( ﭼﻮن )ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ  اﺳﺖ( ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺮاﭘﺎ  دوش ﺑﺎش
)ﻫﺴﺘﻪ( ۱ :ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ
ج( اﮔﺮ ز ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ )واﺑﺴﺘﻪ( ﺟﺰ ﺧﺎر ﻧﯿﺴﺘﯽ )ﻫﺴﺘﻪ(  /اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ )واﺑﺴﺘﻪ( ﮐﻪ ﮔﻞ ﺑﺎﺷﯽ )واﺑﺴﺘﻪ( ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﮔﻮش ﺑﺎش
)ﻫﺴﺘﻪ( ۳ :ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ
د( ﻫﺮ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ  دﻧﺪاﻧﯽ  ز ﻣﮕﺮ ﻫﺴﺖ )ﺟﻤﻠﮥ ﺳﺎده( /از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮی ﻧﺮم ﺧﻮﯾﺶ  دﯾﺒﺎﭘﻮش ﺑﺎش )ﺟﻤﻠﮥ ﺳﺎده( ۰ :ﺟﻤﻠﮥ
واﺑﺴﺘﻪ
ت

91

گ
اﻣﻼی "زﺟﺮ" ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ت

92

گ
در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  "ش" "زﻧﮕﺎرش" ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﮕﺎر آن )ش( را در ﺧﺎک ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﺒﺰ ﻧﺴﺎزد .در ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ "ش" ﻣﻀﺎ فاﻟﯿﻪ
اﺳﺖ.
ت

ل
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93

گ
درﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد :اﻟﻒ( اﻓﺴﺎر و دﻫﻨﮥ اﺳﺐ؛ ت( ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮدن؛ ث( ﻣﺤﺪود )ﺻﻔﺖ(
ت

94

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک "اﻟﻒ" و "ج" :ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ دادﮔﺮی
ﻟﻔﻆ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏﻣﯿﺰان
ﻟﻔﻈﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ در ﺷﻌﺮ؛ آراﺳﺘﮕﯽ
ﻣﻔﻬﻮم "ب" :ﭘﺮﻫﯿﺰ از آراﯾﺶ
ّ
ّ
ﻣﻔﻬﻮم "د" :ﻓﻘﺪان دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﮔﻼﯾﻪ از وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﻪ

ت

95

گ
اﻣﻼی ﺻﺤﯿﺢ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﺣﺮس :ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﭘﺎﺳﺒﺎن ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ،ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن
ت

96

گ
ﻣﺨﺮ ب ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک" :ﻫﻤﻪوﻗﺘﯽ ﺧﻮش اﺳﺖ ".ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد :اﻟﻒ( ﻗﻨﺎﻋﺖ؛ ب( ﻧﺘﺎﯾﺞ
ّ
ت

97

گ
ﭘﺎدﺷﺎه از ﻣﻌﺎﻧﯽ "اﻓﺴﺮ" ﻧﯿﺴﺖ.
ت

ل
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گ
در ﺑﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺪ و ﭼﺎه

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺨﺖ و ﮔﺎه

اﻟﻒ(

از داغ

ﺷﻮد ﮔﻨﺞ ﮔﻬﺮ

ب(

ﺧﺎر ﺟﺎن ﺑﮑﺎﻫﺪ

ﮔﻞ ]ﺑﺮوﯾﺪ و[ ﻋﺬر ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ج( ﯾﺎر ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ
د( ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﯿﺶ و ﻧﻮش
ت

99

گ
ﻣﻄﻠﻮب و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻮ ﻢ ،در وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .در ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (4اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﻃﻤﻊﮐﺎری ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ؛ در ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺒﻮ را ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﺷﺪت اﺷﺘﯿﺎق و ﻧﻮﻋﯽ
ّ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از ﯾﺎر و از زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ را ﺑﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ.
ﺟﻬﻞ و در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﯿﺰی ﺑﻮدن ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن و ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﻧﮑﻮﻫﺶ
ُ
ت

100

گ
اﻣﻼی درﺳﺖ واژہﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻗﻔﺎ :ﭘﺲ ﮔﺮدن ،ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ،ﭘﺸﺖ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﺑﻐﺾ :دﺷﻤﻨﯽ ،ﮐﯿﻨﻪ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﻗﺮﺑﺖ :ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ت

ل
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گ
در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1ﺷﻌﻠﮥ ﻋﺸ ﻖ در دل ﻋﺎﺷ ﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺸﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪار دوﺑﺎرۀ ﯾﺎر ،ﻋﺎﺷ ﻖ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰ ی از آﯾﮥ ﺳﺆال
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ آﻏﺎز ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺟﺎودان اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﯽ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ" :ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدﮔﺎ ناﻧﺪ! ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن زﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن روزی داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ".
ت

102

گ
 :(1آﻣﺪن و رﻓﺘﻦ :ﻋﻄﻒ  /وز= و  +از :رﺑﻂ
 :(2ار :ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز  /ﺣﺮﯾﻔﯽ و ﻟﺐ ﺟﻮﯾﯽ )ﮔﺮوه ﻣﻔﻌﻮل( :ﻋﻄﻒ )واو رﺑﻂ ﻧﺪارد(
 :(3ﮐﺰ = ﮐﻪ  +از :ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز  /ﭼﻮن در ﻣﻌﻨﺎی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﻘﺶ ﻗﯿﺪ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ.
 :(4ﺗﺎ :ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻤﭙﺎﯾﻪﺳﺎز  /دﺳﺖ و ﻗﺒﻀﻪ :واو ﻋﻄﻒ
ت

103

گ
ِ
ﻖ  -ﻏﻨﺎ :ﺳﺮود ،ﻧﻐﻤﻪ ،آوازﺧﻮاﻧﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  -ﻟﺌﯿﻤﯽ :ﭘﺴﺘﯽ ،ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ  -ﮐﯿﺪ :ﺣﯿﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ"
"ﺳﻮدا :اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻫﻮس ،ﻋﺸ
ت

104

گ
ﺳﺘﻮه = درﻣﺎﻧﺪه
ﺳﻄﻮح = ﺳﻄﺢﻫﺎ
ت

ل
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گ
ﻗﺮب و ﻋﺰ ت
در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (2) ،(1و )" (3ﺧﺎک ﺷﺪن"" ،از ﺧﻮد ﺑﺮون رﻓﺘﻦ" و "ﺧﺎﮐﺴﺎری" ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ
ّ
ﺧﺎک اﻧﺲ ﻧﮕﯿﺮی ،راﻫﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ُﻗﺮب ﻧﺪاری.
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ :ﺗﺎ ﺑﺎ
ُ
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﻋﺎﺷ ﻖ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻇﻬﻮر ﻋﺸ ﻖ اﺳﺖ.
ت

106

گ
ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﺧﺎر )دوﻣﯿﻦ ﺧﺎر( ← ﺧﻮار
 (۲ﻧﻐﺰ ← ﻧﻘﺾ
 (۴اﺻﺮار ← اﺳﺮار
ت

107

گ
فاﻟﯿﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه( ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺮﻧﻬﺎده اﺳﺖ / .ﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮی )ﻧﻬﺎد( ،از زﻫﺮۀ ﺟﺒﯿﻨﺖ درﺧﺸﺎن
ﻣﺎه )ﻧﻬﺎد( از ﻣﻬﺮ ﺗﻮ )ﻣﻀﺎ
ای ]ﮐﺴﯽ ﮐﻪ[
ِ
ِ
)ﻣﺴﻨﺪ( ]اﺳﺖ[
ت

108

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت ﺻﻮرت ﺳﺆ ال" ،ﺗﻐ ﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و دﯾﺪن ﻧﯿﻤﮥ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰﯾﻨﮥ ( )4دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
)ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ) :(4در ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ،ﻋﯿﺐﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺎدل ﮔﻮﻫﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ(.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت:
 :(1اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ درﺧﺸﺎن در اوج ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ
 :(2ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺖ )ﻧﻈﺮ و رای ﺗﻮ روﺷﻨﮕﺮ ذﻫﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ(
 :(3ﻏﻔﻠﺖ از ﻋﯿﺐﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﺪﯾﺪن آنﻫﺎ )ﻫﺮﮐﺴﯽ ازﻧﻈﺮ ﺧﻮدش در ﻋﯿﻦ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ(
ت

ل
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گ
ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﺎووس ﭼﻮن ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اﺷﺎره دارد .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (3و )(4
ً
ﺑﺪیﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ ) (1ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ آدمﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﯿﺐﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﻨﻬﺎن.
ت

110

گ
اﻟﻒ :اﺑﺪال = ﻣﺮدان ﮐﺎﻣﻞ  /ج :ﻓﺘﺮاک = ﺗﺮکﺑﻨﺪ
ت

111

گ
ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪای ﻧﺪارﯾﻢ ← .ﺟﻤﻠﮥ ﻏﯿﺮﺳﺎده در ﺑﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 (2ﺳﻌﺪی ]ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ[ ← ﻣﻨﺎدا
 (3ﻧﻪ ﺣﺮف ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز دارﯾﻢ و ﻧﻪ ﻫﻤﭙﺎﯾﻪﺳﺎز
 (4ت ← ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﺎﻧﻨﺪ }ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ{ ﺗﻮ ﻣﺘﻤﻢ ← ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ت

112

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ← ﻓﻘﻂ ﯾﺎران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب( رازی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ و ﻧﮕﻮ ﻢ         ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﻢ ﮐﻪ او ﻣﺤﺮم راز اﺳﺖ
ُ
ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻠﻮت اﻧﺴﯿﻢ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر         ﺑﺎ ﯾﺎر آﺷﻨﺎ ،ﺳﺨﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﮕﻮ
د) ﻣﺎ
اﻟﻒ( ﻣﺤﺮم رازی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
ج( ﺧﺪاﯾﺎ در راه وﺻﻞ ﯾﺎر رﻗﯿﺐ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوز ﻣﮕﺮدان!
ت

ل
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گ
"ﮐﺪام" در اﺑﺘﺪای ﺑﯿﺖ ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1دهروزه ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد / .اﯾﻦ :ﺻﻔﺖ اﺷﺎره
ﺗﻮ" اﺳﻢ و در ﻣﻌﻨﺎی "ﻣﺎل " اﺳﺖ / .ﻫﻤﻪ :ﺻﻔﺖ ﻣﺒﻬﻢ
" (2آن" در "از آن
ِ
ِ
 (3واژۀ "ﻫﻤﻪ" در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻧﻘﺶ ﺑﺪل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮو ﯾﮑﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ت

114

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"4در راه ﻋﺸ ﻖ ،ﺧﺒﺮی از ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮ ،ﻗﺼﺪ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دارد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ ،آﺳﺎن ﺷﺪن ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی راه ﻋﺸ ﻖ ﺑﺮای ﻋﺎﺷ ﻖ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"1ﺷﻮق ﮔﻞ ،ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﺧﺎر را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ذوق ﻣﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽ را ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"2ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﻐﯿﻼن ﮐﻌﺒﮥ ﻣﻘﺼﻮد ،زﯾﺮ ﭘﺎی ﻋﺎﺷ ﻖ ،ﺣﮑﻢ ﮔﻞ و ﻧﺴﺮﯾﻦ را دارد و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ " :"3ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن ،ﺧﺎر راه ﻋﺸ ﻖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ؛ آن را از ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻓﺮوﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ت

115

گ
در اﯾﻨﺠﺎ" ،ﺧﺎک" ﻣﺘﻤ ﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﮐﻬﻦ ،دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ دارد :ﺑﻪ ← ﺧﺎک → اﻧﺪر
ّ
ت

116

گ
ﺑﯿﺖ اول :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻗﺼﮥ ﻋﺸ ﻖ
ّ

ﺑﯿﺖ دوم :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺸ ﻖ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :1ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی راه ﻋﺸ ﻖ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :2ﻋﺸ ﻖ ﺗﻮ � زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻢ
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :4ﻋﺸ ﻖ ﯾﺎر ← در ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷ ﻖ ﻧﯿﺎﻣﺪن دﯾﮕﺮان
ت

ل
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گ
ِ
ﱠﻟﺖ" )= ﻟﻐﺰش ،ﺧﻄﺎ ،ﮔﻨﺎه( درﺳﺖ اﺳﺖ" .ذ ﱠﻟﺖ" ﺑﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ "ﻏﻔﺮان" ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺮزش و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ "زَ
ﻣﻌﻨﯽ "ﺧﻮاری" اﺳﺖ.
ت

118

گ
در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ "ﻗﻀﺎ" ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﯽﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﺘﻮان ﺑﻮد.
"ﻣﺴﺎرﻋﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﺎ "ﺳﺮﻋﺖ" ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ واژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﻼﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ّ

ِ
ﻪ" )ﻣﺪﯾﻮن( را اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ.
اﻟﺬﻣ
ﮔﺰﯾﻨﮥ
ً
ﺗﻌﻬﺪ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ،ﻋﻬﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن؛ واژۀ "ﻣﺸﻐﻮل ّ
)" :(1ذ ّﻣﺖ" ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﮔﺰﯾﻨﮥ )" :(3ﺑﺴﻂ" ﻫﻢرﯾﺸﻪ ﺑﺎ "اﻧﺒﺴﺎط" اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﺧﯽ و وﺳﻌﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﺛﻨﺎ :ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﺴﯿﻦ؛ ﻇﻔﺮ :ﭘﯿﺮوزی؛ ﻧﺼﺮت :ﯾﺎری ،ﮐﻤﮏ
ت

119

گ
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺆال ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ )ﮐﻨﮑﻮر  (98ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﭘﯿﺎمﻫﺎی دروس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺪﺗﯽ ﮐﻪ از روزﮔﺎر ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ"
"ﺑﻪ ّ
 (1اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺎل اﻧﺪوزی  (3ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺟﻬﻞ  (4ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ
ت

120

گ
)ﺑﻬﺎﯾﻢ :ﺳﺘﻮران ،ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن(  -ﻣﺸﻮ ش :ﭘﺮﯾﺸﺎن و
"آزﻣﻨﺪ :ﻣﻮﻟﻊ ،ﺣﺮﯾﺺ  -ﺗﯿﻤﺎر :ﺗﻮﺟﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ،ﻏﻢ  -ﺑﻬﯿﻤﻪ :ﺳﺘﻮر ،ﭼﺎرﭘﺎ
ّ
ّ

آﺷﻔﺘﻪ"

ت

ل
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گ
اﻣﻼی درﺳﺖ واژهﻫﺎ:
 -1ﻣﻌﻠﻮف ← ﻣﺄﻟﻮف :اﻟﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮﮐﺮده  -2راه ﺛﻮاب← راه ﺻﻮاب :راه درﺳﺖ  -3ﻧﻐﺰ ← ﻧﻘﺾ :ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن -4
ذواﻟﻔﻐﺎر ← ذواﻟﻔﻘﺎر
ت

122

گ
آدﻣﯿﺖ درﮔﺮو ذوق و ﻋﺸ ﻖ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﺑﯽروح ﺑﺎﺷﯽ ،ﻇﺎﻫﺮت ﺷﺎداب ﻧﯿﺴﺖ.
ج( آدﻣﯿﺖ درﮔﺮو ﺗﺮک ﻫﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ّ
ت

123

گ
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﺮﮐﺐ:
ﺑﺮرﺳﯽ
ّ
 (1زﻟﻒ ﺳﯿﻪ ﮔﺸﺎدی }ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎده{ و ﻫﺮ دل }ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ{ ]ﮐﻪ[ }ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز{ درون ﺣﻠﻘﻪ زﻟﻒ ﺗﻮ ﺟﺎی داﺷﺖ
}ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ{ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺖ اوﻓﺘﺎد} .ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ{
 (2ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺪﻟﻢ }ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ{ ﮐﻪ }ﭘﯿﻮﻧﺪ  واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز{  م )ﻣﻦ( ]را[ ﺷﮑﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ} .ﺟﻤﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ{  /ﻧﺼﯿﺐ ﺟﺰ از ﻫﺠﺮ دﻟﺒﺮ ﻧﺪارم.
}ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎده{
}ﺟﻤﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ{ ،ﺗﻔﻘﺪی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﻠﻢ درﯾﻎ ﻣﺪار }ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ{
 (3و ر )اﮔﺮ( }ﭘﯿﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز{ ﺑﺎری ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﻧﻤﯽﻧﻬﯽ
ّ
ﺳﺮ ﺳﯿﺎهﭼﺸﻤﺎن داﻧﺪ؟ }ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
(4
ﻫﺮﮐﺲ از ﺳﺮ ﻋﺸ ﻖ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﮔﻔﺖ }ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎده{ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻪ )ﭼﻪ ﮐﺴﯽ( ﭼﻮن ﺟﺎن ﻣﺎ ّ
ّ

ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺪارد.
ﺳﺎده{ :اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﻤﻠﮥ ّ

ت

124

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ) (۳( ،)۱و ) (۴اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮑﺴﺎن دو ﭼﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (۲ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻮﺷﯽ از او ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ،ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻃﻌﻤﮥ زاغ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻤﺎ دوﻟﺖ ﻧﺒﺨﺸﺪ از ﻣﮕﺲ ﻫﻢ ﺑﯽارزشﺗﺮ
اﺳﺖ.
ت
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125

گ
ﺿﺎﻣﻦ :ﺿﻤﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻔﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻏﺮاﻣﺖ )در ﮔﺰﯾﻨﮥ " "3ﻏﺮاﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻏﻠﻂ اﺳﺖ(  /دوﻟﺖ :داراﯾﯽ ،زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ /
ﺎر :ﻣﺴﻠ ﻂ ،ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت
ﮔﺮدن ،ﭘﺸﺖ  /ﺟﺒ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ اﻧﺪام ﭼﻮن ﮔﻮدی ﭼﺸﻢ  /ﻏﻮک :ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ  /ﻗﻔﺎ :ﭘﺲ ﮔﺮدن ،ﭘﺸﺖ
وﻗﺐ :ﻫﺮ
ّ
ِ
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) ،(4ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻬﺎر واژۀ ﺻﻮرت ﺳﺆال ،در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1دو واژه ،در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (2ﯾﮏ واژه و در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (3ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻪ واژه دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ت

126

گ
ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال ،ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زﯾﺎد را ﻣﺎﻧﻊ دﯾﺪن ﻋﯿﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﺪ .در ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (4ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ،ﻫﻔﺘﺎد ﻋﯿﺐ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ
و ﻓﻘﻂ آنﯾﮏ ﻫﻨﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت:
ﺷﻨﯿﺪن ﻋﯿﺐﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎش ،ﺣﺘ ﯽ از زﺑﺎن دﺷﻤﻨﺖ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻃﺎﻟﺐ
ّ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﻋﯿﺐﺟﻮ ﻧﺒﺎش ،ﻫﻨﺮ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺒﯿﻦ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﮔﻮش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺸﻨﻮد ،ﮐﺎر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮدش را رﺳﻮا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺮاح :ﯾﮑﯽ  از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  در ﺳﺆاﻻت ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺗﮑﺮار  واژۀ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻦ ﺳﺆال  در
ﭘﯿﺎم ّ
ﺣﻮاﺳﺘﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن واژۀ ﺗﮑﺮار
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ واژۀ "ﻋﯿﺐ" را در ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .دراﯾﻦﺻﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ
ّ
ﺷﻌﺮ و ﺣﺮف ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦ ﯾﮏ واژۀ ﺧﺎص.
ﺷﺪه ﺑﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠّ ﯽ
ِ
ّ

ت

127

گ
ﺗﺸﺒﯿﻪ :ﻟﺐ ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت  /ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
اﺳﺘﻌﺎره :ﺟﺎنﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺷﺮم ﺑﻪ آن
ﺗﺸﺨﯿﺺ :اﺳﺘﻌﺎره ﺗﻮﺻﯿﻒﺷﺪه درﺑﺎره ﯾﺎﻗﻮت ،از ﻧﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
ﺣﺲآﻣﯿﺰی :رﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ
ت

ل
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128

گ
ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ واژهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﺎره ﻣﺮﯾﺦ
ﺑﻬﺮام :ﺳﯿ
(1
ّ
ّ

 (2ﺷﮑﻦ :ﭘﯿﭻوﺧﻢ زﻟﻒ
 (3ﺟﺎه :ﻣﻘﺎم ،درﺟﻪ
ت

129

گ
ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم )ﭘﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﻮی(؛ ﺑﯿﺖ اول و دوم :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺼﯿﺤﺖ؛ ﺑﯿﺖ ﺳﻮم :ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن
ت

130

گ
ﺷﺒﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪن )ﻧﻬﺎد( ،ﮐﻤﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎ )ﻣﺴﻨﺪ( اﺳﺖ) .ﻓﻌﻞ اﺳﻨﺎدی(
ت

131

گ
"آﺗﺶ ﻋﺸ ﻖ" در ﻣﺼﺮاع اول ﻧﻬﺎد اﺳﺖ :اﮔﺮ آﺗﺶ ﻋﺸ ﻖ ﭘﺮ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮﺧﺖ...
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ )" :(۱را" در ﻣﺼﺮاع اول ﻓﮏ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ )ﺗﻮ را ﭘﺮ= ﭘﺮ ﺗﻮ( و در ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻔﻌﻮل )ﻣﻦ را ﺑﺒﯿﻦ(.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(۲در ﺑﯿﺖ دو ﺣﺮف رﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز "اﮔﺮ" و "ﮐﻪ" وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ دو ﺟﻤﻠﮥ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(۴در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ت

ل
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گ
ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺳﺖ:
ﻣﻘﺮﯾﺎن :ﻗﺮآنﺧﻮاﻧﺎن )ﻣﻘﺮی :ﻗﺮآنﺧﻮان(  -ﻃﺎﻟﻊ :ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺨﺖ  -ﺳﻔﺎﻫﺖ :ﺑﯽﺧﺮدی ،ﮐﻢﻋﻘﻠﯽ ،ﻧﺎداﻧﯽ )وﻗﺎﺣﺖ :ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ(
ت

133

گ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1زﯾﺒﺎروﯾﺎن ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،دور ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،دردﺳﺮﺳﺎز ﺑﻮدن ﻫﻨﺮ و ﺧﻮﺑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ،زﯾﺒﺎروﯾﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از آﺳﯿﺐ و ﺑﻼ در اﻣﺎن
ّ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ت

134

گ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺘﻤﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺑﯿﻔﺘﯽ :ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﯽ(
ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎری

ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﯽ

1

دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﮐﻨﺪ

2

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و اﺳﺖ

ﺷﻮد

4

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ

ﻧﺴﭙﺎرد و ﺑﺮﺧﯿﺰد
ت

135

گ
ﺷﺒﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪن )ﻧﻬﺎد( ،ﮐﻤﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎ )ﻣﺴﻨﺪ( اﺳﺖ )ﻓﻌﻞ اﺳﻨﺎدی(
ت

ل
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گ
ﻖ و ﺗﺤﻤﻞ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻋﺸ ﻖ
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪ ) :(2ازﺧﻮدﺑﯽﺧﻮدی ﻋﺎﺷ
ّ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :ﺣﺎل ﻋﺎﺷ ﻖ را ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﺷ ﻖ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ت

137

گ
ﻣﻄﺎﺑ ﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ت

138

گ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻫﺮﮐﺪام از واژهﻫﺎی ﺻﻮرت ﺳﺆال ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳ ،۴ ،۲و دو ﻣﻌﻨﯽ
درﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
"ﻣﺨﻤﺼﻪ :ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﻏﻢ ﺑﺰرگ ،ﺗﻨﮕﻨﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری  -رﻋﺐ :ﺗﺮس ،دﻟﻬﺮه ،ﻫﺮاس  -ﺗﮑﺮﯾﻢ :ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ  -ﻣﺒﺘﻨﯽ :ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺷﺪه
 اﮐﺘﻔﺎ :ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮدن  -ﻣﺮوت :ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ"ت

139

گ
ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺳﺖ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﭘﻼس :ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻠﯿﻢ ﮐﻢﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ و ﺳﺘﺒﺮ ﮐﻪ دروﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﻨﺪ) .ﻣﻨﺪرس :ﻓﺮﺳﻮده(
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3ﺑﯿﺸﻪ :ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﯿﺰار
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﻏﺎرب :ﻣﯿﺎن دو ﮐﺘﻒ )آﺧﺮه :ﭼﻨﺒﺮۀ ﮔﺮدن ،ﻗﻮس زﯾﺮ ﮔﺮدن(
ت

ل
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140

گ
 (1ﺣﺮﻣﺖ )اﺳﻢ( = ارﺟﻤﻨﺪی ]ارﺟﻤﻨﺪ ،ﺻﻔﺖ اﺳﺖ[
 (2ﻣﺮﺣﻤﺖ )اﺳﻢ( = ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ]ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺻﻔﺖ اﺳﺖ[
 (3ﺧﻮدرو )ﺻﻔﺖ( = ﻟﺠﻮج ]ﻟﺠﺎﺟﺖ ،ﻣﺼﺪر اﺳﺖ[
ت

141

گ
از ﺟﺎی ﺑﺸﺪن ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﮥ ) (1ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺷﺎره دارﻧﺪ.
ت

142

گ
ﻫﺴﺘﯽ دهروزه )ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه( ﻋﻤﺮ اﺑﺪ ← ﺗﻀﺎد
ِ
ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ )آب ﺣﯿﺎت و ﻋﻤﺮ ﺟﺎودان( ← ﺗﻠﻤﯿﺢ
ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪن 

ﻣﻨﻈﻮر

 ذﻟّ ﻪﺷﺪن ← ﮐﻨﺎﯾﻪ

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی " "1و " "3ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮔﺰﯾﻨﮥ " "4ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.

ت

143

گ
ﺷﻌﺮ آی آدمﻫﺎ ﺳﺮودۀ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ اﺳﺖ.
ت

ل
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144

گ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ :ﻏﻮﻏﺎ ،دادوﻓﺮﯾﺎد ،ﺷﻠﻮﻏﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدم
ّ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﭘﯿﺮاﯾﻪ :زﯾﻮر؛ ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮدن :ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﻣﻔﺘﺎح :ﮐﻠﯿﺪ؛ ﯾﻠﻪ :آزاد و رﻫﺎ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﺑﻬﺎﯾﻢ :ﺳﺘﻮران ،ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن؛ ﭘﻼس :ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ و ﺳﺘﺒﺮ )زﺧﻤﺖ و ﮐﻠﻔﺖ( ﮐﻪ دروﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﻨﺪ.
ت

145

گ
ﻧﻈﻢ

ﻧﺜﺮ

ﻧﺜﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ

 (1اﺳﺮاراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
 (1اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ
 (2ﮔﻮﺷﻮارۀ ﻋﺮش

 (2ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﻄﻮاﯾﻒ
 (3اﺗﺎق آﺑﯽ

 (1ﮔﻠﺴﺘﺎن

 (4ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ
 (5اﺧﻼق ﻣﺤﺴﻨﯽ
ت

146

گ
در ﺑﯿﺖ )اﻟﻒ( "ﺧﻂ" در ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﺠﺎز از ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ و "ﺟﻬﺎن" ﻣﺠﺎز از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن :ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯿﺪن از ﺟﻬﺎن و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺖ )ب( ﻧﯿﺰ "ﺑﺎده" ﻣﺠﺎز از ﺟﺎم ﺷﺮاب اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﺎم را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﺮاب
را.
ت

147

گ
ﻫﺮ دو ﺗﻮﺻﯿﻒ "ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه در راه و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ داﻧﻢ دارم( و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ )ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارم ،داﻧﻢ(" اﺳﺖ.
 (1ازﺧﻮدﺑﯽﺧﻮدی در راه ﻣﻌﺸﻮق
 (2واﺻﻞ )ﮐﺎﻣﯿﺎب( و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﮐﺎم!
 (3ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺗﺮک ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ت

ل
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گ
ﻣﺮﺗﺐﺷﺪه اﺟﺰای ﺟﻤﻼت ﺑﯿﺖ:
ﺷﮑﻞ ّ
ﻫﺮ ﺧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ دل ﺻﺪﭼﺎک ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺷﻬﯿﺪان ﺧﻔﺘﻪ را ﺻﺒﺢ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ واژهﻫﺎی ﻣﺸﺨ ﺺﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺰا:
ّ
ﺧﻨﺪه :ﻧﻬﺎد )ﺑﺮای ﻓﻌﻞ "اﺳﺖ"(  /ﺻﺪﭼﺎک :ﺻﻔﺖ  /ﺷﻬﯿﺪان :ﻣﺘﻤ ﻢ )واژه "را" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺑﺮای" و ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ(  /ﺻﺒﺢ :ﻣﺴﻨﺪ
ّ

ﻧﻘﺶ واژهﻫﺎی ﻣﺸﺨ ﺺﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﯿﺖ ﺳﺆال:
ّ
ﺻﺒﺢ :ﻣﺴﻨﺪ  /ﺷﻬﯿﺪان :ﻣﺘﻤﻢ  /ﺧﻨﺪه :ﻧﻬﺎد  /ﺻﺪﭼﺎک :ﺻﻔﺖ

ت

149

گ
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪ ) :(2از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻢ ﺑﯽﮐﺴﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﮑﺎن ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺎرت ﺳﺆال و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :ارزش ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ت

150

گ
ﭼﻮن ﻫﺮدو ﻣﺼﺮاع اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﯾﺎر و ﭼﻬﺮه ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺒﺎروﯾﺎن اﺳﺖ ،اﺳﻠﻮب
ﻣﻌﺎدﻟﻪ دارﯾﻢ اﻣﺎ در ﺑﯿﺖ اﯾﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ )" :(1ﺟﺎن" اﺳﺘﻌﺎره از ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ" / .روﺷﻦ" در ﻣﻌﻨﺎی واﺿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم در ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻮر آن )ﺿﺪ
ﺗﺎرﯾﮏ( ﺑﺎ ﺷﺐ و ﻗﻤﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(3دل ﺑﻪ اﻧﺪوهﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ / .ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰۀ "ﯾﺪ ﺑﯿﻀﺎ"ی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4وﻗﺘﯽ اﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ روﺷﻦ!  /ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی اﺑﺮ و ﺳﺎﯾﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ.
ت

ل
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درس ﺗﺴﺘﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

پ ﯾﺎزدﻫﻢ

دﺑﯿﺮ آﻗﺎی ﮐﻨﮑﻮر
ن

www.konkur.in
در ﻫﻤﮥ اﺑﯿﺎت ﺑﻪ "واژﮔﻮﻧﯽ ارزشﻫﺎ" اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺟﺰ
..............

1

 .

 (1ﻓﻀﻞ و ﻫﻨﺮ ﺿﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ            ﻋﻮد ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﻬﻨﺪ و ﻣﺸﮏ ﺑﺴﺎﯾﻨﺪ
 (2دﯾﺮیﺳﺖ ﮐﺎﯾﻦ زﻣﺎﻧﮥ ﺑﺪﺧﻮی ﺳﻔﻠﻪﻃﺒﻊ            ﺑﺎ ﺳﻔﻠﮕﺎن ﭼﻤﯿﺪ و ز آزادﮔﺎن رﻣﯿﺪ
 (3دﻋﻮی اﻫﻞ ﻫﻨﺮ ﺧﻮارﯾﺴﺖ در اﺑﻨﺎی دﻫﺮ            آﺑﺮو ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺎدان ﺑﺮا
 (4ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﯽﻫﻨﺮ اناﻧﺪ ﮐﻌﺒﮥ دل ﺧﻠ ﻖ            ﭼﻮ ﮐﻌﺒﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻫﻞ ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ
ت

ّ
ﻼ و ﻗﻮال" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻞ ،ﻗ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ واژﮔﺎن "ﺳﯿﺎدت ،ﮔﺸﻦ ،ﺗﮑﻔ ُ
ّ
ّ

2

 (1ﺳﺮوری ،اﻧﺒﻮه ،دﺷﻮاری ،ﮐﻤﯿﻦ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان دورهﮔﺮد
ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺧﺮ م ،ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪن ،اذﯾﺖ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ دورهﮔﺮد
(2
ّ
 (3ﺳﺮور ،اﻧﺒﻮه ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﮐﻤﯿﻦ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ دورهﮔﺮد
 (4ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺑﺎﺻﻔﺎ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﻦ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ دورهﮔﺮد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

3

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺖﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد؟
 (1دﻟﺒﺴﺘﮕﯽای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎم دو ﺟﻬﺎﻧﻢ            ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻏﻢ ﯾﺎر و دﮔﺮ ﻫﯿﭻ
 (2دل از ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺴﺴﺘﻪام در زﻟﻒ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪام            از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻫﻢ رﺳﺘﻪام ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﺎرم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر
 (3در روی ﺗﻮ ﺑﮕﺸﻮد ﻧﻈﺮ آنﮐﻪ ﻓﺮوﺑﺴﺖ            از ﮐﺎر ﺟﻬﺎن دﺳﺖ و دل و ﭼﺸﻢ و زﺑﺎن را
 (4ﭘﺎ ﺑﺴﺘﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﻟﺨﻮش ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﯽ            ﭘﺎ در ﮔﻠﯽ ﭼﻮ ﺳﺮو و ﮐﻨﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد روان
ت

ل
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ واژﮔﺎن ﻫﻢآوا دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟
 (1ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ            ﻓﻀﻞ از ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺖ و وﻓﺎ در ﻗﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ
 (2ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪر ﭘﯽ ﻧﻔﺲ زﺑﻮن اﻓﺘﺎدهای ،ﺧﻮد ﺟﺎن            ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﭼﻮن اﻣﺎرت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺖ
 (3ﻏﺮﻗﻪ ﺑﺤﺮ ﻓﺮاق ﺗﻮأم و ﺗﺸﻨﻪ وﺻﻞ            وﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺘﻮان ﺑﻮدن
 (4ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺠﺎ رﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای ﻋﺎﻓﯿﺖ            ﭼﻮن روی ﺧﻮﯾﺶ از اﻟﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻓﺘﯽ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

5

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺳﺮودۀ وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ.
ب( "زﻧﺪان ﻣﻮﺻﻞ" ﺧﺎﻃﺮات اﺳﯿﺮ آزادﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﻮر ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺻﻐﺮ رﺑﺎط ﺟﺰی ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ج( دو اﺛﺮ ﺗﺤﻔﺔاﻻﺣﺮار و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺮ دو ﺳﺮودۀ ﺟﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
د( ﮐﺘﺎب "ﺗﺬﮐﺮةاﻻوﻟﯿﺎ" اﺛﺮ ﻣﻨﺜﻮر ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری اﺳﺖ.
ه( ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ،ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ و ﻣﻬﺪی ﺣﻤﯿﺪی ﺷﯿﺮازی ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎرﭘﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت

6

ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﺖ "ز ﻫﺮ ﻧﯿﮏ و ﻫﺮ ﺑﺪ ﮐﻪ آﯾﺪ ﺑﻪ دﺷﺖ            ﻣﺮادی در او رویﭘﻮﺷﯿﺪه ﻫﺴﺖ" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدرم ﺗﻮﮐﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم و اراده ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
 (2ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ آنﻗﺪرﻫﺎ دل ﻧﻤﯽﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻧﺎﮔﻮار را ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﯿﻨﮕﺎرد.
ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
 (3ﻫﺮ ﻋﺼﺐ و ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﮥ اﯾﻤﺎن وﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ّ
 (4در ﻧﻈﺮش اﮔﺮ ﯾﮏ روی زﻧﺪﮔﯽ زﺷﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،روی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
ت

ل
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ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ زﯾﺮ در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ دﻗﯿ ﻖﺗﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟
"ﺑﺰن زﺧﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﻫﻢ ﻋﺎﺷ ﻖ اﺳﺖ            ﮐﻪ ﺑﯽزﺧﻢ ﻣﺮدن ﻏﻢ ﻋﺎﺷ ﻖ اﺳﺖ"
 (1دﻟﺨﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﺘﮥ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﺸ ﻖ ﺷﺪ            زﺧﻤﺶ ﺑﻪ ﺟﺎن رﺳﯿﺪ و ز ﻣﺮﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ
 (2ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺎ درد درون و زﺧﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﺮا            از ﮐﺮم ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬارد وز وﻓﺎ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ
 (3زﺧﻢ ﺗﻮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ز ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد            ﺗﺎ ﺻﺮف دﯾﮕﺮان ﻧﮑﻨﯽ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
 (4ﻣﺮا ﮐﻪ زﺧﻢ ﺟﻔﺎ ﺧﻮردهام دوا ﻓﺮﻣﺎ            ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺘﯽ دﮔﺮم ،ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺮﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ت

8

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ واژه ﻫﺎ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
) (1ﻫﮋﺑﺮ :ﺷﯿﺮ( )ﺗﮓ :اﯾﺴﺘﺎدن( )ﯾﻢ :درﯾﺎ(
) (2درﺑﺎﯾﺴﺖ :ﺿﺮورت( )ﺻﻠﺖ :ﺑﺨﺸﺶ( )زﻫﺪ :ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری(
)َ (3ﻧ ِﺰ ه :ﺧﻮ ش آبوﻫﻮا( )ﭼﺮﺗﮑﻪ :ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ( )ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ :آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ(
) (4ﺷﺎﺋﺒﻪ :ﮔﻤﺎن( )ﻣﺴﺎﻋﺪت :ﯾﺎوری( )ﺣﻀﺮت :درﮔﺎه(
ت

9

ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺮدارﻧﺪۀ واﮐﻨﺶ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟
"ﮔﻮ ﯾﺎرب از اﯾﻦ ﮔﺰافﮐﺎری            ﺗﻮﻓﯿ ﻖ دﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری"
 (1ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد دﺳﺖ از داﻣﻦ وﺻﻠﺖ رﻫﺎ            ﮔﺮ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن زﯾﺮوزﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪن
 (2ﺟﺎن ﻓﺪای ﯾﺎر ﮐﺮدن ﻫﺴﺖ ﺳﻬﻞ            ﮐﺎﺷﮑﯽ ﯾﺎر ﺑﺴﯽ ﯾﺎری ﮐﺠﺎﺳﺖ
 (3ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای زان ﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﻮﯾﺸﻢ ﮐﻨﺪ            ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮ ﻋﺎﺷ ﻖﺗﺮ از ﭘﯿﺸﻢ ﮐﻨﺪ
 (4در دار ﻓﻨﺎ ﻋﺎﺷ ﻖ از ﻋﺸ ﻖ اﮔﺮ ﺟﺎن داد            ﺟﺎﻧﺶ ز ﺧﺪا ﺟﻮﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻘﺎی ﺗﻮ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
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در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ "ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻌﯽ" وﺟﻮد دارد؟
اﻟﻒ( ﺣﻤﻠﻪﺷﺎن ﭘﯿﺪا و ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎد            آنﮐﻪ ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ از ﻣﺎ ﮐﻢ ﻣﺒﺎد
ب( آن ﻣﺮﯾﺪان ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ            ﮐﺎردﻫﺎ در ﺟﺴﻢ ﭘﺎﮐﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ
ج( ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﺪر ﺷﯿﺦ ،ﺗﯿﻐﯽ ﻣﯽﺧﻠﯿﺪ            ﺑﺎزﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻦ ﺧﻮد ﻣﯽدرﯾﺪ
د( اﻧﺪرآ ای اﺻﻞ اﺻﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎد ﺑﺎش            اﻧﺪرآ ای آب آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎد ﺑﺎش
ه( ﺑﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﮏ ﺳﻬﻞ            ﺳﻬﻞ دﯾﺪن ﻧﻔﺲ را ﺟﻬﻞ اﺳﺖ ﺟﻬﻞ
ﺧﺎرﺷﺸﺎن ﻫﻤﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ            ﻫﺮ ﺟﺎی ﮐﻪ ﺷﻮر ﯾﺎ ﺷﺮی ﻫﺴﺖ
و( ﺗﺎ ِ
3 (22 (1
5 (4

4 (3

ت
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﻔﺖ اﺷﺎره و ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻣﻀﺎ فاﻟﯿﻪ و ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 (1ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺑﺎز ﺑﻪ آن ﻃﺎق دو اﺑﺮوﺳﺖ            داﺋﻢ دو دل از ﻋﺸﻖ ﭼﻮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﺮازوﺳﺖ
 )2ﺑﯽﻧﺮﮔﺲ ﮔﻮﯾﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻟﺐ ﻧﮕﺸﺎ ﻢ            ﻣﺎ را ﻃﺮف ﺣﺮف ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﺳﺨﻦﮔﻮﺳﺖ
 (3ﺑﺲ ﺧﻮن ﮐﻪ ﮐﻨﺪ در دل ﻣﺮﻏﺎن ﭼﻤﻦزاد            اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﺪاداد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮔﻞ ﺧﻮدروﺳﺖ
 (4در ﭘﺮدۀ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ دوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ            ﻫﺮ داغ ﭘﻠﻨﮕﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﺪۀ آﻫﻮﺳﺖ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠﻮ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰﯾﻨﮥ
..............

ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ واژهﻫﺎ ً

12
 (1اﻧﮑﺎر :ﻧﺎﺑﺎور ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،ﻧﻔﯽ ﮐﺮدن
 (2راﻫﻮار :ﺧﻮش ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻨﺪرو ،ﻫﻢﻗﺪم
 (3ﻓﺮض :ﺿﺮوری ،واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ،آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺴﯽ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه
 (4ﻣﺤﻮﻃﻪ :ﺻﺤﻦ ،ﻃﺮف ،ﭘﻬﻨﻪ
ت

ل

forum.konkur.in

4/ 44

www.konkur.in
13

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮی :ﺑﺪﯾﻊ ّ
اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ( )ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺷﻤﺲ :ﺟﻼل ّ
)روزﻫﺎ :ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺻﻮرﺗﮕﺮ( )زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﻼل ّ
ّ
ّ
)ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻮر(
)ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﯽ اﻟﻤﻌﺎد :ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری( )اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ :ﺳﻨﺎﯾﯽ(
ﻣﻮﻟﻮی(
ّ
ّ
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﯿﺎت ﺗﻔﺎوت دارد؟
 (1ﻗﻔﻞ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪ دارد از درون ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺪ            ﻣﺎ ﮔﺸﺎد دل ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﭙﺮدهاﯾﻢ
 (2ﭼﺎرهﺟﻮﯾﺎن را ﻏﻢ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺑﺎر دل اﺳﺖ            ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دوش ﻣﺴﯿﺤﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
 (3اﻧﺪرﯾﻦ ره ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد            ﺻﯿﺪ آﻫﻮ ﺑﺎ ﺳﮓ ﮐﻮری ﻧﮑﺮد
 (4ﭼﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﺧﻔﺖ آن ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ دوش            ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮۀ دﯾﮕﺮان داﺷﺖ ﮔﻮش
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آراﯾﻪﻫﺎی "ﺗﻨﺎﻗﺾ ،اﯾﻬﺎم ،اﻏﺮاق ،ﺗﻠﻤﯿﺢ ،ﺗﻀﺎد" دﯾﺪه ﻣ ﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( در ﻏﺒﺎر ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺮار وﻓﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ            ﺟﺎﻣﮥ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ز ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ب( ای ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺢ از دمﺳﺮدی ﺧﻮد ﺷﺮم دار            ﻣﯽرﺳﯽ ﺑﯽﺑﺎک و ﮔﻞﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ج( رازداریﻫﺎی ﻋﺸ ﻖ آﺳﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮد            ﮐﻮهﻫﺎ در ﺳﺮﻣﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
د( در ﺳﻮاد ﻓﻘﺮ ﮔﻢ ﺷﻮ زﻧﺪۀ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎش            در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه آب ﺑﻘﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ﻫـ( ﺑﺎ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﻮه ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ            ﻓﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﻣﺎ را در ﮐﺠﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
 (1اﻟﻒ ،ب ،ج ،د ،ﻫـ

 (2ﻫـ ،د ،اﻟﻒ ،ج ،ب

 (3ب ،اﻟﻒ ،ج ،ﻫـ ،د

 (4د ،ﻫـ ،ج ،ب ،اﻟﻒ
ت
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ "واﺑﺴﺘﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ" ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮدار
 (1ﺑﺮﻓﺖ ﺧﺎزن و آورد و ﭘﯿﺶ ﺷﻪ ﺑﻨﻬﺎد            ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮔﻔﺖ ﺷﻪ او را ﮐﻪ ّ
 (2ﻣﻬﯿﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ            ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﺧﺮد را ﺗﺎج و ﺑﯿﻨﺶ
 (3ﻫﻤﻪ را دﯾﺪه در اوﺻﺎف ﺗﻮ ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪی            ﺗﺎ دﮔﺮ ﻋﯿﺐ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺮان را
 (4ﻣﻦ ﮐﻪ از آﺳﺘﺎن او ﺟﺎی دﮔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪام            رو ﺑﻪ ﮐﺪام در ﮐﻨﻢ ﺑﺎر ﮐﺠﺎ ﺑﯿﻔﮑﻨﻢ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
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ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد؟
ﮔﺮدن ﻫﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ            ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﮔﺮدون ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺖ
ذر ۀ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ
ّ (1
ّ
 (2ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ ﻣﮕﻮ آﺳﺎن ﺷﺪﯾﻢ            ﺳﺮﮐﺸﯽﻫﺎ ﺧﺎک ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺷﺪﯾﻢ
 (3ﻓﻠﮏ ﺧﻤﯿﺪه ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﭼﻮن دوک            ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ دوﺷﻢ
 (4ز ﺑﺎر درد ﻣﻦ ﮐﻮه ﮔﺮان ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ            زﻣﯿﻦ از ﺳﺎﯾﻪام ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
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ﻣﻔﻬﻮم ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪی ﺑﻮی ﺗﻮ از ﺧﻮد ﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ            زاﻫﺪ ﺧﻮدﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﻋﺎﻗﻞ و ﻫﺸﯿﺎر زﯾﺴﺖ )ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺸ ﻖ و زﻫﺪ(
 (2ﺷﺮﺑﺖ دردت ﻣﺮﯾﺾ ﻋﺸ ﻖ را ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻼل            ﮔﺮ ﮐﺴﯽ درﻣﺎن ﺑﺠﺴﺖ او ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر زﯾﺴﺖ )درﻣﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮی درد ﻋﺸ ﻖ(
 (3ﮔﺮ ﺑﺮآﯾﺪ ﺳﺮو ﺷﺎﯾﺪ از ﺳﺮ ﺧﺎک "ﮐﻤﺎل" ﺳﺎلﻫﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آن ﻗﺪ و رﻓﺘﺎر زﯾﺴﺖ )ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻋﺸ ﻖ(
 (4ﻫﺮﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻢ از ﯾﮏﻟﺤﻈﻪ دور از ﯾﺎر زﯾﺴﺖ            ﮐﺮد ﻧﻘﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺿﺎﯾﻊ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺴﺖ )ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاق(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﺷﻠ ﻮ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
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ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰﯾﻨﮥ
..............

ﻋﺒﺎرت و ﺑﯿﺖ ذﮐﺮﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (1اﮔﺮ ﻓﮑﺮ و ﺣﻮاﺳﻢ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮهای واﻻﺗﺮ ازﺑﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻃﻔﻞ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺮ ﺧﺎک ﻏﻠﺘﯿﺪن ﭼﺮا            ﮔﻞ ﺑﻪ روی آﻓﺘﺎب روح ﻣﺎﻟﯿﺪن ﭼﺮا
 (2ﺑﮕﺬار ﺑﺮ ﭘﺸﺖ زﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،ﺗﻮ در ﮐﻠﺒﻪ و ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﺑﺎزﺑﻤﺎن.
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪش ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﺧﻮردن            ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﻮﺳﻒ از ﭼﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮون آﯾﺪ
 (3اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﻣﻄﻠ ﻖ اﺳﺖ و ﺧﻮان ﻋﺪل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮده.
ﻣﻠﮏ ﮐﺸﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪل اﺑﺮ ﭘﺮ آب            ﻣﻠﮏ دادت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﺪل ﺷﺘﺎب
 (4او اﺧﺘﺮان را در آﺳﻤﺎن ﻧﻬﺎده ﺗﺎ ﺑﻪ ّﺑﺮ و ﺑﺤﺮ ﻧﺸﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﺳﻤﺎن ﭼﻮن ﺳﺒﺰ درﯾﺎ و اﺧﺘﺮان ﺑﺮ روی او            ﻫﻤﭽﻮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺳﯿﻤﯿﻦﺑﺮ ﺳﺮ درﯾﺎ روان
ت

20

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
 (1دارد از ﺣﮑﻢ روان ﻣﺎ را ﻗﻀﺎ در ﭘﯿﭻوﺗﺎب            اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﺷﺎک در آب اﻓﺘﺎده را
 (2ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺸ ﻖ از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ            ﭼﻮن ﺗﻮان ﺑﺎ آب ﮔﻔﺘﻦ ﻋﮑﺲ را ﻣﺴﺘﻮر ﮐﻦ
 (3ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺪ            وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻮن ﻗﻠﻢ از ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ
 (4زور ﺑﺎزوی ﭘﻨﺠﮥ ﺗﺪﺑﯿﺮ            ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺳﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
ت

21

از ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﻔﺲ(  /ﺳﻮر )ﺟﺸﻦ(  /ﻣﻘﺮون )ﻣﺘﮑﺒﺮ(  /ﺻﻠﺖ )ﻣﺮداﻧﮕﯽ(
)آﻟﻮده(  /زﻧﺨﺪان )اﺑﺰار ﺧﯿﺎﻃﯽ(  /ﻣﺨﻨﻘﻪ )ﺗﻨﮕﯽ
ﺣﻼوت )ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ(  /ﻧﮋﻧﺪ
ّ
ّ
 /ﺣﺸﻢ )دامﻫﺎ(
3 (1

4 (2

5 (3

6 (4
ت
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در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری واژهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
"آﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﺮی آﺗﺶ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻨﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺎﮐﻢ و ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﺪه زﯾﻦ ﺑﯿﺸم"
 (1ﻗﯿﺪ  -ﻧﻬﺎد  -ﻗﯿﺪ  -ﻣﻔﻌﻮل

ﻗﯿﺪ  -ﻣﺴﻨﺪ  -ﻣﺴﻨﺪ  -ﻣﺘﻤ ﻢ
(2
ّ

 (3ﻗﯿﺪ  -ﻣﻔﻌﻮل  -ﻣﺴﻨﺪ  -ﻣﻔﻌﻮل

ﺻﻔﺖ  -ﻣﻔﻌﻮل  -ﻗﯿﺪ  -ﻣﺘﻤ ﻢ
(4
ّ
ت

23

ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﮔﺮوهواژهﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( وﻻﯾﺎت :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ واﻟﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮود ﺳﺮای :ﭘﯿﺸﮕﺎه ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ،اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺨﺼﻮص زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران
ب(
ِ
ﻣﻠ ﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻋﻬﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎد ﭘﯿﺮوزی
ج( درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن :درﻓﺶ ّ
د( ﺧﻨﯿﺪه :ﺻﺪا و آوازی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه و ﮔﻨﺒﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭘﯿﭽﺪ.
 (1اﻟﻒ -د

 (2ب -د

 (3اﻟﻒ -ج

 (4ج -د
ت

24

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ زﯾﺮ را در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؟
"ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﺬرد دل ﻣﻨﻪ ﮐﻪ دﺟﻠﻪ ﺑﺴﯽ            ﭘﺲ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ از ﺑﻐﺪاد"
 (1ﺑﺮ رﻗﻌﮥ ﺷﻄﺮﻧﺞ وﻓﺎ راﺳﺖ ﺑﺮو            واﻧﮕﺎه ﭼﻮ رخ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎش
 (2ﺑﺮ ﺑﺎد ﻧﻬﺎدهای ﺑﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ            ﺑﺮ ﺑﺎد ﮐﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﻨﺪه؟
 (3ﻫﺮدم ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪی آن دﻣﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ            ور ﺷﺎد ﺷﻮی ﺑﻪ ﻏﻢ ﻏﻤﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ
 (4ﺑﺎ ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻮش ﺑﺎش ﭼﻮ دادﻧﺪت از آﻧﮏ            ﺑﺎ آﻧﺖ ﭼﻮ ﺧﻮش ﻓﺘﺪ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ
ت

25

ﭼﻨﺪ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آورد :رزم  /ﻫﮋﺑﺮ :ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ  /ﮐﯿﻤﯿﺎ :ﻣﺎدهای ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ / .دﺳﺘﻮری :اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ  /ﺣﺒﯿﺐ :از اﻟﻘﺎب
رﺳﻮل اﮐﺮم  /ﺷﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ :ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن  /ﺧﺪﯾﻮ :ﺑﺰاق  /اﺳﻄﻮره :داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﺪﯾﻢ
 (1ﺳﻪ

 (2ﭼﻬﺎر

 (3ﭘﻨﺞ

 (4ﺷﺶ
ت

ل
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در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ واژهای ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
) (1ﻏﺰا :ﭘﯿﮑﺎر() ،ژﯾﺎن :ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ() ،ژﻧﺪه :ﻣﻬﯿﺐ(
) (2ﻫﮋﯾﺮ :ﻧﯿﮑﻮ() ،اﺳﺘﺨﻼص :رﻫﺎﯾﯽ() ،رﻓﻌﺖ :واﻻﯾﯽ(
ّ
)ﺑﻮر :ﺳﺮخ() ،ﺷﻤﺎﺗﺖ :ﻣﻼﻣﺖ() ،ﺗﮑﻔﻞ :دﺷﻮاری(
(3
) (4ارک :دژ() ،ﻣﻬﻤﻠﯽ :ﺳﺴﺘﯽ() ،ﯾﻐﻮر :ﺳﺘﺒﺮ(
ت

27

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﻌﺎل از ﻣﺼﺪر "ﺷﺪن" ﺑﺎ دو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
 (1ﻫﻤﭽﻮ ﺟﻐﺪان دﺷﻤﻦ ﺑﺎزان ﺷﺪﯾﻢ            ﻻﺟﺮم واﻣﺎﻧﺪۀ وﯾﺮان ﺷﺪﯾﻢ
 (2ﺧﺸﮏ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮده ز روی ﺑﺮﻓﮑﻦ            ﺗﺎ ﻟﺐ ﺧﺸﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد از زﻻل ﺗﻮ
 (3ﻣﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﭼﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺷﺪﯾﻢ            ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ﺑﺮ وﺻﻞ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و ﺷﺪﯾﻢ
 (4ﭼﻮن ﺧﯿﺎل او درآﻣﺪ ﺑﺮ درش درﺑﺎن ﺷﺪﯾﻢ            ﭼﻮن ﺧﯿﺎل او ﺑﺮون ﺷﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ درﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

28

اﻣﻼی ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺪی ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزد دراز            در ﮔﻠﻮی ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺒﺤﮥ ﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﺴﺖ
 (1ﻣﺤﺘﺴﺐ دﺳﺖ ّ
 (2ﮐﻨﻮن از ﺣ ﻖ اﻋﺎﻧﺖ وز ﺗﻮ اﻣﺪاد            ز ﻣﻦ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ وز ﺑﺨﺖ اﺳﻌﺎد
 (3ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻠﮏ وی اﻧﺪر ﻧﻤﺎﻧﺪ دﺳﺖ ﺗﻄﺎول            ﻣﮕﺮ ﺳﻮاﻋﺪ ﺳﯿﻤﯿﻦ و ﺑﺎزوان ﺛﻤﯿﻦ را
ﻧﯽ ز اﯾﺰد ﺷﺮم و ﻧﯽ از ﮐﻌﺒﻪ آزرم ای درﯾﻎ            ﺟﺎی ﺷﯿﺮان را ﺳﮕﺎن ﺳﻮر ﺳﮑﺎن دﯾﺪهاﻧﺪ
(4
ّ
ت

ل
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻮری ﮐﺪام واژه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
ّ

"ﺑﺮﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﮐﻮﺷﮏ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺧﻮش در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﺪه و

ی و رﻋﯿﺖ و ﭼﻨﺪان ﺻﺪﻗﻪ دادﻧﺪ
َاﻋﯿﺎن و وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺮوش و دﻋﺎ ﺑﻮد از ﻟﺸﮑﺮ
ّ
ﮐﻪ آن را اﻧﺪازه ﻧﺒﻮد".
 (1اﻧﺪازه

 (2ﭼﻨﺪان

 (3ﺳﺨﺖ

 (4ﺑﻪزودی
ت

30

آراﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﺖ "اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮۀ ﮐﺎخ وﺻﻞ راﺳﺖ            ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ او ﺧﺎک در ﺷﻮد" در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ؟
 (1ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ ،اﯾﻬﺎم

 (2ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺟﻨﺎس ،ﻣﺠﺎز

 (3ﺗﻀﺎد ،اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻌﺎره ،ﻣﺠﺎز

 (4ﺟﻨﺎس ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ،ﺗﻀﺎد
ت

31

ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ.

ﭘﯿﺎم ﺣﮑﺎﯾﺖ "ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻃﻮقدار" را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﯿﺖ
..............

 (1در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻠﻞ اﺳﺖ            ﺻﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﻧﺎب و ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻏﺰل اﺳﺖ
ﺳﻨﺖ ره ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻮن رﻓﯿ ﻖ            ﺑﯽره و ﺑﯽﯾﺎر ،اﻓﺘﯽ در ﻣﻀﯿ ﻖ
 (2ﻫﺴﺖ ّ
 (3دﻟﺒﺮ ﺑﺮﻓﺖ و دﻟﺸﺪﮔﺎن را ﺧﺒﺮ ﻧﮑﺮد            ﯾﺎد ﺣﺮﯾﻒ ﺷﻬﺮ و رﻓﯿ ﻖ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮد
 (4دﻻ ،رﻓﯿ ﻖ ﺳﻔﺮ ،ﺑﺨﺖ ﻧﯿﮏﺧﻮاﻫﺖ ﺑﺲ            ﻧﺴﯿﻢ روﺿﮥ ﺷﯿﺮاز ﭘﯿﮏ راﻫﺖ ﺑﺲ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

32

ﯾﺎ رﺳﻢاﻟﺨﻄ ﯽ" وﺟﻮد دارد؟
در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ "ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ
ّ
ﺗﻔﺤ ﺺ  اﺣﻮال  او ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺖ  او ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻦ
"ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮﯾﺐ  دو ﺗﯿﺮ ﭘﯿﺶ  او  آورد  .از  دور  زاﻧﻮ  زد ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ّ
ﺗﯿﺮﺗﺮاﺷﯽ اﺳﺖ و ﻗﺮض دارم و ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮔﯽ ﺣﺎل ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ".
 (1ﯾﮏ

 (2دو

 (3ﺳﻪ

 (4ﭼﻬﺎر
ت
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﺻﺒﺢ ﺑﯽﺗﻮ رﻧﮓ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﯾﮏ آدﯾﻨﻪ دارد            ﺑﯽ ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﮐﯿﻨﻪ دارد" ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
دارد؟
 (1در ﺑﻬﺎر ﻣﺎ ﺧﺰانﻫﺎ ﭼﻮن ﺣﻨﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ            ﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﯽﺧﺰان دارﯾﻢ ﻣﺎ
 (2ﺧﺒﺮت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ روی ﺗﻮ آراﻣﻢ ﻧﯿﺴﺖ            ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎر ﻓﺮاق اﯾﻦﻫﻤﻪ اﯾﺎﻣﻢ ﻧﯿﺴﺖ
 (3ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﯽﭘﺮده ﺷﺪی ﻻﻟﻪرﺧﺎن ﺧﻮار ﺷﺪﻧﺪ            ﻫﻤﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﭼﻤﻦ در ﭘﺲ دﯾﻮار ﺷﺪﻧﺪ
 (4ﺑﺎزآ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ را ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺴﺖ            در ﺟﺒﻬﮥ ﺻﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دوازدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ دوازدﻫﻢ

34

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺳﻪ ﻧﻮع ﺻﻔﺖ ﺑﯿﺎﻧﯽ" ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1ﺗﻨﺶ درﺳﺖ و دﻟﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮش            ﮐﻪ دﺳﺖ دادش و ﯾﺎری ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ داد
ﺷﻤﺸﺎد ز ﻗﺪ ت ﺑﻪ ﺧﻢ ای ﺳﺮ و دلآرای            ﺧﻮرﺷﯿﺪ ز روﯾﺖ دژم ای ﻣﺎه ﺳﺨﻨﮕﻮی
(2
ّ
 (3اﺷﮏ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻨﻤﻮدم ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ            درد ﻋﺸ ﻖ اﺳﺖ و ﺟﮕﺮﺳﻮز دواﯾﯽ دارد
 (4ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﯾﺪن ﻧﺒﻮد رخ زﯾﺒﺎ را            ﺗﻮ ﻣﺎه ﭘﺮیﭘﯿﮑﺮ زﯾﺒﺎ و ﻧﮕﺎرﯾﻨﯽ
ت

35

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ رﺑﺎﻋﯽ زﯾﺮ ،ﮐﺪام ﻣﻮرد "ﻏﻠﻂ" اﺳﺖ؟
ّ

"ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای و ﻟﻄﻔﯽ دﮔﺮی            ﭼﻨﺪانﮐﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﮐﻨﻤﺖ ﺧﻮبﺗﺮی

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮﻣﺖ ﺗﺎ دل ﺧﻮﯾﺶ            ﺑﺴﺘﺎﻧﻢ و ﺗﺮﺳﻢ دل ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺒﺮی"
 (1از ﻫﺸﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

"دل" اول ﻣﺘﻤ ﻢ و "دل" دوم ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.
(2
ّ

 (3ﺳﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ و دو ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ دارد.

 (4اﺟﺰای ﺟﻤﻠﮥ ﺳﻮم "ﻧﻬﺎد  +ﻣﺴﻨﺪ  +ﻓﻌﻞ" اﺳﺖ.
ت

ل
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در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1ﻟﺐ ﺗﻮ آب ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﮐﺸﺖ ﺗﺸﻨﮕﯽام            ﺑﮕﻮ ﻟﺒﺖ ﻟﺐ ﻟﺐﺗﺸﻨﻪ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ ﻧﮑﻨﺪ
 (2ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻮر ﺑﻬﺸﺖ را رﺿﻮان            در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ز ﺑﺮای دل رﻫﯽ آورد
 (3از آﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮ ﻣﻐﺎن ﺳﺮ ﭼﺮا ﮐﺸﯿﻢ            دوﻟﺖ در آن ﺳﺮا و ﮔﺸﺎﯾﺶ در آن در اﺳﺖ
 (4ﭼﻮ دل ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﮔﺴﺴﺖ و ﻣﻬﺮ ﺑﺮﯾﺪ            ﺧﻨﮏ ﺗﻨﯽ ﮐﻪ دل اول ﻧﺒﺴﺖ و ﻣﻬﺮ ﻧﺒﺎﺧﺖ
ت

37

در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ "ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻌﯽ" وﺟﻮد دارد؟
 (1ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل            ﻣﻌﺎﺷﺮان ز ﻣﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن ز ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺴﺖ
 (2در ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎن ﮐﺮدم ﺳﻮدای ﺗﻮ ﻣﻪ ﻟﯿﮑﻦ            ﺑﺲ درد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد زﯾﻦ آﺗﺶ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
 (3ﻫﺰار ﺑﯿﺪل ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﻪ ﺣﺴﺮت آن            ﮐﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪی
 (4رﻧﺪی آﻣﻮز و ﮐﺮم ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻫﻨﺮ اﺳﺖ            ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﺪ ﻣﯽ و اﻧﺴﺎن ﻧﺸﻮد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﻓﺨﻤﯽ ﺳﺘ ﻮده  -اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

38

در ﮔﺮوه واژﮔﺎن ﮐﺪام ﻣﻮارد ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺷﮏ  -ﺑﺬﻟﻪ و ﻟﻄﯿﻔﻪ  -اﻋﺰاز و ﺗﮑﺮﯾﻢ
ب( رﻏﺒﺖ و ﺧﺎﺳﺖ  -ﻣﺤﻤﻞ و ﻣﻬﺪ  -ﺗﺤﻔﻪ و ﻫﺪﯾﻪ
ِ
ج( وﻋﻆ و اﻧﺪرز  -ﻃﯿﻦ و ﮔﻞ  -رﻋﻔﺖ و ﺷﻔﻘﺖ
د( اﺳﺮاﻓﯿﻞ و ﻋﺰراﺋﯿﻞ  -ﻗﺒﻀﻪ و ﻣﺸﺖ  -اﻟﻮﻫﯿﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ
 (1ب  -ج

 (2د  -اﻟﻒ

 (3ج  -د

 (4اﻟﻒ  -ب
ت
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
" (1ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﯿﺮﯾﻦ" ﺳﺮودۀ وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ و "ﺗﺤﻔﺔاﻻﺣﺮار" ﺳﺮودۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﻨﻈﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
" (2ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن" ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﺎﻣﯽ و "ﮔﻠﺴﺘﺎن" ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻌﺪی اﺳﺖ .ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﻣﻨﺜﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرﭘﺎره از دورۀ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ،ﺳﺮودهﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ دارد.
(3
ّ
ﮐﺎﻣﻮر ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و "ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ،آﻏﺎزﮔﺮی ﺗﻨﻬﺎ" اﺛﺮ ﻣﺠﯿﺪ واﻋﻈﯽ اﺳﺖ.
" (4زﻧﺪان ﻣﻮﺻﻞ" اﺛﺮ
ّ
ت

40

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﺟﻬﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻓﯿ ﻖ             زاﻧﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ و ﺟﻬﺪ ﻫﺴﺖ رﻓﯿ ﻖ" ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
 (1ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮑﻮش ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯽ            ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ و ﺑﺨﺖ ﯾﺎورم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻫﻠﯽ زﻧﻬﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﮐﻞ را
 (2ﻣﮑﻦ از ﮐﺴﺐ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺗﻪ ﭼﻮن ﮔﺮانﺟﺎﻧﺎن            ﻣﻨﻪ ﺑﺮ
ّ
 (3ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ            ور ﺑﻪﻣﺜﻞ ﭘﺎی ﺳﻌﯽ در ﻃﻠﺒﺖ ﺳﺮ ﺷﻮد
 (4ﻣﺤﺮوم ﻣﺮان از در ﺧﻮﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﮔﺪا را            اﻣﯿﺪ ﻋﻄﺎ ﺑﺮ دل اﻫﻞ ﮐﺮم آورد
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻣﻬﺪی ﻧﻈﺮی
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠ ﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

41

در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1ﻗﺪﺳﯽ از ﺣﺐ وﻃﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ؟            ﺧﯿﺰ و ﭘﺮواز ﺳﻔﺮ ﮐﻦ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﯽﺳﺖ
 (2ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ اﻧﺪازد            ازﯾﻦ ﻣﻼل ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در وﻃﻦ دارم
 (3ﻏﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪم ،ﺧﻮاه وﻃﻦ ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺒﯽ            ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ روم ،روزی ﺑﺮ ق اﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﻢ
 (4ﮐﺴﯽ ﮐﺎو ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻮد دﯾﺪهور            ﺟﻬﺎن را ﺻﺪف داﻧﺪ اﯾﺮان ﮔﻬﺮ
ت
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 42در ﻫﻤﮥ اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻗﯿﺪ ﺑﻪﺟﺰ:
..................
 (1ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻫﻮﺷﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻮشﭘﻮش            ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﮔﻢ ﻣﮑﻦ ﯾﺎوه ﻣﮑﻮش
 (2زآﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن آب ﺟﻮ            ﭼﻮن ﺷﻮد ﺗﯿﺮه ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻗﻌﺮ او
روح ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻦ ای ﻓﻼن            زود ﺑﺎ ارواح ﻗﺪس ﺳﺎﻟﮑﺎن
(3
ّ
 (4ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ،اﮐﻨﻮن ﻣﮑﻦ            ﺗﯿﺮه ﮐﺮدی آب را ،اﻓﺰون ﻣﮑﻦ
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

 43آراﯾﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ اﺑﯿﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑ ﻪﺟﺰ
................
 (1رخ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻤﺮ ﺑﻨﻤﺎ ز زﻟﻒ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺐ ای ﺟﺎن            ﮐﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﻖ ﻋﺬر ﻋﺎﺷﻘﺎن روﺷﻦ )اﺳﺘﻌﺎره ،اﯾﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ(
 (2ز ﺣﺴﻨﺖ ﻧﻮر رو ﮐﻢ ﮔﺸﺖ ﻣﺮ ﺧﻮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻢ را            ﭼﻮ ﺷﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آنﭼﻨﺎن روﺷﻦ )اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،اﯾﻬﺎم(
 (3ﭼﻮ اﻧﺪر دل ﻗﺪم زد ﻋﺸﻖ ،اﻧﺪهﺧﺎﻧﮥ دل را            ﺑﻪﺳﺎن دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺪ ز ﭘﺎﯾﺶ آﺳﺘﺎن روﺷﻦ )ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺗﻠﻤﯿﺢ(
 (4ﻣﮕﺮ از اﺑﺮ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪای اﻓﺘﺪ            ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺮدد دل ﻣﻦ ﺑﯽﮔﻤﺎن روﺷﻦ )ﭘﺎرادوﮐﺲ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ(
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ

 44ﺑﯿﺖ" :ﺑﻪ ﺣﺸﺮم ﺑﺪه ﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ            ز ﻫﻮﻟﻢ در آن روز ﺑﯽﺑﺎک ﮐﻦ"
اﺳﺘﺪﻋﺎﯾﯽ از درﮔﺎه ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﯽ دارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﮥ
 (1ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ روز ﺣﺸﺮ ﻋﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻨﺎن رود            ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺷﯿﺦ و ﺧﺮﻗﮥ رﻧﺪ ﺷﺮابﺧﻮار
 )2در ﭼﻨﺎن روز و ﺷﺐ ﺑﯽزﯾﻨﻬﺎر            ﻣﺎ ﺑﻪ اﮐﺮام ﺗﻮ ﻢ اﻣﯿﺪوار
 (3از ﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎه ﻧﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ روز ﺣﺸﺮ            ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﻟﻄﻒ او ﺻﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
 (4ﺻﻌﺐﺗﺮ از درد ﻣﻦ در ﻏﻢ ﻫﺠﺮان او            دوزﺧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺣﺸﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺬاب
ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ اﻣﯿﺮ اﻓﻀﻠﯽ  -ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ زاد  -اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺴﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎزدﻫﻢ
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ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارﻧﺪ؟
اﻟﻒ( ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ﮐﻤﺎل ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮوﺗﻨﯽﺳﺖ            وﺿﻊ ﺗﻮاﺿﻊ آب رخ ﺟﺎه ﻣﯽﺷﻮد
ب( ﺳﻌﺪی ﭼﻮ ﺳﺮوری ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻻزم اﺳﺖ            ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﺎزوان ﺑﻪﺿﺮورت ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ج( از ﺑﺎر ﺗﻮاﺿﻊ ﻗﺪ اﻓﻼک دوﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪ            وز ﮐﺒﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ره ﭼﻮ ﻣﻪ ﻧﻮ ﻧﺨﻤﯿﺪی
د( ﻫﺮﮐﻪ ﺻﺎﺋﺐ ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ            آورد زﯾﺮ ﻧﮕﯿﻦ آﻓﺎق را ﭼﻮن آﻓﺘﺎب
 (1اﻟﻒ ،د

 (2ب ،د

 (3ب ،ج

 (4اﻟﻒ ،ج
ت

46

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ "ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻦ آﺳﻮدهدل ﺷﻮ            ﻣﯿﻔﮑﻦ ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﮐﺎر ﺧﻮد را" از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 (1ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ            ﻋﻼج اﯾﻦ زر ﻧﺎﻗﺺﻋﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﻢ
 (2ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺴﺮده ﻧﻔﺲ ﻋﺮض ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺪﻫﻢ            ﻧﺜﺎر ﺳﻮﺧﺘﻪﺟﺎﻧﺎن ﺷﺮار ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﻢ
 (3ﻧﻬﻢ ﭼﻮ آﯾﻨﻪ روز ﺷﻤﺎر را در ﭘﯿﺶ            ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﻢ
 (4ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﻃﺒﻞ رﺣﯿﻞ            ز ﺟﺎی ﺧﯿﺰم و ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﻢ
ت

47

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ "ﺑﻪ ﺣﺮص ار ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺧﻮردم ﻣﮕﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺪ ﮐﺮدم             ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و آب ﺳﺮد و اﺳﺘﺴﻘﺎ" ﻗﺮاﺑﺖ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد؟
 (1ﺟﺎی ﺣﺮف از ﻟﺐ ﻋﺮق از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽرﯾﺰم ﺑﻪ ﺧﺎک            ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻓﺎرغ از ﻋﺬر ﮔﻨﺎﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
 (2ﮔﺮ ﻧﻤﯽﭘﻮﯾﻢ ره دﯾﺪار ﻋﺬرم ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ            ﺑﺲ ﮐﻪ در زﻧﺠﯿﺮ ﻏﻢ ﻣﺎﻧﺪم ز ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهام
 (3ﮔﻮ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺑﺎدﯾﻪ را ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪ            ﺗﻮ ﺧﻔﺘﻪ در ﮐﺠﺎوه ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮش اﻧﺪری
 (4ﻣﺮا ﻣﮕﻮی ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش و دم درﮐﺶ            ﮐﻪ در ﭼﻤﻦ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺮغ را ﮐﻪ ﺧﻤﻮش
ت

48

"ﺗﺎﺑﺎن ،اﺣﺴﺎن ،آ ﻦ دﯾﻨﯽ ،ﺛﺮوت " ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺪام واژه ﻫﺎ اﺳﺖ؟
ﺖ ،ﮐﺒﺮﯾﺎ ،ﻏﻨﺎ
ﻣﺸﻌﺸﻊ ،ﻣﺸﯿ
(1
َ
ّ

ﺖ ،ﻣﻨﺴﮏ ،ﺗﻤﮑﻨ
ﻣﺘﻸﻟﯽ ،ﻣﺸﯿ
(2
ّ
ّ

ﻣﺘﻸﻟﯽ ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﻨﺴﮏ ،ﺗﻤﮑﻦ
(3
ّ

ِ
ﻣﺸﻌﺸﻊ ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ،وﻋﻆ ،ﻏﻨﺎ
(4
ت

ل
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در همۀ ابیات وابستۀ پسین از نوع "صفت بیانی" دیده م یشود؛ بهجز . ............
 )1عزیز مصر بهرغم برادران غیور

ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

 )2به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد

گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

 )3کنون که چشمۀ قند است لعل نوشینت

سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار

 )4گر دیگران به عیش و طرب خّر ماند و شاد

ما را غم نگار بود مایۀ سرور
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

50

کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟
 )1همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
 )2پیش از آن کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
 )3بنشین که چو پروانه به گرد تو زند بال

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
از روز ازل آنچه مقدر شده باشد

 )4لّذ ت هستی نمودی نیست را عاش ق خود کرده بودی نیست را
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

51

مترادف واژ ههای "دهقان ،بیابان ،خروش ،هراس" به ترتیب کدام است؟
 )1برزیگر ،بّر  ،هلهله ،هول

 )2رعیب ،وادی ،مهیب ،ترس

 )3برزیگر ،ورطه ،عصیان ،مخوف

 )4زارع ،بّر  ،رستاخیز ،هول
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

52

مترادف واژ ههای "بیماری ،زمان ،سخت ،سحرگاه" به ترتیب در کدام گزینه دیده م یشود؟
 )1عارضه ،موسم ،وبال ،نماز پیشین

 )2کراهیت ،مقّر ر ،طاقتفرسا ،چاشتگاه

 )3علت ،موعد ،صعب ،شبگیر

 )4استسقا ،موعد ،نکبت ،شبگیر
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400
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زمینۀ حماسۀ ذکرشده در مقابل کدام بیت درست است؟
بهرسم مسیحا یکی گور ساز (قهرمانی)

 )1مکن دخمه و تخت و رنج دراز

که شد خاک لعل از کران تا کران (خر ق عادت)

 )2بکشتند چندان ز جن گآوران
 )3فراموش کردی تو سگزی مگر
 )4کسی کز بزرگی زند داستان

کمان و بر مرد پرخا شخر (ملی)
نباشد خردمند ه مداستان (داستانی)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

54

در گزینۀ  ............امالی تمام واژ هها صحیح است.
 )1ح ق همسایۀ دل آن است که معرفت و دانش خود را از شاعبۀ بدعت و آالیش فتنت و حیرت پاک گردانی.
 )2اختصار در سخن نامقبول پسندید هتر است و کوتاهی در هزیان نامعلوم ستود هتر.
 )3چون مصیبتی رسد اندوهگن نشود و چون ثوابی روی در او نهد شاد نگردد و از هیچکس نترسد.
 )4اینقدر عمر که در پیش داری در صالح گذار تا بیامرزند آنچه از پیش گذشته است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

55

تمام معانی مقابل کدام واژ هها درست است؟
الف) طوع :فرمانبرداری ،رغبت ،اطاعت
ب) آماس :ورم ،گنجایش پیدا کردن ،تو ّر م

ج) شریعت :آیین ،مقابل طریقت ،راه دین
د) حضرت :آستانه ،خداوندی ،درگاه
ه) صنف :نوع ،گروه ،گونه
 )1الف -ب -د

 )2ب -ج -ه

 )3الف -ج -ه

 )4ب -د -ج
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟
"زین همراهان سستعناصر دلم گرفت
 )1ما عقل نداریم یکی ذره وگر نی

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست"
کی آهوی عاقل طلبد شیر نری را
تا چو شیر ح ق باشی در شجاعت الفتی

 )2عاقبت بینی مکن تا عاقبتبینی شوی
 )3آن دلی را که به صد شیر و شکر پروردی

مچشانش پسازآن هر نفسی زهر جفا

 )4آهوی آن نرگسش صید کند جز که شیر

راست شود روح چون کژ کند ابرویها
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

57

امالی کدام بیت درست است؟
 )1کار مرا که غیر تو دیگر کسی نساخت
 )2م یکند با خویش خود بیگانگی

کی گردد از مؤونت اغیار ساخته
با قریبان آشنایی م یکند

 )3چو طوق موحبت آمد شکست گردن غم
 )4ای به طبع و به کف تو منسوب

رسید داد خدا و بمرد بیدادی
در وقار و سخا جبال و بحار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

58

مفهوم کدام بیت در مقابل آن "غلط" آمده است؟
 )1طوطیان بر لب خود مهر خموشی زد هاند
 )2صلح کل کرد هام به خل ق جهان
 )3از صد یکی بهجای نیاورده شرط علم
 )4م یجهند از آه مظلومان سالمت ظالمان

جغد را داده فلک منصب شّک رشکنی (واژگونی ارز شها)
مرد میدان کارزار خودم (تالشگری)
وز حّب جاه در طلب علم دیگری (عل ماندوزی ب یعمل)
بر ق اگر سالم ز خرمنگاه م یآید برون (دامنگیر بودن ظلم)
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400
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کدام گزینه ابیات کام ًال متناسب را بهدرستی ذکر کرده است؟
الف) الهی عاش ق از معشوق تا باشد تواضع جو
ب) از بخیلی و تکّب ر دور باش

دو ابروی تو را تیر تکّب ر در کمان باشد

با سخا باش و تواضع پیشه گیر

ج) به دولت کسانی سر افراختند
د) آب رحمت بایدت ،رو پست شو

که تاج تکّب ر بینداختند

وانگهان خور خمر رحمت ،مست شو

 )1الف  -د

 )2ب  -ج

 )3ج  -د

 )4الف  -ب
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

60

مفهوم کدام گزینه از ابیات دیگر دورتر است؟
آرام و دالرام بدان خاک که زادم

 )1خود نیست جز این آرزویم تا سپرم جان

برداشتند فکر کالهی دگر کنم

 )2آوخ کاله نیست وطن گر که از سرم

از برایش سرمه چشم است دیدار وطن

 )3هرکه دور از میهن خود در دیار غربت است
 )4در وطن هم صاف طینت را ز غربت چاره نیست

گوهر این بحر را گرد یتیمی ساحل است
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

61

در کدام بیتها غلط امالیی یافت م یشود؟
همچو سرمازده با زلزله گشت آب زالل

الف) تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال
ب) شکوه از شور قیامت محض کافر نعمتی است
ج) م یرفت خیال تو ز چشم من و م یگفت
د) بر تیغ حّد ت طبع در جمع موشکافان
هـ) چو ماه نو ره بیچار هگان نظاره

بود در کار این نمکدان بهر خوان عاشقان
هیهات از این گوشه که مأمور نمانده است

ما جوهریم ازآنرو در قید پیچوتابیم
زند به گوشۀ ابرو و در نقاب رود

 )1د ،هـ

 )2ب ،د

 )3الف ،ب

 )4ج ،هـ
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400
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مفهوم نوشتهشده در مقابل کدام بیت نادرست است؟
اگر چون عنکبوتان رشته بر صد بام و در پیچی (روزی مقّد ر و تالش

 )1بهجز رز ق مقّد ر نیست ممکن حاصل کامت
ب یفایدۀ بنده)
 )2تا یک دهی به خل ق و دو خواهی ز ح ق جزا
 )3کس در غم تو نداده پندم

آن را ربا شمر که شمردی عطای خویش (بخشش ب یچش مداشت)

جز آنکه غمی نیازموده (نصیحتناپذیری)

 )4پر زر شود چو غنچه تو را کیسۀ تهی

دست طمع حصاری اگر ز آستین کنی (ثمرات طم عکار نبودن)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

63

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟
 )1امروز با زه کمان بگذرانم و این گوشتهای تازه را در کنجی برم و برای اّی ام محنت و روزگار مشّق ت گنجی سازم.
 )2تو را بر اخالق پسندیده و عادات ستوده معونتی واجب دارم و حقوق دوستی و هجرت تو بدان بگزارم.
 )3به رغبت صادق و حرص غالب در تعّل م آن م یکوشیدم تا بدان صنعت شهرتی یافتم و در معرض معالجت بیماران آمدم.
 )4جاهلتر خالی ق اوست که خویشتن در کاری اندازد که مالیم پیشه و مواف ق نصب او نباشد.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

64

همۀ واژ ههای گزینۀ  ...........دوبهدو به لحاظ "رابطۀ معنایی" در یک حوزه قرار م یگیرند.
 )1تمّک ن و ثروت  -صفیر و آواز  -محتسب و والی
 )2ساز و چنگ  -بهرام و کیوان  -دد و گرگ
 )3درع و ترگ  -سنان و سرنیزه  -زمّر د و یاقوت
 )4شریعت و طریقت  -یقین و شائبه  -ملتهب و افسرده
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400
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آرایههای ذکرشده در برابر تمام گزینهها درست است بهجز ............
حسن د هروزه چه باشد که بر او مغروری (جناس ،تضاد)

 )1حسن خل ق است که از خل ق بماند جاوید

هم خیره هم یخندد هم دست هم یخاید (حسآمیزی ،تشخیص)

 )2عقل از مزۀ بویش وز تابش آن رویش

شاخ گل شمشیر خونآلودم آید در نظر (حسن تعلیل ،استعاره)

 )3در گلستانی که سرو او نباشد جلو هگر
 )4مژه بر هم نزنم پیش تو آری ،نه خوش است

که تو را چهره بود باز و مرا دیده فراز (ایهام ،کنایه)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

66

مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت نم یشود؟
"بی تو م یگویند تعطیل است کار عش قبازی
 )1از د مصبح ازل تا آخر شام ابد

عش ق اّم ا کی خبر از شنبه و آدینه دارد؟"

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

 )2گرچه از وصل توام آسایش دل بود و نیست
 )3پایان عاشقی نه پدید است تا ابد

آتش عش ق توام روشنگر جان باد و هست

پس سال و ماه و وقت در او از کجا بود

 )4گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزل است
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

67

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟
 )1دهر سیهکاسهای است ما همه مهمان او
 )2گر بکشد و گر معاف دارد

ب ینمکی تعبیه است در نمک خوان او

در قبضۀ او چو من زبون نیست

 )3شفیع جرم مهجوران بهجز حیرت چه م یباشد
 )4به مشرب تو چنان شربت حرام خوش است

به ح ّق دیدۀ بیدل که ما را آن لقا بنما
که شرب آب بهتبع مریض استسقا
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟
خواب یست که در خواب پروبال هما نیست

 )1هشدار که در سایۀ دیوار قناعت
 )2چشمۀ فیض قناعت غم خشکی نکشد
 )3تا نکنی از غذا به خاک قناعت

آب یاقوت به صدسال نم یگردد کم
ره به سر گنج همچو مار نیابی

 )4نیستی طاووس در قید خودآرایی مباش

کعبه با یک جامه در سالی قناعت م یکند
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

69

کاردها در جسم پاکش م یزدند" همۀ گزینهها صحیح هستند .بهجز

باتوجهبه بیت "آن مریدان جمله دیوانه شدند
............
 )1یک مورد "نقش تبعی" دیده م یشود.

 )2یک وابستۀ پیشین و دو وابستۀ پسین وجود دارد.

 )3نهاد هیچ جملهای محذوف نیست.

 )4دو واژه با نقش مسند به کار رفتهاند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

70

در کدام گزینه آثار ذکرشده به ترتیب "منظوم ،منظوم ،منظوم و منثور" است؟
 )1پیامبر و دیوانه ،ماه نو و مرغان آواره ،جوام عالحکایات
 )2دیوان غربی -شرقی ،پیامبر و دیوانه ،حملۀ حیدری
 )3ه مصدا با حل ق اسماعیل ،کلیلهودمنه ،دیوان غربی -شرقی
 )4ه مصدا با حل ق اسماعیل ،مثنوی معنوی ،پیامبر و دیوانه
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

71

معانی مقابل چند واژه درست است؟
(کمیت :اسب سرخ مایل به سیاه) ( -پالس :تهیدست) ( -غوک :قورباغه) ( -خلنگ :علف جارو) ( -جالجل :زنگ) ( -افگار :خسته) -
(خیرخیر :سریع) ( -غایت :نهایی) ( -التهاب :زبانۀ آتش) ( -گرزه :کوپال)
 )1پنج

 )2شش

 )3هفت

 )4هشت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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هر دو آرایۀ نوشتهشده در مقابل کدام گزینه درست است؟
همچو نوروز که بر خوان ملک یغما بود (تشبیه  -مجاز)

 )1دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد
 )2رخسارش آتش و دل بیچارگان سپند

لعل لبش می و جگر خستگان کباب (استعاره  -مراعات نظیر)

 )3از سر پرشور ما ای عقل ناقص درگذر

پاسبانی نیست حاجت خانۀ زنبور را (حسآمیزی  -تشخیص)

 )4بازم نفس فرورود از هول اهل فضل

با کّف موسوی چه زند سحر سامری (جناس  -تلمیح)
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

73

در کدام گزینه تمامی واژگان درست معنی شد هاند؟
( )1شای ق :آرزو) ( -سیماب :جیوه)
( )2افراط :زیاد هروی) ( -کورسو :امید)
( )3والیات :شهری که تحتنظر والی اداره م یشود) ( -افسر :تاج)
( )4بارآور :میو هدار) ( -خرگاه :خیمۀ بزرگ)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

74

تعداد ترکیبهای وصفی در کدام گزینه بیشتر از سایر ابیات است؟
 )1عش ق من با خط مشکین تو امروزی نیست
 )2در ره عش ق از آنسوی فنا صد خطر است
 )3عافیت چشم مدار از من میخانهنشین
 )4از ثبات خودم این نکته خو شآمد که به جور

دیرگاه است کز این جام هاللی مستم
تا نگویی که چو عمرم به سرآمد رستم
که دم از خدمت رندان زد هام تا هستم
در سر کوی تو از پای طلب ننشستم
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

23 / 44

www.konkur.in
75

در کدام بیت غلط امالیی یافت م یشود؟
چو تاب مهر تحّم ل نم یکند خواره

 )1چگونه تاب تجّل ی عشقت آرد دل

 )2این پرده گرنه صحن بهشت است پس چرا
 )3این حسن غیور برنم یتابد غیر

رضوان مجاور حرم روضهسان اوست

موسی و عصا و طور سینای خود است
هالل را ز کنار اف ق کنید نگاه

 )4به یاد شخص نزارم که غر ق خون دل است

تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

76

در کدام گزینه واژ های نادرست معنا نشده است؟
 )1توقیع :نامه  -خطوه :گام

 )2متصّی د :شکارگاه  -متقارب :گرفتار

 )3سیادت :سرور  -گشن :انبوه

 )4عقده :گره  -صافی :ب یغش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

77

کدام بیت به محتوای کلی درس "آذرباد" نزدی کتر است؟
 )1اگر علم همه عالم بخوانی

چو ب یعشقی از او حرفی ندانی

 )2کاله سروری از سر بینداز

سر خود در ره کهتر درانداز

 )3طلب کن خویش را از آیینه بیرون

قفس بشکن بپر بر اوج گردون

 )4ب یخرد دانش وبال است ای پسر

علم مرغ و عقل بال است ای پسر
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

78

در کدام عبارت زیر غلط امالیی به کار نرفته است؟
 )1بازگشت به عالم غیب که مقام ثواب و عقاب است و اشارت کجایی به المکان نرسد.
 )2ازاینجا هرچه بهتبع گرانتر است زیر آمد و هرچه سب کتر ،باال
 )3دوستی دنیا ازبهر چه آفرید هاند و حرص و آز بر مردم چرا قالب است؟
 )4خردمند ازبهر صالح خود ،فساد دیگری نخواهد و خاسته را بر خرسندی نگزیند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟
تفاوت است اگر راه و چاه را حّت ی"

"به دیدن تو چنان خیر هام که نشناسم
 )1چنان به نفس زبون خو گرفته هر نفسم
 )2تاز هرویان چمن محو تماشای خودند

هر گلی آیینهها دارد ز شبنم در کنار

 )3مشغول تو را گر بگذارند به دوزخ
 )4خیره عمرم گذشت و نشناسم

که ماند هام که بود ره کدام و چاه کدام

با یاد تو دردش نکند هیچ عذابی
زین حکایت نصیب غیر از آه
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

80

نقش انواع صفتهای بیانی "فاعلی ،نسبی ،مطل ق ،مفعولی و لیاقت" به ترتیب در کدام ابیات دیده م یشود؟
الف) آه من مد رسایی است که پایانش نیست
ب) مکن ای سنگدل از قتلم اظهار پشیمانی
ج) اللهزاری در دلافگار دارم دیدنی

بخت من ابر سیاهی است که بارانش نیست
چه الزم رخت خونآلود خود قصاب گرداند؟

کوه غم بر خاطر آزادۀ من بار نیست

د) ز می شد چهرۀ آن مهر عالمتاب روشنتر

چراغ آسمانی م یشود از آب روشنتر

ه) رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آیی

که فرمودت رسن بازی ز راه دیو نفسانی

 )1د ،ه ،الف ،ب ،ج

 )2الف ،ه ،د ،ج ،ب

 )3الف ،د ،ه ،ج ،ب

 )4د ،الف ،ج ،ب ،ه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

81

کدام گزینه ازنظر مفهومی ،در تقابل با سایر ابیات است؟
 )1جان غربتزده را زود به پابوس وطن
 )2در خاک وطن چند توان ره به عصا رفت

م یرساند نفس بر قسواری که مراست
کو وادی غربت که توان رو به قفا رفت

 )3بلندنام نگردد کسی که در وطن است

ز نقش ساده بود تا عقی ق در یمن است

 )4در غریبی از لباس سلطنت شد کامیاب

در وطن هر کس چو ماه مصر پیراهن نداشت
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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در همۀ عبارات زیر بهجز گزینۀ  ............واژ های به کار رفته است که در گذر زمان دچار تحول معنایی شده است.
 )1چندین که بهسوی عالم م یآید غلیظ و کثیف م یگردد و رنگی دیگر م یگیرد.
 )2مریدی پیش او شد و از وی دستور خواست که به سفری دراز شوم.
 )3من نیز دعوی دوستی دوستان تو م یکنم و خود را بر فتراک ایشان م یبندم.
 )4شاه از گستاخی دلدارش برآشفت ،افسری را فراخواند و به سیاست او فرمان داد.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

83

کدام گزینه با "گریه کنی اگر که آفتاب را ندید های ،ستار هها را هم نم یبینی" قرابت مفهومی دارد؟
 )1چو اندوهی آمد مشو ناسپاس

ز محک متر اندوهی اندر هراس

 )2طفل م ینالید یعنی قرص رنگین کوچک است
 )3جدا از نعمت دیدار آن شیریندهان چشمم
 )4چه ماند از لطف و احسان و نکویی

سگ دوید آن قرص از او بربود و آنک رفت راست
تهی چون کاسۀ دریوزه در دست گدا مانده

حرامت باد اگر شکرش نگویی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

84

آرایههای در جشده در مقابل ابیات تمامًا درست است؛ بهجز ............
 )1اگر که در دل شب خون نم یکند گردون
 )2چون بوی گل که م یشود افزون ز برگ خویش
 )3صبا از عش ق من رمزی بگو با آن شه خوبان
 )4به تواّل ی تو در آتش محنت چو خلیل

به وقت صبح چرا کوه و دشت گلناری است (کنایه  -حسن تعلیل)
ب یپرده گشت راز من از پرده بستنم (تشبیه  -پارادوکس)
که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد (تضاد  -استعاره)
گوییا در چمن الله و ریحان بودم (تلمیح  -استعاره)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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در عبارت "شعر این دوره ،نتیجۀ تکامل عوامل بسیار پیچیدۀ اجتماعی و ثبت تجارب روحی و شخصی هنرمندانی است که هرچند
روزهایی سخت را گذراند هاند ،اما مشخص نیست هر شعرشان حاصل کدام تجربۀ آموزنده است ".چند "وابستۀ پسین" دیده
م یشود؟
12 )1

13 )2

14 )3

15 )4
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

86

در همۀ ابیات به قناعت سفارش شده است؛ بهجز . ............
 )1گر طلعت شاهد قناعت بینی

زلفش به کف آر و خوش فروکش "سلمان"

 )2به آبرو ز حیات ابد قناعت کن
 )3تا دل من دل به قناعت نهاد

که طعم زندگی و طعم آب هر دو یکی است
ملک جهان را به جهان باز داد

 )4از آن سلطان مرغان گشت عنقا

که در قاف قناعت کرد مأوا
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

87

در کدام گزینه آرایۀ "مجاز" به کار نرفته است؟
 )1دوش بی روی تو باغ عیش را آبی نبود
 )2تا که به ماه خزان بلبل شورید هحال
 )3لب اهل زبان نتوان به مهر خامشی بستن
 )4نوشینروان و حاتم طایی که بود هاند

مرغ و ماهی خواب کردند و مرا خوابی نبود
از غم هجران گل آه شرربار زد
قلم از سرمه خوردن کم نسازد نالۀ دل را
هرگز نبود هاند به عدل و سخای تو
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

88

در کدام گزینه معنی تمام واژ هها صحیح ذکر شده است؟
( )1متجدد :روشنفکر) (عصیان :نافرمانی) (یغور :ترسناک) (رفعت :واالیی)
( )2ملول :آزردگی) (مطل ق :رهاشده) (ورطه :خطر و دشواری) (امام :پیشوا)
( )3طاعن :عیبجو) (متواتر :پیاپی) (جال :دام و تور) (براثر :ردپا)
( )4گشن :پرشاخ و برگ) (نزه :خرم) (ارک :دژ) (قال کردن :در پی فرصت بودن)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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معنی واژ ههای "صلت  -شبگیر  -دون  -توقیع کردن" به ترتیب کدام است؟
 )1احسان  -پیش از صبح  -فقیر  -امضا کردن

 )2پاداش  -غروب  -فرومایه  -مهر زدن

 )3جایزه  -شامگاه  -فرومایه  -وعده دادن

 )4انعام  -سحرگاه  -پست  -مهر زدن
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

90

آرایههای در جشده در مقابل ابیات تمامًا درست است؛ بهجز:
بهوقت صبح چرا کوه و دشت گلناری است (کنایه  -حسن تعلیل)

 )1اگر که در دل شب خون نم یکند گردون
 )2چون بوی گل که م یشود افزون ز برگ خویش
 )3صبا از عش ق من رمزی بگو با آن شه خوبان
 )4به تواّل ی تو در آتش محنت چو خلیل

ب یپرده گشت راز من از پرده بستنم (تشبیه  -پارادوکس)
که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد (تضاد  -استعاره)
گوییا در چمن الله و ریحان بودم (تلمیح  -استعاره)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

91

در همۀ گزینهها معنی یک واژه نادرست آمده است بهاستثنای گزینه . ............
 )1رحیل :سفر کردن  -آوری :تردید  -نفیر :فریاد
 )2ابرس :اسب سرخ و سفید  -جال :دام  -ماللت :سرزنش
 )3وقیعت :بدگویی  -ارگ :دژ  -کذا :چنان
 )4مسامحه :سادگی  -خدو :بزاق  -هنر :لیاقت
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

92

معنای فعل "شد" در کدام بیت با دیگر بیتها متفاوت است؟
 )1دیدۀ شوخ تو را کشتن خل ق آئین شد
 )2تا ز عهد حسن تو آوازه شد در شر ق و غرب
 )3شد آ بوخاکم بر باد هجر بادۀ وصل
 )4بر چرخ هفتمین شدم از نحس روزگار

تا کی این ظلم در این دیده همانا نم نیست
آسمان با عش قبازی عهد و پیمان تازه کرد
بیار کاتش عشقت زبانه باز آورد
یک ه منشین سعد چو کیوان نیافتم
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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در میان آثار زیر ،چند اثر به پدیدآورنده نامتناسب نسبت داده شد ه است؟
تیرانا (مهرداد اوستا)  /دری به خانه خورشید (سلمان هراتی)  /فرهاد و شیرین (نظامی گنجهای)  /بهارستان (جامی)  /تحفةاالحرار
(عّط ار نیشابوری)  /عّب اس میرزا ،آغازگری تنها (مجید واعظی)  /زندان موصل (اصغر رباط جزی)  /غزلّی ات شمس (شمس تبریزی)
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

94

مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟
"شما چه دانید که ما را با این مشتی خاک ،چهکارها از ازل تا ابد در پیش است؟ معذورید که شما را سروکار با عش ق نبوده است".
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

 )1جلو های کرد رخش دید ملک عش ق نداشت

کاندر آنجا طینت آدم مخّم ر م یکنند

 )2بر در میخانۀ عش ق ای ملک تسبیحگوی

بلبل و گل را که در گفت و شنید آورده است

 )3خواسته است افشای سر عش ق معشوق ازل
 )4عش ق دانی چیست؟ سلطانی که هرجا خیمه زد

ب یخالف آن مملکت بر وی مقّر ر م یشود
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

95

آرایههای مقابل همۀ گزینهها تمامًا درست است ،بهجز:
 )1رخ تو در شکن زلف پرشکن دیدم
 )2آب م یگردید در چشم ترازو گوهرش
 )3کریم سائل خود را غنی کند ی کبار
 )4تا ممکن است زنهار لب را به خنده مگشا

اگرچه در شب تار آفتاب نتوان دید (ایهام تناسب  -تضاد)
یوسف مصری اگر م یدید بازار تو را (استعاره  -تشبیه)
دو بار لب نگشاید صدف به ابر بهار (اسلوب معادله  -جناس)
کز راه زهرخندی است پرخون دهان پسته (حسن تعلیل  -پارادوکس)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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کدام بیت با گزینههای دیگر ،اشتراک مفهومی ندارد؟
 )1می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار
 )2به شیر بود مگر شور عش ق سعدی را

این موهبت رسید ز میراث فطرتم

که پیر گشت و تغّی ر در او نم یآید

 )3تا غم عش ق تو اندر طبع من محکم شده است
 )4پروردۀ عش ق شد سرشتم

مهر روی دیگران از طبع بیرون کرد هام

جز عش ق مباد سرنوشتم
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

97

کدام گزینه با بیت زیر قرابت ندارد؟
"پروردۀ عش ق شد سرشتم

جز عش ق مباد سرنوشتم"

 )1با دل گفتم مگرد پیرامن عش ق

برکش ز سر وجود پیراهن عش ق

 )2دل سر ز گریبان هوس بر زد و گفت
 )3گویند که کرد های دلت َب ردۀ عش ق
 )4گر بردارم ز پیش دل پردۀ عش ق

تا من بزیم دست من و دامن عش ق
وین رنج تو هست آوردۀ عش ق
بینند دلی به نازپرودۀ عش ق
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

98

کدام بیت مفهوم متفاوتی با بیت "بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست" دارد؟

 )1پرده از رخ برفکن بنما به مشتاقان جمال

در نقاب زلف تا کی روی پنهان داشتن

 )2چهرۀ خورشیدسیما لمحهای از ما مپوش

شبن مآسا یک نگاه ناتوان داریم ما (لمحه :لحظه)

 )3روی بنمای که چون جسم به جان محتاج است
 )4خورشید و مه به چاه خجالت فروشدند

دل به دیدار تو ای صورت تو روح فزای
از شرم چهرۀ تو چو کردی نگاهشان
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد" با کدام بیت ارتباط معنایی

بیت" :به آنچه م یگذرد دل منه که دجله بسی
دقی قتری دارد؟
 )1جهان نماند و خّر م روان آدم یای

که بازماند از او در جهان به نیکی یاد
همی برآورد از بیخ ،قامت شمشاد

 )2کدام عیش در این بوستان که باد اجل
 )3جهان بر آب نهادست و زندگی بر باد

غالم هّم ت آنم که دل بر او ننهاد

 )4بسی برآید و بی ما فرورود خورشید

بهارگاه و خزان باشد و دی و مرداد
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 100تمام معانی مقابل کدام واژ هها درست است؟
الف) شراع :سایهبان ،پناهگاه ب) وبال :صعب ،گناه ج) فروِد سرای :اندرونی د) شای ق :استوار ،مشتاق هـ) التهاب :شعلهور شدن،
برافروختن و) توازن :برابری ،تعادل
 )1الف  -ب  -و

 )2ج  -هـ  -و

 )3الف  -د  -هـ

 )4ب  -ج  -د
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 101تعداد استعار ههای کدام بیت متفاوت است؟
کافتی از آن کمند چو خواجو در اضطراب

 )1ای دل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ
 )2بت ضّح اک من آن مه که به رخ جام جم است
 )3تا تو در چشم منی از لب سرچشمۀ چشم
 )4مردم چشم من ازبهر نثار قدمت

آن دو افعی سیه بر سر و دوشش نگرید
الله م یچینم و در لحظه دگر م یروید

ایبسا در که در این قصر دو در گردآورد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 102ابیات دوگانۀ کدام گزینه فاقد تناسب مفهومی هستند؟
به هرکس آنچه م یبایست داد هست

 )1در نابستۀ احسان گشاد هست

روزی خود م یبرند پّش ه و عنقا

قسمت خود م یخورند منعم و درویش

بماند تا ابد در تیر هرایی

 )2خرد را گر نبخشد روشنایی

وهم مردم را نباشد ِگ رد َگ رد او مجال

مرکبش را هرکجا باشد مجال تاختن

که گوید نیستم از هیچ آ گاه

 )3کمال عقل آن باشد در این راه

ور نه کمال تو ،وهم کی رسد آنجا

سعدی ازآنجاکه فهم اوست سخن گفت
 )4بلند آن سر که او خواهد بلندش
جایی که تیغ قهر برآرد مهابتت

نژند آن دل که او خواهد نژندش
ویران کند به سیل َع ِر م جّن ت سبا
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 103کدام گزینه با شعر زیر قرابت مفهومی ندارد؟
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

"به آنچه م یگذرد دل منه که دجله بسی

ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد"

گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم
 )1زانجا که پرد هپوشی عفو کریم توست

بر قلب ما ببخش که نقدی است ک معیار

 )2افکند به خاک صدهزاران جم و کی

این آمدن تیرمه و رفتن دی

 )3دو عالم چیست تا در چشم اینان قیمتی دارد
 )4گرد تعّل ق ز خویش تا نفشانی

دویی هرگز نباشد در دل یکتای درویشان

آینۀ روح بی غبار نیابی
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 104در کدام بیت آرایۀ "متناق ضنما" (پارادوکس) به چشم نم یخورد؟
 )1قدردانی در بساط امتیاز دهر نیست
 )2ن یام ب یدرد ،دائم پیچوتاب ساکنی دارم
 )3جز تو ای اّم ید غافل ماندۀ آیند هها
 )4من ن یام غّم از اّم ا روز تاریک مرا

ورنه من در مکتب ب یدانشی ع اّل مهام
چو نبض ناتوانان اضطراب ساکنی دارم
هرکسی داند از این آغاز پایان مرا
هرکه بیند ب یسخن داند که کار چشم توست
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 105کدام بیت دقیقًا مفهوم بیت "مگو سوخت جان من از فرط عش ق
 )1خاموش که او خود بکشد عاش ق خود را

خموشی است هان! اولین شرط عش ق" را دارد؟

تا چند کشی دامن هر ب یهنری را

 )2خاموش کن کاندر سخن حلوا بیفتد از دهن
 )3بیدالن را نرگس گویای تو خاموش کرد

بی گفت ،مردم بو برد زانسان که من بویید هام
عاشقان را کرد گویا پستۀ خاموش تو

 )4عاشقان را نط ق و خاموشی به دست خویش نیست

ما چو نی در ناله و فریاد و در بند دمیم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 106کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟
"مریدان از تعطیل شدن مجالس درس به خشم آمدند و موالنا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند".
 )1بت ساغرکش من تا بشد از مجلس انس
 )2ب یقرارم کرد زلف ب یقرار کافرت

آبروی قدح و رون ق خّم ار برفت
ناتوانم کرد چشم جادوی افسونگرت

 )3مالمتگوی عاش ق را چه گوید مردم دانا
 )4این آن غزل که مولوی روم گفته است

که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل
امسال بلبالن چه خبرها هم یدهند
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 107مفهوم در جشده در مقابل کدام ابیات درست است؟
الف) تا فشاندم به جهان دست سب کبار شدم شود آسوده فالخن چو سبک سنگ شود (وارستگی)
ب) عاش ق صادق نم یاندیشد از روز حساب نامۀ صبح است در هنگامۀ محشر سفید (خود حسابی)
ج) عقل از آب و گل تقلید نیامد بیرون عش ق اول قدم از کعبه و بتخانه گذشت (نکوهش تقلید کورکورانه)
د) از نفاق خصم پنهان م یکشم صائب مالل ورنه دارم دوست آنکس را که پیدا دشمن است (مدارا با دشمن)
ه) ندیدم تا به خاک افتاده نور مهر را صائب نشد روشن که چرخ ب یوفا با مهر کین دارد (ناپایداری احوال روزگار)
 )1الف -ج

 )2د -ج

 )3ب -ه

 )4الف -ه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 108مفهوم بیت "صورت ب یصورت بی حّد غیب
 )1آن صفای آینه وصف دل است

ز آینۀ دل یافت بر موسی ز جیب" با کدام گزینه متناسب است؟
صورت ب یمنتها را قابل است

 )2ای صورت هر شادی ،اندر دل ما یادی

ای صورت عش ق کل ،اندر دل ما یادآ

 )3ح ق هم یگوید :نظرمان در دل است

نیست بر صورت که آن آب و ِگ ل است

 )4هر خیالی کاو کند در دل وطن

روز محشر صورتی خواهد شدن
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 109مفهوم کدام بیت با بقیه ابیات متفاوت است؟
 )1شوریده را به زیر قدم خار و گل یکی است
 )2از منازل خفته بگذشتید و مست

سیل از بلند و پست بیابان خبر نداشت

ب یخبر از راه و از باال و پست

 )3عنان جستوجوی مقصد عاش ق که م یگیرد

فلک شد آبله اما ز پا ننشاند همت را

 )4گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

110

کدام ابیات دارای آرایۀ "تضمین" هستند؟
الف) از عارف رومی شنو گر حرف صائب نشنوی
ب) جفا نه شیوۀ دینپروری بود حاشا

همه کرامت و لطف است شرع یزدانی

ج) قارون هالک شد که چهل خانه گنج داشت
د) امر ح ق جان است و من آن را تبع

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت

او طمع فرمود ذّل من طمع

ه) در بساط خود فلک هر اختر سعدی که داشت

ریخت در پای سمند آن شه صاحبقران

 )1ب ،د

 )2الف ،ه

 )3ج ،ه

 )4الف ،د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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111

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟
 )1سعی اگر خضر شود ،پای طلب سّد ره است
 )2ز بهر مصلحت ملک باشدش فکرت
 )3اینهمه گفتیم لیک اندر بسیچ
 )4از مدد و از عدد بسیار ناید هیچ کار

رهروی را که نه توفی ق رسیدن دادند
ز بهر منفعت خل ق باشدش تدبیر

بی عنایات تو ما هیچیم هیچ
گر معاون م ینگردد کردگار
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 112در کدام عبارت ،غلط امالیی دیده م یشود؟
 )1منزلت من در دوستی تو همگنان را مقّر ر شود و اقربا و پیوستگان مرا مباهاتی و مفاخرتی حاصل آید.
 )2او مرغ نیست دشمن و صیاد مرغان است ،بانگ و صفیر م یکند تا او را مرغ دانند.
 )3تو مرا به خالفهای مراد به هر روزی صدبار م یکشتی و خل ق آ گه نه .اینجا باری در غذو بهی کبار کشته شوم و باز رهم.
 )4ابواب مشاورت و رایها در انواع مهّم ات بر وی مقصور شد و اعجاب شیر هر روز در باب وی زیادت م یگشت.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 113در میان گرو ههای امالیی زیر ،چند مورد نادرست وجود دارد؟
"شادمان و گرازان ،عدای مواجب سیادت ،تهلیل ویژگ یهای شخصیت ،قناعت و خرسندی ،کتب تعذیه و مرثیه ،حکومت خوانهای
قدار هکش ،اندوه و تأثر ،اسمای صدگانهاش ،ب یباک از هول روز حشر ،جسمی مرکب از استخوان و پر"
 )1سه

 )2چهار

 )3پنج

 )4شش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 114در ابیات زیر ،به ترتیب ،چند "ترکیب وصفی" و چند "ترکیب اضافی" دیده م یشود؟
"زهی رویت بهار زندگانی

به لعلت زنده نام ب ینشانی

دو زلفت شاهراه لشکر چین
به حرف عش ق سرگرم که باشد

دو چشمت خوابگاه ناتوانی
حیات شمع از آتشزبانی"

2-12 )1

3-12 )2

2-11 )3

3-11 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 115امالی کدام گرو هواژ هها همگی درست است؟
 )1طوق و مخنقه  -راغ و صحرا  -تحنیت و شادباش  -مهملی و سستی
 )2نثار و افشاندن  -اشباه و همانندان  -خذالن و زبونی  -حّر ا و غوغا
 )3نقض و شکستن  -امارت و آبادانی  -وقب و غارب  -بهیمه و ستور
 )4مسامحه و ساد هانگاری  -یغور و بدقواره  -خرامان و گرازان  -نهیب و هراس
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 116آرایههای بیت" :ما از این هستی د هروزه به جان آمد هایم

وای بر خضر که زندانی عمر ابد است" در کدام بیت بهدرستی

ذکر شده است؟
 )1تشخیص ،تلمیح ،مراعا تالنظیر

 )2تضاد ،تلمیح ،کنایه

 )3تشخیص ،تضاد ،تلمیح

 )4حسن تعلیل ،تضاد ،کنایه
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 117در کدام بیت زیر غلط امالیی بیشتری به کار رفته است؟
 )1اندر جزیر های و محیط است گرد تو
 )2برخواست مرا از قفس سینه سفیری
 )3غازیان کشتند کافر را به تیغ
 )4آن پدر بهر دل او ازن داد

زین سوت موج محنت و زان سو شت بال
شور از دل مرغان چمن زاد برآورد
هم در آن ساعت ز همیت ب یدریغ

گفت چون این است میلت خیر باد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 118کدام گزینه فاقد فعل مجهول است؟
صبح ما از مهر او تابنده گشت

 )1خاک پنجاب از دم او زنده گشت
 )2دست زاهد هم بریده شد غلط
 )3برگشت ز من بشست دستش

پاش را م یخواست هم کردن سقط
چون شسته شد از هواش دستم

 )4شب سیاه چو برچید از هوا دامن

زدوده گشت زمین را ز مهر پیرامن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

119

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ک متری دارد؟
"کس چون تو طری ق پا کبازی نگرفت
 )1سرهای سراندازان در پای تو اول یتر
 )2کس چون تو به تیغ غم عالم نزند بر هم
 )3خواهی که کشی یاری آن یار منم آری
 )4دل کز همه درماند جان بر سرت افشاند

با زخم نشان سرفرازی نگرفت"
در سینه جانبازان سودای تو اول یتر
شیدا چو بباید دل ،شیدای تو اول یتر
گر کشتن یام باری در پای تو اول یتر
چون جای تو او داند او جای تو اول یتر
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 120مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1سختی ره م یشود سنگ فسان سیالب را
 )2در بیابان خار اگر در پای مجنون م یرود
 )3م یشود نخل برومند سب کبار از سنگ
 )4گر سیل عقاب آید شوریده نیندیشد

از مالمت رهنورد شوق کاهل کی شود؟ (فسان :نوعی سنگ)
جوی خون از دیدۀ لیلی به هامون م یرود
عاش ق از سختی ایام شکایت نکند
ور تیر بال بارد دیوانه نپرهیزد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 121باتوّج هبه شعر زیر ،کدام گزینه غلط است؟
"زمینی را که سازد سایهپرورد

بهارش قدر شاخ گل شکسته است

ز خاک آن زمّر د م یتوان کرد

گلستان از نسیمش نی ممست است"

 )1واژ ههای "زمینی"" ،زمّر د" و "قدر" ه منقش هستند.
 )2جملۀ آخر ،اسنادی است و "نی ممست" مسند آن است.
 )3مصراع سوم ،دو گروه اسمی دارد که "بهار" و "قدر" هستۀ آنها هستند.
 )4فعلهای جملههای اول ،سوم و چهارم به ترتیب مضارع التزامی ،مضارع اخباری و مضارع اخباری هستند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 122در چند گروه از واژگان زیر ،غلط امالیی م ییابید؟
"سورت و معنی  -مظاهرت و معونت  -خزالن و درماندگی  -منصوب به امارات  -الحاح و اصرار صوراسرافیل  -تقریظ و ستایش -
فراموشی و نصیان  -محّو طه و سحن"
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 123کدام گزینه با مفهوم کّل ی شعر زیر ،تناسب ندارد؟
تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان

"بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم

بگذار که سرخوش و سرمست به دوردستها روم

و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم"

 )1به شهر خویش درون ب یخطر بود مردم

به کان خویش درون ب یبها بود گوهر

 )2به جرم خاک و فلک در نگاه باید کرد

که این کجاست ز آرام و آن کجا ز سفر

 )3بهانۀ سفر و عزم رفتن آوردی

دلت ز صحبت یاران ملول گشت مگر

 )4درخت اگر متحّر ک شدی ز جای بهجای

نه جور ا ّر ه کشیدی و نه جفای تبر
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 124چند واژۀ داخل کمانک ،نادرست معنی شد هاند؟
صباحت (چیر هزبانی)  -بالبداهه (ارتجاًال ) َ -م َل ک (پادشاه)  -قبضه (مشت)  -طوع (فرمانبری)  -مشعشع (متأللی)  -نفایس (چیز

نفیس و گرانبها)  -تلبیس (نیرن گسازی)  -رأفت (مهربانی)
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 125کدام گزینه با بیت "با زمانی دیگر انداز ای که پندم م یدهی

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست" تناسب

کمتری دارد؟
که آتش زندگی دارد بهقدر شوخی تبها

 )1به منع اضطراب عاشقان زحمت مکش ناصح
 )2دلدار رفت و من به فغان و تو ب یخبر
 )3برو معالجه خود کن ای نصیحتگو

زنهار حرف صبر مگویی که نشنوم
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد؟

 )4نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 126کدام گزینه با بیت "رز ق هرچند ب یگمان برسد
 )1رز ق م یآید به پای خویش تا دندان بهجاست
 )2چون شیر مادر است مهّی ا اگرچه رز ق
 )3گرچه نکوست رز ق فراخ از قضا ولیک
 )4همچنان در جستجوی رز ق خود سرگشتهام

شرط عقل است جستن از درها" قرابت مفهومی دارد؟
آسیا تا هست ،در اندیشۀ نان نیستم
این جهد و کوشش تو بهجای مکیدن است
قانع شدن به رز ق مقّد ر نکوتر است
گرچه گشتم چون فالخن قانع از دنیا به سنگ
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

39/ 44

www.konkur.in
 127مفهوم واژۀ "پیر" در کدام موارد یکسان است؟
الف) داروی تربیت از پیر طریقت بستان
ب) بس پیر مستمند که در گلشن مراد
ج) سر فروتنی انداخت پیر یَا م در پیش
د) شاید به گرد قافلۀ ب یخوان رسم

کآدمی را بتر از عّل ت نادانی نیست
بوی بهشت بشنود و نوجوان شود
پس از غرور جوانی و دست باالیی
ای پیر دیر ،هّم تی امداد کن مرا

" )1الف" " -د"

" )2د" " -ج"

" )3ب" " -د"

" )4الف" " -ج"
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 128چند مورد از آثار زیر "منظوم" هستند؟
"جوامع الحکایات و لوام عالروایات ،سه دیدار ،ماه نو و مرغان آواره ،دیوان غربی -شرقی ،آذرباد ،شلوارهای وصلهدار ،سمفونی پنجم
جنوب"
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 129کدام بیت با بیت زیر در ارتباط است؟
"گفت :من تیغ از پی ح ق م یزنم

بندۀ حّق م نه مأمور تنم"

 )1کار او دارد که ح ق را شد مرید

بهر کار او ز هر کاری برید

 )2کاری که کنی تو در میان نی

آن کردۀ ح ق بود یقین دان

 )3نیم بهر ح ق شد و نیمی هوا

شرکت (شراکت) اندر کار ح ق نبود روا

 )4هرکه کار خود گذارد با خدا

ح ق بسازد کار او را از وفا
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 130کدام بیت با آیۀ ﴿إّنا َع َر ضَن ا األَم اَن ۀ َع َل ی الَّس َم اَو ا ِت و اَأل رِض
َج هوًال ﴾ تناسب مفهومی ندارد؟
 )1نشئۀ عش ق الهی را به انسان داد هاند
 )2دل نادان من امانت عش ق

َو الِج باِل َف َأ َب یَن َأ ن َی حِم لَن ها و أشَف قَن ِم نَه ا وَح َم َل َه ا اِإل نساُن إَّن ُه کاَن َظ لومًا

گردش این نه خم از جوش شراب آدمی است

هم به پشتی آن کرم برداشت

 )3آن روز مالئک همه در سجده فتادند

کز پرده رخت را مل کالعرش نشان داد

 )4حّم ال آن امانت کان را فلک نپذرفت

گشتم به اعتمادی کز لطف توست یاری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 131تعداد وابستههای پسیِن همۀ ابیات درست ذکر شده است؛ بهجز............ :
 )1پرسیدش لعبت حصاری
 )2اول سر خویش بر زمین زد
 )3پی بر پی او نهاد و بشتافت
 )4گستاخترم به خود رها کن

کز کار فلک خبر چه داری (دو)
وانگه در عذر و آفرین زد (سه)
در تشنگی آب زندگی یافت (سه)
با خاطر خویشم آشنا کن (یک)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 132مفهوم بیت "چون شیر به خود سپهشکن باش
 )1اگر صد عالمت پیوند باشد
 )2غم فرزند و نان و جامه و قوت

فرزند خصال خویشتن باش" از کدام گزینه دریافت م یشود؟

نه چون پیوند یک فرزند باشد
بازت آرد ز سیر در ملکوت

 )3جایی که بزرگ بایدت بود

فرزندی من نداردت سود

 )4بچۀ خویش را به ناز مدار

نظرش هم ز کار بازمدار
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 133شاعر در کدام بیت از شیوۀ بالغی بهره جسته است؟
 )1رازم از پرده برمال افتاد

چند شاید به صبر پنهان داشت

 )2همه از دست غیر ناله کنند

سعدی از دست خویشتن فریاد

 )3بار عشقت کجا کشد دل من
 )4اگر سیمرغی اندر دام زلفی

که قضا و قدر نم یتابد
بماند تاب عصفوری ندارد (عصفور :گنجشک)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 134در شعر زیر "چند مسند و چند قید" به ترتیب یافت م یشود؟
"دوستان گویند سعدی دل چرا دادی به عش ق
ما صالح خویشتن در بینوایی دید هایم

تا میان خل ق کم کردی وقار خویش را
هرکسی گو مصلحت بینند کار خویش را"

 )1سه  -یک

 )2دو  -سه

 )3دو  -دو

 )4سه  -دو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 135مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟
 )1یار باید که هرچه یار کند

بر مراد خود اختیار کند

 )2شمشیر اختیار تو را سر نهاد هام

دانم که گر تنم بکشی جان بپروری

 )3کس دل به اختیار به مهرت نم یدهد
 )4به دیده و سر من هرچه اختیار تو است

دامی نهاد های که گرفتار م یکنی
به دیده هرچه تو گویی به سر چه م یخواهی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 136مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت م یشود؟
"از شبنم عش ق خاک آدم گل شد

بس فتنه و شور در جهان حاصل شد"

 )1هوا چو دست کریمان گهرفشان گردید
 )2از خمستان جرعهای بر خاک ریخت
 )3چون جیب حرص پر نشد از حاصل جهان
 )4گفتا گذرم بر سر خاک تو پس از مرگ

کنار خاک شد از برگ عیش ماالمال
جنبشی در آدم و حّو ا نهاد
دامان هّم ت از سر آن درکشید هایم
ترسم که ز یادش رود ای مرگ شتابی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

 137معنی چند واژه در کمانک جلوی آن نادرست آمده است؟
"نیلی (کبود)  -ژنده (خشمگین)  -رستن (نجات دادن)  -آوری (ب یتردید)  -نوند (اسب قویهیکل)  -غو (بانگ و خروش)  -مدار
(مسیر)  -بار (شرفیابی همگانی)  -رشحه (دریا)  -هژبر (غضنفر)
 )1سه

 )2چهار

 )3پنج

 )4شش
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 138چند واژه در داخل کمانک صحیح معنی شد هاند؟
"بیر ق (درفش)  -فطرت (تبع)  -جهد (ستیز)  -بعد (دور)  -تلبیس (پنهان کردن)  -خزاین (گنجینه) -قرب (آنکه نزدیک کسی شده)
 منسک (اعمال عبادی)  -صباحت (جمال)"2 )1

3 )2

4 )3

5 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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 139در کدام گزینه "غلط امالیی" دیده م یشود؟
 )1بهپیش عارض من گل بود خوار

چنان چون خوار باشد پیش گل خار

 )2هرچه فرماید برد فرمان قضا ازبهر آنک

کفر باشد نقض آن داند قضا خود اینقدر

 )3چند فخر عاری بدین بسیاری جهال عام

نیست این فخر ،ننگ است این و عار ،ای ناصبی

 )4صفیر بلبل طبعم شنو وگرنه به باغ

نوای قمری و بانگ هزار بسیار است
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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MrKonkori

پ ﯾﺎزدﻫﻢ

درس ﺗﺴﺘﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ

دﺑﯿﺮ

گ

1

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ) :(1ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن و ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻀﻞ و ﻫﻨﺮ؛ ﻓﻀﻞ و ﻫﻨﺮ اﮔﺮ آﺷﮑﺎر و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ت

گ

2

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﺟﺰ ﺳﺮور ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 4 ← .درﺳﺖ
 (1ﺑﻪﺟﺰ دﺷﻮاری و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 3 ← .ﻣﻮرد
ﺧﺮ م و اذﯾﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 3 ← .ﻣﻮرد
 (2ﺑﻪﺟﺰ ّ

 (4ﺑﻪﺟﺰ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎﺻﻔﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ 3 ← .ﻣﻮرد
ت

گ

3

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  2 ،1و  ،3ﺗﺮک دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
در ﮔﺰﯾﻨﮥ  ،4دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ و ﻋﺎرف ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ت

گ

4

َ
ِ
ﻢ" )درد( و "ﻋﻠﻢ" )داﻧﺶ( ،ﻫﻢآوا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ واژهﻫﺎی "ا َﻟ
در اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻏﺮﯾﺐ :ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ  /ﻗﺮﯾﺐ :ﻧﺰدﯾﮏ
 (2ﻋﻤﺎرت :آﺑﺎد ﮐﺮدن  /اﻣﺎرت :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ
 (3ﺑﺤﺮ :درﯾﺎ  /ﺑﻬﺮ ِ :ﺑﺮای
ت

ل
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5

گزینه 2
موارد (ب) و (ج) نادرست هستند" .زندان موصل" نوشتۀ "کامور بخشایش" است در مورد خاطرات "اصغر رباطجزی"" .بهارستان"
منثور است و نظم نیست.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

6

گزینه 3
تسلیم سرنوشت بودن و رضا به مقّد رات الهی ،مفهومی است که در صورت سؤال و گزینۀ ( )3دیده م یشود.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

7

گزینه 4
در هر دو بیت سؤال و این گزینه ،عاش ق معتقد است جراحتی که از دست معشوق م یبیند ،برای او التیا مبخش و مانند مرهم است
و نگران این است که زخمی از جانب معشوق به او وارد نشود( .عاش ق این زخم زدن را نماد توجه معشوق م یداند و تحمل شادمانۀ
آن را وظیفۀ خود م یداند)
معنی بیت  :4مرا که جفای تو چون جراحتی بر من وارد شده است ،با ضربتی دیگر دوا کن که نیازی به مرهم ندارم.
بررسی سایر گزینهها:
 )1درمانناپذیری درد و زخم عاش ق
 )2درمان زخ مهای عاش ق با مرهم کرم و وفاداری (عاش ق از معشوق کرم و وفاداری را برای التیام دردهایش طلب م یکند)
 )3لزوم ایثار و ازخودگذشتگی
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

8

گزینه 1
"تگ" به معنی "دویدن" است.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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9

گزینه 2
مضمون بیت گزینۀ ( )2فقدان یار است .اگر یار و دلبری باشد ،دادن جان سهل است .این همسو با جوا بهای مجنون نیست.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

10

گزینه 2
ب) جمله :بدل  /ه) در مصراع اول "سهل" و در مصراع دوم "جهل" :تکرار  /و) شری :معطوف (یا هم م یتواند حرف عطف باشد).
در مورد الف" ،و" ربط است.
در مورد د" ،اصِل اصل" و "آ ِب آب" ترکیب اضافی هستند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

11

گزینه 3
گزینه " :"1نظرباز ← صفت فاعلی (نظربازنده)  /آن :صفت اشاره  /دو :صفت شمارشی
ابرو و ترازو :مضافالیه
گزینه " :"2گویا ← صفت فاعلی  /حرف و ما :مضافالیه (طرف حرف ما)  /همین :صفت اشاره  /سخنگو ← صفت فاعلی
(سخنگوینده)
گزینه " :"3مرغان ،چمن ← مضافالیه  /چمنزاد ← صفت مفعولی (چمنزاده شده ،خداداده)  /خودرو ← صفت فاعلی
(خودروینده)  /این  -آن ← صفت اشاره
گزینه " :"4بینایی ،من ،دویی ،پلنگ ،م (نظرم) ،آهو ← مضافالیه  /هر :صفت مبهم
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

12

گزینه 3
بررسی سایر گزینهها:
 )1انکار :باور نکردن ،نپذیرفتن ،نفی کردن (منکر :انکارکننده ،ناباور)  )2 /راهوار :آنچه با شتاب اما نرم و روان حرکت م یکند؛ خوش
حرکت و تندرو (ه مقدم معنای واژۀ همپا است)  )4 /محوطه :پهنه ،میدانگاه ،صحن (طرف معنی واژۀ کران است)
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400
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گزینه 3
روزها :محّم دعلی اسالمی ندوشن  -مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد :نجم الّد ین رازی (دایه)  -تذکرة االولیاء :عّط ار نیشابوری
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

14

گزینه 2
مفهوم گزینۀ ( :)2خدمت به خل ق و پشتوپناه درماندگان بودن
مفهوم سه بیت دیگر ،خوداّت کایی و روی پای خود ایستادن است:
گزینۀ ( :)1مشکالتمان را خودمان حل م یکنیم و گر هگشای کار خود هستیم.
گزینۀ ( :)3به خود تکیه کن نه به دیگران
گزینۀ ( :)4کسی که چشم به سفرۀ دیگران دوخته بود ،ب ینصیب و گرسنه ماند؛ توصیه بیت این است که باید روی پای خود
ایستاد و منتظر یاری دیگران نبود.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

15

گزینه 1
"جامه عریانی" تناقض است" .د مسردی" ایهام دارد -1 :باد خنک  -2کنایه از ب یمهری و بدحرف زدن .وجود چند کوه سرمه اغراق
است .بیت "د" تلمیح دارد به اینکه آب حیات در ظلمات (سیاهی) وجود داشته است و هرکه آب بقا را بنوشد زندۀ جاوید خواهد
شد .در بیت "ه" پیدا و پوشید هاند تضاد دارند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

16

گزینه 4
کدام (وابستۀ پیشین ،صفت پرسشی) در (هسته)؛ در مصراع اّو ل "دگر" وابستۀ پسین است .در سایر گزینهها واژ ههای "این ،مهین،
برترین ،همه و دگر" ظاهری غل طانداز دارند اّم ا هیچکدام "موصوف" ندارند بنابراین نم یتوانند وابستۀ پیشین از نوع صفت اشاره،
صفت عالی و صفت مبهم باشند.

تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
در گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۳سخن از بار امانت است که آسمان و زمین و کو هها نتوانستند آن را تحّم ل کنند و انسان آن را بر دوش
گرفت؛ اما در گزینۀ ( )۴این مفهوم دیده نم یشود و شاعر از بار غم و درد خود شکایت دارد و م یگوید :اگر درد و غم من را زمین و
آسمان و کوه تحّم ل کنند از شدت درد به خود م یپیچند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

18

گزینه 3
معنی بیت :عاش ق سالها با فکر و خیال قد و قامت معشوق زندگی کرده و بعد از مرگ این عش ق بهصورت سروی مجسم م یگردد
و از خاکش برم یآید( .ادامه داشتن عش ق حتی پس از مرگ)
بررسی سایر گزینهها:
( :)1دیدن چهرۀ معشوق حتی بر زاهد عاقل و هشیار هم اثر م یگذارد( .تقابلی در کار نیست)
( :)2بیمار عش ق از نوشیدن شربت درد یار لذت م یبرد و کسی که به دنبال درمان درد عش ق باشد آزار م یبیند( .نباید دنبال درمان
عش ق بود نه اینکه عش ق درمانناپذیر است)
( :)4حتی ی کلحظه دور از معشوق زیستن ،تباه شدن عمر است( .به تحمل سختی فراق اشار های نشده است)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

19

گزینه 1
عبارت و بیت این گزینه به مفهوم مشترک "توصیه به درک برتری ُب عد روحانی انسان و دل بریدن از این جهان" اشاره دارند.
بررسی سایر گزینهها:
( :)2دقیقًا برعکس یکدیگر هستند .عبارت این گزینه حرکت کردن و ترک ایستایی را توصیه م یکند اما شاعر در بیت این گزینه،
زندان و چاه را مجازات ترک وطن برشمرده است.
( :)3در عبارت این گزینه به فراگیری عدالت خداوند اشاره شده اما دعوت بیت به عدالتورزی پادشاه در راستای جبران الطاف
الهی است.
( :)4در بیت این گزینه فقط توصیف ستار هها در پهنۀ آسمان آمده است و اشار های به هدف خلقت آنها نشده است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
مفهوم گزینۀ ( )۲این است که ظاهر عاش ق آینۀ باطن اوست و عاش ق نم یتواند عش ق را پنهان کند .در سایر گزینهها مفهوم اصلی
تقدیرگرایی است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

21

گزینه 4
معنی صحیح واژ ههای نادرست:
نژند :خوار و زبون ،اندوهگین  /زنخدان :چانه  /مخنقه :گردنبند  /مقرون :پیوسته ،همراه ِ /ص َل ت :انعام ،جایزه ،پاداش  /حشم:
خدمتکاران
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

22

گزینه 3
چه {قید} (= چرا) آبروی من را م یبری؟ [تو] آتِش

{مفعول} عش ِق مِن را بنشان.

[من] ،کمتر {مسند} از خاک هستم ،از این بیش (= بیشتر) من {مفعول} را بر باد نده.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

23

گزینه 1
فرودسرای :اندرونی ،اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد ،مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران
درفش کاویان :درفش مّل ی ایرانیان در عهد ساسانی ،نماد پیروزی
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

24

گزینه 2
گزینۀ ( )1م یگوید وفادار و قانع باش .گزینه ( )3و ( )4م یگوید این دنیا اینطوری است که از هر چیزی خوشت بیاید آن را از تو
م یگیرند و به ناسازگاری روزگار اشاره دارد .گزینه ( )2م یگوید دنیا ب یاعتبار است و به بادی بند است .بیت سؤال هم در مورد
ب یاعتباری دنیا است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
معنای درست واژ هها عبارت است از :هژبر :شیر  /کیمیا :ماد های فرضی که موادی مانند مس و قلع (نه همهچیز) را به طال تبدیل
کند / .دستوری :اجازه دادن (نه گرفتن)  /شمار گرفتن :حساب پس دادن  /خدیو :خداوند (با خدو اشتباه نگیرید!)  /اسطوره:
داستان (نه داستانها) خدایان و پهلوانان ملل قدیم (مراقب معنی جمع و مفرد باشید!)
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

26

گزینه 3
تکّف ل :عهد هدار شدن (تکّل ف :دشواری)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

27

گزینه 4
دربان گشتیم (اسنادی)  -برون رفت (غیراسنادی)
بررسی سایر گزینهها:
 )1دشمن و وامانده گشتیم (اسنادی)
 )2خشک گشتیم  -تر گردد
 )3فالن کار را کردیم و رفتیم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

28

گزینه 3
در اینجا "سمین" (چاق ،فربه) درست است( .ثمین :ارزشمند)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

29

گزینه 1
برای آن اندازه نبود (وجود نداشت)؛ چه چیزی وجود نداشت؟ :اندازه (نهاد)؛ سه واژۀ دیگر "قید" هستند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
کنایه" :سرکشی" کنایه از نافرمانی ،قدرت یا بلندی قامت؛ "سرها خاک در م یشوند" کنایه از نابودی و فالکت  -تشبیه" :کاخ وصل"
اضافۀ تشبیهی است .جناس :سر و در  -مجاز" :سرها" مجاز از انسانها و عاشقان
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

31

گزینه 2
"ثمربخشی تعاون و اّت حاد"
 -1ارزشمند یار مخلص و ب یریا؛  -3یار ب یوفا؛  -4همسفری جز خو شاقبالی نیاز نداری.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

32

گزینه 2
در اینجا غریب (= ناآشنا ،دور از وطن) درست است .رس مالخّط پراکند هگی نادرست است و باید بهصورت "پراکندگی" نوشته شود.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

33

گزینه 4
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ ( )۴این است که "بدون یار خوب یها و زیبای یها هم ارزش خود را از دست م یدهند".
مفهوم سایر گزینهها:
 )۱در پشت خوش یهای ما غم نهفته است.
 )۲آرام و قرار نداشتن عاش ق بدون یار
 )۳جلوۀ یار ،همۀ زیبای یها را از چش مها م یاندازد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
برای رسیدن به پاسخ این تست باید فارغ از نقش دستوری" ،نوع واژه" را در نظر بگیریم.
در گزینۀ ( )4سه نوع متفاوت از صفت بیانی را م یبینیم:
 -1زیبا :صفت بیانی فاعلی  -2پر یپیکر :صفت بیانی مطل ق  -3نگارین :صفت بیانی نسبی
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1درست ،شاد ،خوش :صفت بیانی مطل ق
گزینۀ ( -1 :)2دلآرای و سخنگوی :صفت بیانی فاعلی  -2دژم :صفت بیانی مطل ق (همچنین واژۀ خم" یا "بهخم)
گزینۀ ( -1 :)3خونین :صفت بیانی نسبی  -2جگرسوز :صفت بیانی فاعلی
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

35

گزینه 2
دل خویش را بستانم ،دل قاضی را ببری :هر دو "دل" در نقش مفعول هستند.
بررسی درست ِی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1هر روز به شیو های و لطفی دگری  -چندانکه نگه م یکنمت  -خو بتری (= خو بتر هستی)  -گفتم  -که به قاضی برمت -
تا دل خویش بستانم  -ترسم  -دل قاضی ببری :هشت جمله
گزینۀ ( :)3ترکیبهای وصفی -1 :هر روز  -2شیو های دگر  -3لطفی دگر
ترکیبهای اضافی -1 :دل خویش  -2دل قاضی
گزینۀ ([ :)4تو] خو بتر هستی :نهاد  +مسند  +فعل
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

36

گزینه 2
"حور بهشت" بدل از "تو" است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ "" :"1واو" در مصراع اول بین دو جمله آمده و از نوع "ربط" است .در این بیت ،واژ ههایی صرفًا تکرار شد هاند اما شرایط نقش
تبعی تکرار را ندارد:
لبت (نهاد) ،لِب (مفعول) لبتشنه (مضاٌف الیه) را تشنهتر (مسند) نکند(فعل) = نگرداند.
گزینۀ "" :"3واو" در مصراع دوم از نوع ربط است :دولت در آن سرا [است] و گشایش در آن در است.
گزینۀ " :"4هر دو "واو" از نوع ربط هستند.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
"مه" بدل از "تو" است.
بررسی سایر گزینهها:
در گزینۀ ( )1و (" )4و"ها بین جملهها آمد هاند و از نوع ربط هستند.
در گزینۀ ( )3نقش تبعی تکرار وجود ندارد و صرفًا واژۀ "لب" بدون آنکه شرایط تکرار تبعی را داشته باشد ،سه بار تکرار شده است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

38

گزینه 1
رغبت و خواست  -رأفت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

39

گزینه 1
تحفةاالحرار اثری منظوم از جامی است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

40

گزینه 2
در هر دو بیت ،توصیه به تالش و کسب دیده م یشود.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1سعی ب یفایده بدون یاوری بخت
گزینۀ ( :)3رفتن و کوشش ب یفایده بدون عنایت و کشش معشوق
گزینۀ ( :)4طلب لطف و عنایت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
در گزینۀ ( )4شاعر بهصورت اغراقآمیزی "ایران" را جواهری در میان صدف دنیا م یداند و این از مصادی ق میهندوستی است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

42

گزینه 2
غیرقابلحذف

قابلحذف

مسند

قید

)1

آن هوش  -هو شپوش ُ -گ م

یاوه

)3

مّت صل

زود

)4

تیره

تاکنون  -اکنون  -افزون

)2

همچون آب جو  -تیره

--تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

43

گزینه 2
چون هردو مصراع استقالل کامل دارند و در حقیقت خورشید و مه مثالهایی برای حسن یار و چهره سایر زیبارویان است ،اسلوب
معادله داریم اما در بیت ایهامی به چشم نم یخورد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ (" :)1جان" استعاره از معشوق است" / .روشن" در معنای واضح و معلوم در بیت به کار رفته است و معنای غیرمنظور آن (ضد
تاریک) با شب و قمر تناسب دارد.
گزینۀ ( :)3دل به اند هخانه تشبیه شده است / .به معجزۀ "ید بیضا"ی حضرت موسی اشاره شده است.
گزینۀ ( :)4وقتی ابر سایه م یاندازد ،همهجا تاریک م یشود نه روشن!  /میان واژ ههای ابر و سایه و خورشید شبکۀ معنایی برقرار
است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
درخواست رهایی از ترس و نگران روز هولناک قیامت
 -1برابری شیخ و رند در قیامت
 -3توّج ه مهم :در اینجا استدعا در کار نیست بلکه شاعر به آمرزش و آرامش خود اطمینان کامل دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

45

گزینه 1
مفهوم "الف" و "د" :تواضع از جانب بزرگان و قدرتمندان پسندیده است( .تواضع ز گردنفرازان نکوست)
مفهوم "ب" :تواضع از سر ناچاری در برابر قدرتمندان از خود
مفهوم "ج" :سرزنش تکّب ر
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

46

گزینه 2
مفهوم بیت سؤال و گزینههای ( )3( ،)1و ( :)4پیش از مرگ و قبل از روز حساب ،در همین دنیا "خودحساب بودن" و به اعمال خود
رسیدگی کردن.
در گزینۀ " "2شاعر م یگوید :ازاینپس ،شعر خود را نثار افراد پختۀ همدرد م یکنم و آن را بر نااهالن خام ،عرضه نم یکنم.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

47

گزینه 4
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ " :"4با وجود مهّی ا بودن شرایط ،پرهیزگاری و خودداری میّس ر نیست.
مفهوم سایر گزینهها:

گزینۀ " :"1پشیمانی از گناه
گزینۀ " :"2غم عش ق و فراق ،سبب ناتوانی عاش ق برای طی کردن راه دیدار و وصال شده است.
گزینۀ " :"3الزمۀ درک متقابل ،داشتن درد و تجربۀ مشترک است.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
"تابان" هم با "متأللی" مترادف است ،هم با "مشعشع" و هیچ گزینهای با آن حذف نم یشود" .احسان" مترادف با "عنایت" است و
معنی "مشّی ت" یعنی اراده و خواست با آن متفاوت است" .منسک" به معنی "آیین دینی" است (مناسک جمع منسک است و به
معنی آیینهای دینی) و با "کبریا" و "وعظ" ه ممعنی نیست" .تمّک ن" به معنی "ثروت" استَ" .غ نا" به معنی "ب ینیازی و توانگری"

است و اگرچه در کتاب برای آن معنی "ثروت" نیامده است ولی به این معنی هم درست است (در چنین مواردی گزینه را حذف
نکنید و سایر گزینهها را بررسی کنید)؛ اما "ِغ نا" به معنی "سرود و نغمه" قطعًا با ثروت تفاوت معنایی دارد.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

49

گزینه 4
در گزینۀ ( )4وابستۀ پسین از نوع صفت بیانی وجود ندارد.
واژ ههای غل طانداز" :خّر م" مسند و "شاد" معطوف به مسند است و هستۀ گروه خود هستند" .سرور" اسم است و به معنی "شادی"
بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1برادران غیور :صفت بیانی مطل ق
گزینۀ ( :)2الطاف کارساز :صفت بیانی فاعلی
گزینۀ ( :)3لعل نوشین تو :صفت بیانی نسبی
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

50

گزینه 3
مفهوم گزینۀ ( :)3تقدیر ازلی قابلتغییر نیست.
مفهوم مشترک سه گزینۀ دیگر :عش ق ازلی انسان به خال ق
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

51

گزینه 1
برزیگر :دهقان ،کشاورز ،زارع  -بّر  :بیابان  -هلهله :خروش ،سروصدای همراه با شادی و شور و شوق  -هول :هراس ،ترس
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
علت= عارضه :بیماری (کراهیت :ناپسندی  /استسقا :نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد)
موسم= موعد :زمان (مقرر :معلوم ،تعیینشده)
صعب= طاقتفرسا :سخت (وبال :سختی و عذاب ،گناه  /نکبت :خواری ،فالکت ،بدبختی ،مصیبت)
شبگیر :سحرگاه (چاشتگاه :نزدیک ظهر  /نماز پیشین :نماز ظهر)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

53

گزینه 2
گزینه" :"1اشاره به رسم و آیین مسیح یها در ساختن گور دارد( .ملی)
گزینه" :"2از کران تا کران خاک از خون همچون لعل گشت( .خر ق عادت)
گزینه " :"3اشاره به قدرتمندی و توانایی پهلوانان در رزم دارد( .قهرمانی)
گزینه " :"4داستان زدن در این بیت به معنای سخن گفتن است و به زمینۀ داستانی اشاره ندارد.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

54

گزینه 4
امالی صحیح واژ هها عبار تاند از :شائبه ،هذیان ،صواب
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

55

گزینه 2
موارد نادرست و معنی صحیح آنها:
الف) طوع :فرمانبرداری ،اطاعت ،فرمانبری (رغبت نادرست است)
د) حضرت :آستانه ،پیشگاه ،درگاه (خداوندی نادرست است)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
کنایه بهکاررفته در گزینه  1مهم است .م یگوید ما اگر عقل داشتیم که چنین یار قدرتمندی را انتخاب نم یکردیم و خوب عاش ق که
نباید عقل داشته باشد پس خوش به حال ما که چنین شیر نری را بهعنوان یار انتخاب کرد هایم!
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

57

گزینه 4
امالی درست واژ هها:
گزینۀ ( :)1مؤونت ← معونت :کمک ،یاری
گزینۀ ( :)2قریبان ← غریبان :غریبهها ،ناآشنایان
گزینۀ ( :)3موحبت ← موهبت :عطا ،بخشش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

58

گزینه 2
مضمون این بیت ،انزوا و کاری به کار کسی نداشتن است.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

59

گزینه 3
فروتنی

نتیجۀ نیک

ج

تاج تکّب ر بینداختند

به دولت سرافراختند

د

پست شو

آب رحمت و مستی

ب

تواضع پیشه گیر

ندارد

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
مفهوم گزینه ( :)4لزوم انزوا یا ترک وطن
مفهوم مشترک سایر گزینهها :میهندوستی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

61

گزینه 4
امالی درست:
"ج" :در اینجا معمور (= آباد) درست است.
"هـ" :بیچار هگان غلط رسم الخّط ی دارد و باید بهصورت "بیچارگان" نوشته شود.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

62

گزینه 3
مفهوم گزینۀ ( )3نداشتن درد و تجربۀ مشترک است .معنی بیت :کسانی که من را نصیحت کرد هاند ،تجربۀ عش ق و غم آن را
نداشتهاند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

63

گزینه 4
مواف ق نسب او نباشد :یعنی با اصل و رگ و ریشه و نژاد او ه مخوانی نداشته باشد.
واژگان مه ّم امالیی در گزینهها:
گزینۀ " :"1زه :چلۀ کمان  -بگذرانم :سپری کنم  -محنت :غم و اندوه  -مشّق ت :زحمت
گزینۀ " :"2معونت :یاری  -حقوق ...بگزارم :حقوق را ادا کنم ،بهجا آورم
گزینۀ " :"3رغبت :میل و اراده  -حرص :طمع  -غالب :چیره ،مسّل ط ،پیروز  -تعّل م :آموختن
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
در بین همۀ گرو هواژ ههای گزینۀ ( )4رابطۀ معنایی "تضاد" برقرار است.
گزینۀ ( :)1محتسب و والی :تناسب؛ دو گروه دیگر :ترادف
گزینۀ ( :)2بهرام و کیوان :تناسب؛ دو گروه دیگر :تضّم ن

گزینۀ ( :)3سنان و سرنیزه :ترادف؛ دو گروه دیگر :تناسب
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

65

گزینه 3
سرو استعاره از قامت یار است / .حسن تعلیل ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
ُ )1خ ل ق و َخ ل ق جناس ناهمسان م یسازند ،جاوید و د هروزه (یکی به معنای زمانی طوالنی و دیگری زمانی کوتاه) :تضاد
 )2مزۀ بو (آمیختن دو حس بویایی و چشایی) :حسآمیزی  /عقل م یخندد یا عقل دست م یخاید :تشخیص
 )4باز (گشاد هرو و خندان  /ب ینقاب و آشکار) :ایهام  /مژه بر هم نزنم :کنایه
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

66

گزینه 1
گزینۀ ( )1در مورد ثبات اصول عش قورزی همۀ عاشقان ،در همۀ دورانها است" .همیشگی بودن عش ق در وجود عاش ق و
تعطیل یبردار نبودن عش ق و عاشقی حتی در دوران فراق" که در بیتهای دیگر بهنوعی مطرح شده ،مفهوم محوری این گزینه
نیست.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

67

گزینه 4
در اینجا "طبع" (مزاج ،ذائقه) درست استَ( .ت َب ع :پیروان)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

17 / 37

www.konkur.in
68

گزینه 4
در هر سه بیت اول شاعر به "ستایش قناعت و ارزشمندی آن" پرداخته است.
مفهوم بیت ( :)4نکوهش خودآرایی و غرور (در مصرع دوم قناعت کردن در معنی بسنده کردن به کار رفته است)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

69

گزینه 4
فقط یک فعل مسندخواه داریم (شدند) و درنتیجه فقط یک مسند به کار رفته است( .دیوانه)
 )1آن مریدان = جمله (بدل با قصد تأ کید)
 )2آن مریدان 1 :پیشین  /جس ِم پاک َ-ش  2 :پسین
 )3آن مریدان و کاردها نهاد دو جمله هستند و هر دو حاضر
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

70

گزینه 1
 پیامبر و دیوانه ،ماه نو و مرغان آواره ،دیوان غربی -شرقی ،حملۀ حیدری ،مثنوی معنوی ،ه مصدا با حل ق اسماعیل (منظوم) کلیه و دمنه ،جوام عالحکایات ،روضۀ خلد (نثر آمیخته به نظم)تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

71

گزینه 3
معانی درست:
پالس :جامهای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند ،نوعی گلیم ک مبها
جالجل :زنگولهها ،زن گها (جلجل :زنگ ،زنگوله)
غایت :نهایت (غایی :نهایی)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
دم :مجاز از سخن  -همچو نوروز :...تشبیه
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)2آتش و سپند  /رخسار و دل و لب و جگر :مراعات نظیر  -استعاره ندارد.
گزینۀ ( :)3ای عقل :تشخیص  -حسآمیزی ندارد.
گزینۀ ( :)4کف موسی و سحر سامری :تلمیح  -جناس ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

73

گزینه 4
معانی درست:
گزینه (" :)1شای ق" = آرزومند ،مشتاق
گزینه (" :)2کورسو" = نور اندک ،روشنایی کم
گزینه (" :)3والیات" = شهرهایی که...
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

74

گزینه 1
ترکیبهای وصفی هرکدام از گزینهها:
گزینه  :۱خط مشکین  /این جام  /جام هاللی ۳ :ترکیب وصفی
گزینه  :۲آنسو  /صد خطر ۲ :ترکیب وصفی
گزینه  :۳من میخانهنشین ۱ :ترکیب وصفی
گزینه  :۴این نکته ۱ :ترکیب وصفی
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

75

گزینه 1
خاره سنگی سخت است و امالی آن به همین صورت است.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
 )1توقیع :امضا و مهر کردن  )2متقارب :همگرا  )3سیادت :سروری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

77

گزینه 3
مفهوم محوری درس "آذرباد" کمالگرایی و حرکت در راستای خودشناسی و شناخت جهان هستی است .در بیت ( )3این مفهوم
واضح است( .خود را بیش ازآنچه در آیینه قابلرؤیت است بپندار و با فراتر رفتن از وجود ظاهری ،در راستای کمال حرکت کن)
بررسی سایر گزینهها:
( :)1ب یارزشی علم و دانش بدون عش ق و عالقه
( :)2دعوت به فروتنی
( :)4لزوم همراهی تعقل و تفکر با عل مآموزی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

78

گزینه 1
عالم غیب جای پاداش است ،بنابراین در گزینۀ ( )1امالی "ثواب" درست است.
گزینۀ  :2هرچه به طبع (و ذات) ،سنگینتر است / .گزینۀ  :3حرص به مردم غالب (و چیره) است / .گزینۀ  :4خواسته (و مال و
آرزوها) را بر رضایتمندی ترجیح ندهد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

79

گزینه 3
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه ( :)3توّج ه به معشوق با همه وجود
بررسی سایر گزینهها:
 )1نکوهش هوای نفس  /نفسپرستی موجب گمراهی است.
 )3تناسب جمال با خودشیفتگی
 )4حسرت بر عمر ازدسترفته
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
بررسی صفتهای بیانی مطاب ق گزینۀ :1
فاعلی :بیت (د) :عالمتاب (= عالم تابنده)  /نسبی :بیت (ه) :نفسانی  /مطل ق :بیت (الف) :سیاه  /مفعولی :بیت (ب) :خونآلوده (=
خونآلوده)  /لیاقت :بیت (ج) :دیدنی
* گزینۀ ( )۲بهخاطر اینکه بیت (ب) صفت لیاقت ندارد ،رد م یشود ،گزینۀ ( )۳بهخاطر عدم وجود صفت نسبی در بیت (ه) و گزینۀ
( )۴به دلیل آنکه بیت (الف) صفت نسبی ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

81

گزینه 1
در گزینۀ ( )1شوق بازگشت به وطن و وطندوستی دیده م یشود .در سه گزینۀ دیگر ،مهاجرت و غربت و دوری از وطن ،مطلوب
شاعر است.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

82

گزینه 3
واژه فتراک در گذر زمان متروک و حذف شده است.
بررسی گزینهها:
 )1کثیف در گذشته معادل معنایی غلیظ و متراکم بوده و در گذر زمان به معنای آلوده تغییر کرده است.
 )2دستور در گذشته در معنای اجازه کاربرد داشته است و فعل "شدن" در معنای رفتن .این دو واژه بهمرورزمان به معانی فرمان و
گشتن تغییر کرد هاند.
 )4سیاست در گذشته (مثل این جمله) در معنای مجازات بوده است و امروزه در معنای ادارۀ امور مملکت به کار م یرود.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
"در حسرت نداشتهها ،ممکن است داشتههایمان را هم از دست بدهیم"؛ این پیام ،از شعر سؤال و گزینۀ ( )2دریافت م یشود.
بررسی سایر ابیات:
گزینۀ ( :)1اینجا شاعر از "داشتهها و آرزوی چیز مطلو بتر" حرفی نزده .م یگوید ناسپاس نباش ،ممکن است شرایط از اینی هم که
هست ،بدتر شود.
گزینۀ ( :)3در حسرت دیدار یار بودن
گزینۀ ( :)4سفارش به شکرگزاری و قدرشناسی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

84

گزینه 4
این بیت به داستان حضرت ابراهیم (ع) تلمیح دارد اّم ا "استعاره" ندارد.

گزینۀ ( :)1خون در دل کردن کنایه از آزردن  -عّل ت سرخی زمین براثر تابش خورشید صبحگاهی این است که آسمان خون در دل

شب م یکند :.حسن تعلیل
گزینۀ ( :)2چون بوی گل :تشبیه  -براثر پرده و حجاب بستن ،ب یپرده و برمالشدن :پارادوکس
گزینۀ ( :)3ای صبا :تشخیص و استعاره  -شاه و غالم :تضاد
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

85

گزینه 3
شعر این دوره ،نتیجۀ تکامل عوامل بسیار پیچیدۀ اجتماعی و ثبت تجارب روحی و شخصی هنرمندانی است که هرچند روزهایی
سخت را گذراند هاند ،اما مشخص نیست هر شعرشان حاصل کدام تجربۀ آموزنده است.
نکتۀ مهم این سؤال ،توجه به اثر واو عطف و شمردن واژۀ "ثبت" بود.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

86

گزینه 2
گزینۀ ( )2سفارش به حفظ آبرو و آبروداری است.
سه بیت دیگر ،سفارش به قناعت است.
توضیح بیشتر در مورد بیت گزینۀ (" :)1شاهد قناعت" اضافۀ تشبیهی است .قناعت به زیبارویی مانند شده است که باید او را چنگ
آورد.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
گزینۀ ( :)1مرغ و ماهی  -مجاز از همهچیز
گزینۀ ( :)2ماه خزان  -مجازًا فصل پاییز
گزینۀ ( :)3زبان  -مجازًا سخن
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

88

گزینه 4
در گزینۀ  2 ،1و  3به ترتیب معنای واژ ههای یغور (درشت و بدقواره) ،ملول (آزرده) و براثر (به دنبال) نادرست نوشته شده است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

89

گزینه 4
صلت :انعام ،جایزه ،پاداش  -شبگیر :سحرگاه  -پیش از صبح  -دون :پست ،فرومایه (واژۀ "دونهّم ت" را در کتاب دید هاید) -

توقیع کردنُ :م هر زدن ،امضا کردن

تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

90

گزینه 4
این بیت به داستان حضرت ابراهیم (ع) تلمیح دارد اّم ا "استعاره" ندارد.
گزینۀ ( :)1خون در دل کردن کنایه از آزردن  -عّل ت سرخی زمین براثر تابش خورشید صبحگاهی این است که آسمان خون در دل
شب م یکند :حسن تعلیل
گزینۀ ( :)2چون بوی گل :تشبیه  -براثر پرده و حجاب بستن ،ب یپرده و برمال شدن :پارادوکس
گزینۀ ( :)3ای صبا :تشخیص و استعاره  -شاه و غالم :تضاد
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
بررسی گزینهها:
گزینه " :"1آوری :ب یگمان ،ب یتردید ،بهطورقطع
گزینه " :"2ماللت :آزردگی ،ماندگی ،به ستوه آمدن
گزینه " :"4مسامحه :آسان گرفتن ،ساد هانگاری
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

92

گزینه 1
کشتن خل ق (نهاد) آئین دیدۀ شوخ تو (مسند) شد = گشت (فعل اسنادی)
تا ز عهد حسن تو در شر ق و غرب آوازه (نهاد) شد = رفت (فعل غیراسنادی)
آ بوخاکم (نهاد) بر باد هجر (متمم) شد = رفت (فعل غیراسنادی)
از نحس روزگار (متمم) بر چرخ هفتمین (متمم) شدم = رفتم (فعل غیراسنادی)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

93

گزینه 1
نام درست پدیدآورندگان آثار:
فرهاد و شیرین :وحشی بافقی  /تحفةاالحرار :جامی  /زندان موصل (خاطرات اصغر رباط جزی) :کامور بخشایش  /غزلّی ات شمس:
جالل الّد ین محّم د مولوی

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
مفهوم عبارت سؤال این است که "مالئک از عش ق آ گاهی ندارند و تنها انسان شایستۀ عش ق الهی است ".در گزینۀ ( )۱نیز همین
مفهوم دیده م یشود :معشوق جلو های کرد و دید که ملک و فرشته عش ق را درک نم یکنند ،پس این عش ق را مانند آتشی بر جان
آدم زد.
مفهوم سایر گزینهها:
 )۲ستایش میکدۀ عش ق بهخاطر آنکه آفرینش انسان از عش ق بوده است.
 )۳هر نغمه و آوازی در این جهان است ،بازگوکنند ۀ عش ق ازلی است.
 )۴عش ق در هر دل وارد شود ،بر آن دل سلطنت خواهد کرد.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

95

گزینه 4
بررسی گزینهها:
 )۱ایهام تناسب :تار -۱ :تاریک (معنی قابلقبول)  -۲تار مو (معنی غیرقابلقبول و متناسب با زلف و شکن)  /تضاد :شب تار و آفتاب
 )۲استعاره :چشم ترازو اضافۀ استعاری و تشخیص است / .تشبیه :شاعر یار خود را با یوسف مصری مقایسه کرده و بر آن برتری
داد ه است( .تشبیه تفضیل پنهان)
 )۳اسلوب معادله :دو مصراع مستقل هستند ،مصراع دوم تمثیل است و اجزای متناظر وجود دارد / .جناس :بار و بهار
 )۴حسن تعلیل :شاعر علت سرخی پسته را خندۀ او دانسته است / .پارادوکس :ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

96

گزینه 3
گزینههای ( )2( ،)1و ( )4اّد عای مشابهی دارند :عش ق با جان و سرشتشان آمیخته شده است .یکی سرشتش با عش ق پرورده شده و
دیگری شور عش ق با شیری که در کودکی خورده در رگ و جانش جای گرفته است.
مفهوم بیت ( :)3وفاداری عاش ق و ب یتوّج هی به اغیار
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
بیت  1م یگوید ای دل دیگر عاش ق مباش .بیت  2م یگوید تا زنده باشم دست از عاشقی برنم یدارم .بیت  3م یگوید دلم را غالم
عش ق کرد هام یعنی همیشه عاشقم .بیت  4م یگوید دلم پرور شیافتۀ عش ق است.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

98

گزینه 4
بیت ( )4در مورد برتری معشوق ازنظر زیبایی بر سایر پدید هها است .مفهوم سایر ابیات "تقاضای دیدار یار" است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

99

گزینه 3
صورت:

جهانی فانی است.

باید از آن دل برید.

)1

جهان نماند

---

)2

اجل برآورد از بیخ قامت شمشاد

---

)3

جهان بر آب

دل بر او ننهاد

)4

بسی برآید بی ما خورشید

---

و اینگونه است که رابطۀ دقی قتر خود را نمایان م یکند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

100

گزینه 2
معانی درست:
شراع :سایهبان ،خیمه  -وبال :سختی و عذاب ،گناه (صعب :سخت)  -شای ق :آرزومند ،مشتاق
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
این بیت یک استعاره دارد :الله استعاره از اشک خونین است.
توّج ه" :سرچشمۀ چشم" اضافۀ تشبیهی است.
سه بیت دیگر ،هرکدام سه استعاره دارند:
گزینۀ ( -1 :)1ای دل نگفتمت :تشخیص و استعاره  -2سنبل :گیسوی یار  -3کمند :گیسوی یار
گزینۀ ( -1 :)2بت :معشوق  -2مه :معشوق  -3دو افعی سیه :زلف سیاه یار
گزینۀ ( -1 :)4مردمک چشم چیزی را نثار کرده :تشخیص و استعاره ُ -2د ر (= مروارید) :اشک  -3قصر دو َد ر :چشم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

102

گزینه 2
بیت اول :نیاز خرد و اندیشه به فروغ الهی
بیت دوم :توصیف سرعت اسب دوانی ممدوح
گزینه ( :)1هر دو ← هو الرّز اق
گزینه ( :)3هر دو ← عجز عقل از آ گاهی مطل ق
گزینه ( :)4هر دو ← اشاره به "قّه ار بودن" خداوند؛ "َع ِر م" نام سیلی است که موجب ویرانی شهر سبا شد.
توجه * بیت اول این گزینه جود و حمایت پروردگار را نیز بیان کرده است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
شعر سؤال سه مفهوم دارد:
الف :ناپایداری دنیا ،ارتباط با گزینۀ ()2
ب :آزادگی و دل از تعّل قات دنیا بریدن ،مرتبط با گزینۀ ( )3و ()4
ج :توصیه به بخشندگی که در گزینهها چنین مفهومی وجود ندارد.
در گزینۀ (" )1درخواست عفو و بخشش" مطرح شده است که با شعر سؤال ارتباطی ندارد.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
هرکسی از این آغاز ،پایان مرا م یداند؛ این جمله پارادوکس ندارد.
پارادوکس در سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1ب یدانشی که ع اّل مه است.
گزینۀ ( :)2پیچوتا ِب ساکن  -اضطرا ِب ساکن
گزینۀ ( :)4روِز تاریک (روز نماد روشنایی است)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

105

گزینه 2
الزمۀ عاشقی

سکوت و خموشی

صورت

اولین شرط عش ق

خموشی است

گزینۀ 2

بو برد زانسان که من بویید هام

بی گفت  -خاموش کن

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

106

گزینه 3
مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه ( :)3حال عاش ق را تنها عاش ق درک م یکند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1معشوق است که مایه ارزشمندی مجلس انس است.
 )2تقابل عش ق با آسایش و توانایی
 )4اشتیاق دریافت مژده نیکو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
در بیت (الف) "دست فشاندن از جهان" و "سب کبارشدن" ،نشاندهندۀ ترک تعلقات و وارستگی است .در بیت (ه) نیز شاعر وقتی
م یبیند نور خورشید که در اوج بوده است ،به خاک افتاده است ،نتیجه م یگیرد :محبت روزگار به کینه و دشمنی آمیخته است و
این یعنی ناپایداری احوال روزگار.
مفهوم سایر ابیات:
ب) عاش ق از حساب قیامت در امان است.
ج) برتری عش ق بر عقل
د) دوست داشتن دشمنی که نفاق ندارد و آشکارا دشمنی م یکند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
اشتراک :چهرۀ پرعظمت ح ق ،در دل زالل انعکاس م ییابد.
"صـورت ب یصـورت بی حــّد غیب ز آینۀ دل یافت بر موسی ز جیب"
 )1آن صفای آینه وصف دل است صورت ب یمنتها را قابل است
توّج ه :در سه گزینۀ دیگر از کلمات ،صورت و دل استفاده شده است که ربطی به مفهوم صورت سؤال ندارند و قطعًا دام تستی
محسوب م یشوند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
مفهوم گزینۀ ( :)2سرزنش سیر و سلوک عاری از معرفت و از سر غفلت
مفهوم سایر ابیات :در راه رسیدن به مقصد و معبود ،چیزی مانع عاش ق نم یشود؛ تحّم ل دشوار یهای مسیر.
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 4
"الف" :مصراع دوم تضمین از مولوی (عارف رومی) است.
"د" :بخشی از یک حدیث عینًا در این بیت آمده است" :ذّل َم ن َط مع" ی (کسی که طمع کند ،ذلیل م یشود)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
مفهوم مشترک گزینههای ( )3( ،)1و ( )4بدون لطف و عنایت خداوند هیچ کاری پیش نم یرود.
گزینۀ ( :)2او کسی است که برای مصلحت ملک و منفعت خل ق تدبیر م یکند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
امالی درست :غزو :جنگ کردن با کافران
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
امالهای صحیح عبار تاند از:
ادای مواجب  /تحلیل ویژگ یهای / ...تعزیه  /خانهای قدار هکش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

114

گزینه 1
شمارش ترکیبهای وصفی :دو زلف  -دو چشم [ 2ترکیب]
شمارش ترکیبهای اضافی :رویت  -بهار زندگانی  -لعلت  -نام ب ینشانی  -زلفت  -شاهراه لشکر  -لشکر چین  -چشمت  -خوابگاه
ناتوانی  -حرف عش ق  -سرگرم که  -حیات شمع [ 12ترکیب]
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

115

گزینه 4
امالی درست:
گزینۀ " :"1تهنیت و شادباش
گزینۀ " :"2هّر ا و غوغا
گزینۀ " :"3عمارت و آبادانی (امارت :فرمانروایی)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
هستی د هروزه (عمر کوتاه) عمر ابد ← تضاد.
حضرت ِخ ضر (آب حیات و عمر جاودان) ← تلمیح
به جان آمدن (ذ ّل هشدن) ← کنایه
گزینههای " "1و " "3تشخیص و گزینۀ " "4حسن تعلیل ندارند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
صفیر (صدای بلند)  -برخاست (بلند شد) ←  2مورد
امالی درست:
گزینۀ (َ :)1ش ط :رودخانه
گزینه ( :)3حمّی ت :غیرت ،جوانمردی ،مردانگی
گزینه ( :)4اذن :رخصت ،اجازه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
"تابنده" و "زنده" مسند هستند.
نکته :در ساختار فعل مجهول ،صفت مفعولی از مصدری مفعولپذیر وجود دارد" .تابیدن" اساسًا مفعول نم یپذیرد که بتوانیم
مجهولش کنیم.
در سه گزینۀ دیگر فعلهای "بریده شد"" ،شسته شد" و "زدوده گشت" مجهولاند.
توّج ه" :را" در گزینۀ ( )4فک اضافه است :زمین را پیرامن = پیرامِن زمین
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 2
مفهوم گزینه ( :)2رنج عاشقی و شیدایی عاش ق
مفهوم مشترک سایر گزینهها :پا کبازی عاش ق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
مفهوم مشترک گزینههای ( )۳(،)۱و ( )۴این است که عاش ق از بال و سختی هراسی ندارد .در گزینۀ ( )۲این مفهوم دیده نم یشود و
مفهوم اصلی آن این است که اگر عاش ق سختی م یبیند ،معشوق هم از این ماجرا دلریش و دردمند م یشود.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
سازد = بسازد :مضارع التزامی
"شکسته است" فعل جملۀ سوم است و نوع زمان آن ،ماضی نقلی است.
سؤال :چرا "است" را فعل اسنادی و "شکسته" را مسند در نظر نگیریم؟
جواب :زیرا "است" مفعول نم یخواهد ولی این جمله مفعول دارد :چه چیزی را شکسته است؟ قدر شاخ گل را
نکته :در مورد فعل جملۀ چهارم ،باید بدانید که "است" زمانی که فعل اصلی جمله باشد ،مضارع اخباری است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1هر سه واژه در نقش مفعول هستند.
گزینۀ ( :)2گلستان چی  /چهجور  /چگونه است؟ نی ممست {مسند} است{ .فعل اسنادی}
گزینۀ ( :)3بهارش {گروه اسمی نهادی} قدر شاخ گل {گروه اسمی مفعولی} شکسته است {فعل}؛ بهار و قدر ،هستۀ این دو گروه
اسمی هستند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
معنی و باطن و صورت  -خذالن  -نصیان  -صحن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
مفهوم کّل ی شعر صورت سؤال :شوق سفر کردن و بهر همندشدن از ثمرات آن است.
اما در گزینۀ ( ،)3مخاطب از سفر منع شده و نوعی گلهمندی از سفر کردن م یبینیم.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1سفر کردن به اعتبار انسان م یفزاید.
نکته :در این بیت "ب یخطر" به معنی "ب یارزش" است.
گزینۀ ( :)2آسیبهای حاصل از یک جا ماندن (زمین) و منافع حرکت و سفر (فلک)
گزینۀ ( :)4سفر کردن و یک جا نماندن ،امنیت و آرامش به ارمغان م یآورد.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

124

گزینه 3
صباحت :زیبایی و جمال (فصاحت = چیر هزبانی) َ -م َل ک :فرشته (َم ِل ک = پادشاه)  -قبضه :ی کمشت از هر چیز  -نفایس :چیزهای

نفیس و گرانبها

تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

125

گزینه 4
مفهوم گزینه ( :)4توصیه به پندپذیری
مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینهها :پندناپذیری عاش ق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

126

گزینه 2
مفهوم مشترک بیت صورت تست و بیت گزینۀ ( :)۲هرچند روزی ما قطعًا م یرسد اما تالش ما برای کسب روزی ضروری است.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 1
در مورد (الف) طلب داروی تربیت ،در مورد (د) طلب همت و امداد ← از مرشد و استاد
"ب" و "ج" هر دو بر سالخوردگی داللت دارند.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

128

گزینه 2
ماه نو و مرغان آواره ،دیوان غربی -شرقی ،سمفونی پنجم جنوب
* توّج ه :در ترجمۀ اشعار ادبّی ات جهان سبک نوشتن مصراعها یادآور "شعر نو" پارسی است و چهبسا به یاد آوردن متن درس بتواند

منظوم بودن آن را برایمان معلوم کند.

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

129

گزینه 3
لزوم اخالص در کارها و دوری از پیروی از نفس (در کار ح ق نباید از هوا و هوس تبعیت کرد و کاری که نیمی برای خدا باشد و
نیمی برای نفس ،روا نیست).
بررسی گزینهها:
 )1لزوم دل کندن از کارهای مجازی و تعلقات دنیوی برای رسیدن به خدا
 )2اختیار و اراده امور ما به دست خداست( .جبرگرایی)
 )3لزوم توکل و واگذار کردن نتیجه امور بهح ق
تالیفی امیر افضلی  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

130

گزینه 3
بیت گزینۀ " "3به خلقت انسان و مقام واالیش و سجدۀ مالئکه در برابر او اشاره دارد.
آیۀ  72سورۀ احزاب و سه گزینۀ دیگر دربارۀ امانت عش ق الهی است که انسان عهد هدار آن شده است.
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
پ ِی او  -در تشنگی ،آ ِب زندگی یافت :دو وابستۀ پسین از نوع مضاٌف الیه دارد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1لعبِت حصاری {صفت بیانی}  -کا ِر فلک {مضافالیه} دّق ت :ضمیر "ش" در "پرسیدش" متّم م است.
گزینۀ ( :)2سِر خویش  -د ِر عذر  -د ِر آفرین :هر سه مضاٌف الیه هستند.
گزینۀ ( :)4خاطر خویش{ :مضاٌف الیه} .دّق ت :هر دو ضمیر "م" در "گستاخترم" و "خویشم" مفعول هستند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

132

گزینه 3
خوداتکایی :برای رسیدن به بزرگی و کمال باید به توانای یهای خود اّت کا کنی و در این راه آنچه از پدرت به تو م یرسد برای تو
سودی ندارد.
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

133

گزینه 3
"دل من" نهاد جملۀ پایه است که بعد از فعل آمده است.
در سایر ابیات همۀ اجزا به ترتیب آمد هاند.
در گزینۀ ( )2فعل "کند" از پایان بیت حذف شده است که حذف شیوۀ بالغی نم یسازد.
در گزینۀ ( )4فعل "بماند" مربوط به مصرع اول است که در مصرع دوم آمده است( .مراقب اتصال مصر عها باشید!)
تالیفی حنیف افخمی ست وده  -امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -مرتضی کالشل و
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

134

گزینه 3
مسندها:
 -1وقار خویش را کم کردی = گردانیدی
 -2ما صالح خویش را در بینوایی [موجود] دید هایم = دانستهایم = پنداشتهایم
قیدها -1 :چرا  -2میان خل ق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
در بیت گزینۀ ( )3مفهوم جبر در شروع عش ق و عاش ق شدن مطرح شده است؛ کسی به اختیار خود عاش ق نم یشود.
موضوع سه بیت دیگر ،مقام رضا و تسلیم عاشقانه است؛ عاش ق خودش را تسلیم خواستههای معشوق م یکند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

136

گزینه 2
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه ( :)2شورانگیزی عش ق
بررسی سایر گزینهها:
 )1توصیف طبیعت
 )3نکوهش طمع و توصیه به ترک تعّل قات
 )4طلب ترّح م و عنایت از معشوق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

137

گزینه 3
موارد نادرست:
"ژنده :بزرگ ،عظیم (ژیان :خشمگین)  /رستن :نجات یافتن  /نوند :اسب تندرو  /بار :اجازه و رخصت (بار عام :شرفیابی همگانی) /
رشحه :قطره ،چکه"
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

138

گزینه 1
"فطرت :طبع  /جهد :کوشش ،تالش ،سعی  /بعد :دوری و فاصله  /تلبیس :حقیقت را پنهان کردن  /خزاین :گنجینهها  /قرب:
نزدی کشدن  /منسک :عمل عبادی"
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم
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گزینه 3
در گزینۀ (" )۳آری" (فعل مضارع از مصدر آوردن) درست است :چند فخر آوری و افتخار کنی به زیاد بودن این جهال عام...
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی یازدهم
تستر عل وم تجربی یازدهم
تستر ریاضی و فیزیک یازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

37 / 37

www.konkur.in
مدرسه

MrKonkori

پایه

دوازدهم

درس تستر فارسی دوازدهم

دبیر آقای کنکور
نام و نا مخانوادگی

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

1

 )1بس که دلخون گشتم از نیرنگ یاران دورنگ
 )2ای برادر بالی یوسف نیز

دوست دارم هرکه را در دشمنی یکرنگ بود

از نفاق برادران برخاست
در لباس دوستداران کار دشمن م یکنی

 )3گرم م یپرسی مرا بهر فریب دیگران

به جرم زشتی یک رو هزار آیینه رسوا شد

 )4حذر کن از قرین بد که در عبرتگه امکان

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ بهجز:

2

که تندرست مالمت کند چو من بخروشم

 )1به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت
 )2قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است
 )3داند که روح در تن خاکی چه م یکشد
 )4زیر گردون خبر از حال دل من دارد

راحت ساحل شود ظاهر به طوفاندیدگان
هر نازپروی که به غربت فتاده است

هرکه را آینه در پردۀ زنگار بماند
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

3

در دو بیت زیر ،به ترتیب ،چند "ترکیب وصفی" و چند "ترکیب اضافی" وجود دارد؟
"ز دانه دل من دود تلخ م یخیزد
به حال سوختگان رحم م یکند صائب

به خرمن که دگربار آتش افتاده؟
نگاه هرکه بر آن روی مهوش افتاده"

5 - 6 )1

5 - 5 )2

6 - 5 )3

5 - 6 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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در همه ابیات "مضافاليه مضافاليه" وجود دارد بهجز:
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم

 )1سالها پیروی مذهب رندان کردم

گره از کار فروبسته ما بگشایند

ُ )2ب ود آیا که در میکد هها بگشایند
 )3دفتر دانش ما جمله بشویید به می

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

 )4یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

5

معنی فعل "گرفتن" در کدام گزینه متفاوت است؟
 )1در سر بازار محشر دست ما خواهد گرفت
 )2چون کندنی است ریشه از این تیره خاکدان
 )3دامن صحرا گرفتم تا گشاید دل ولیک

در مصاف آرزو دستی که بر دل ماند هایم
در دل هزار نخل تمّن ا نشانده گیر
با جنون خانهسوز از دامن صحرا چه سود؟

 )4در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

گرت ز دست برآید نگار من باشی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

6

نوع حذف فعل در ابیات کدام گزینه یکسان است؟
الف) جذب یک راه صراطالمستقیم
ب) در سفر گر روم بینی یا ختن
ج) چشم باز و گوش باز و دام ،پیش
د) فر ق نبود ،هر دو ،یک باشد برش
ه) گه چنین بنماید و گه ضد این

به ز دو راه ترّد د ای کریم (ترّد د :تردید)
از دل تو کی رود حّب الوطن

سوی دامی م یپرد با پّر خویش
شاه َن بَو د خاک تیره بر سرش

جز که حیرانی نباشد کار دین

 )1الف -ب -ه

 )2الف -ج -د

 )3ب -ج -ه

 )4ب -ج -د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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در کدام گزینه تعداد "استعار هها" بیشتر است؟
بس که در مهر تو اشک از چشم اختر م یچکد

 )1دامن گردون پر از خون جگر ببینم به صبح

خون در جگر ریش عقی ق یمن افتد

 )2لعل لب درپوش تو چون در سخن آید

ماهی است تو پنداری کز شب سحر انگیزد

 )3گر زلف سیهروزی از چهره براندازد

کافتی از آن کمند چو خواجو در اضطراب

 )4ای دل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

8

مفاهیم "اخالص ،بالکشی ،ترک تعّل قات ،ناکامی" به ترتیب از کدام ابیات دریافت م یشوند؟
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

الف) در راه عش ق وسوسۀ اهرمن بسی است
ب) از سر عادت مکن طاعت که این قدسی نژاد
ج) صدف پوچ گران است به دل دریا را
د) حافظ از دولت عش ق تو سلیمانی شد

م یشود شیطان پابرجا چو عادت م یشود
دامن دشت جنون آبله پا م یطلبد
یعنی از وصل تواش نیست بهجز باد به دست

 )1ب ،ج ،الف ،د

 )2ب ،الف ،ج ،د

 )3الف ،د ،ب ،ج

 )4الف ،ج ،ب ،د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

9

کدام بیت فاقد جمله وابسته یا پیرو است؟
 )1نگارا دل هم یخواهد که عشقت را نهان دارد

ولیکن اشک را نط ق است و رنگ رو زبان دارد

 )2وه که گر من به خدمتش برسم

خود چه خدمت کنم به مقدارش

 )3گر آمدنم به خود بدی نامدمی

ور نیز شدن به من بدی کی شدمی؟

 )4من می نه ز بهر تنگدستی نخورم

یا از غم رسوایی و مستی نخورم
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام بیت با "عش ق آتش است ،هرجا که باشد ،جز او رخت دیگری ننهد .هرجا که رسد ،سوزد و به رنگ خود گرداند ".قرابت
مفهومی دارد؟
بر ق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

 )1عقل م یخواست کز آن شعله چراغ افروزد
 )2دست و پا بسیار زد تا عش ق ما را پاک سوخت
 )3شبی کز آتش عش ق تو جانم سوختن گیرد

شعله خونها خورد تا این هیزم نمناک سوخت
چراغ دولتم آن شب ز سر افروختن گیرد
چون کشور سلطان خطاکار خرابم

 )4از ملک وجودم اثری عش ق تو نگذاشت

تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

11

ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایههای "حسن تعلیل ،اسلوب معادله ،پارادوکس ،تشخیص" در کدام گزینه درست است؟
نقطه در دایرۀ شوق تو پابرجا نیست

الف) هرکه را م ینگرم نعل در آتش دارد
ب) پیرو عقل به صد قافله تنها باشد

رهرو عش ق اگر فرد بود تنها نیست

ج) خودنمایی نبود شیوۀ ارباب طلب

آتش قافلۀ ریگ روان پیدا نیست
م یتوان یافت که نم در جگر دریا نیست

د) از لب خشک و دل آبله فرسود صدف
 )1ج ،ب ،د ،الف

 )2الف ،ب ،د ،ج

 )3الف ،ج ،ب ،د

 )4د ،الف ،ب ،ج
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

12

باتوجهبه شعر "ن ینامه" کدام بیت ،منظور مولوی از "خو شحاالن" م یرساند؟
 )1مرغان نظرباز سب کسیر ،فروغی

از دام گه خاک ،بر افالک پریدند

 )2جانم از غم بر لب آمد ،آه از این غم ،چون کنم
 )3چون عهده نم یشود کسی فردا را
 )4دور از این بهتر نباشد ساقیا عشرت گزین

باعث خوشحالی جان غمین من کجاست

حالی خوش دار این دل پر سودا را
حال از این خو شتر نباشد حافظا ساغر بخواه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مفهوم کدام بیت از مفهوم سایر ابیات دور است؟
ورنه مجموع کجا حال پریشان داند

 )1حال من زلف تو تقریر کند موی به موی
 )2حال من با تو کسی نیست که تقریر کند
 )3آ گه از حال من شوی آنگاه

پیش سلطان که دهد عرض تمنای گدای

که چو من ی کشبی به روز آری
برو ناصح تو حال من نم یدانی که معذوری

 )4نصیحت م یکند هردم مرا زاهد به مستوری

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

14

کدام گزینه با بیت زیر تقابل مفهومی دارد؟
برون شد از پرده راز ،تو پرد هپوشی چرا"

"دال خموشی چرا چو خم نجوشی چرا
 )1مگو از دنیی و عقبی اگر در راه عش ق آیی
 )2خامشی پردۀ اسرار حقیقت نشود

که مکروه است با اصنام رو در کعبه آوردن
مشک هرچند که در پرده بود غّم از است

 )3حریم زلف را از محرمان خاص م یگردی
 )4تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد

اگر خاموش با چندینزبان چون شانه خواهی شد
تا بود فلک شیوۀ او پرد هدری بود
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

15

بر نمط عش ق اگر پای نهی طاق نه" با کدام گزینه ارتباط مفهومی ندارد؟

بیت "طاقپذیر است عش ق جفت نخواهد حریف

تا چشم نقشبین را ز اغیار برندوزی

 )1خواجو به چشم معنی کی نقش یار بینی
 )2حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار

خانه از غیر نپرداختهای یعنی چه

 )3راه و صفت عش ق ز اغیار یگانه است

نیکو نبود در ره او جفت پذیری

 )4که داند گفت گفت او که عالم نیست جفت او

ز پیدا و نهفت او جهان کور است و هستی کر
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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آرایههای ذکرشده در برابر کدام بیت درست است؟
 )1ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند
 )2میل ندارم به باغ ،انس بگیرم به سرو

سلسلۀ پای جمع زلف پریشان اوست (تناقض  -تشبیه)
سروی اگر الی ق است ،قّد خرامان ،اوست (استعاره  -تناسب)

 )3خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفر است

من از این بازنگردم که مرا این دین است (تضاد  -جناس)

 )4من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس

زحمتم م یدهد ازبسکه سخن شیرین است (حسآمیزی  -تشخیص)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

17

از جنبۀ تاریخ ادبیاتی ،چند مورد درست است؟
الف) شعر "در سایهسار نخل والیت" در قالب نیمایی و سرودۀ موسوی گرمارودی است.
ب) "جذبه" نا ادبی محمود شاهرخی و "پروانه" تخّل ص محمدعلی مجاهدی است.
ج) حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی شاعر و نویسندۀ قرن پنجم هجری است.
د) شعر "مست و هشیار" سرودۀ پروین اعتصامی ،در قالب قطعه و به شیوۀ مناظره است.
ه) عّط ار نیشابوری و سنایی غزنوی هرکدام اثری به نام "اله ینامه" دارند.
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

18

در کدام بیت واژۀ "دست" مجاز نیست؟
 )1ظاهر که به دست ماست شستیم تمام
 )2به هم آورده دیدم آن کف دست
 )3لشگر و گنجم همه در دست او

باطن که به دست توست آن را تو بشوی
ن یام آ گه به چنگ او دل کیست
بود زان من ولی پیوست او

 )4ز دستم برنم یخیزد که انصاف از تو بستانم

روا داری گناه خویش وانگه بر من آشفتن
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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آرایههای "تشبیه ،استعاره ،جناس ،ایهام تناسب" به ترتیب در کدام ابیات به کار رفتهاند؟
ببرد گوی سعادت که صرف کرد و بداد

الف) نداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخورد

ما آن شقایقیم که با داغ زاد هایم

ب) ای گل تو دوش داغ صبوحی کشید های

باز با جمع غریبی ،آشنا م یبینمش

ج) با جوانی چند در عین وفا م یبینمش

هر صبحدم که مهر درفشان من شوی

د) چون شمع پیش روی تو میرم ز سوز دل
 )1ب  -الف  -ج  -د

 )2ب  -الف  -د  -ج

 )3الف  -ب  -ج  -د

 )4الف  -ب  -د  -ج
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

20

کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟
 )1به هرزه در سر او روزگار کردم و او

فراقت از من و از روزگار من دارد

 )2که را مجال سخن گفتن است به حضرت او
 )3چهل سال رنج و قّص ه کشیدیم و عاقبت
 )4گر دلم در عش ق تو دیوانه شد عیبش مکن

مگر نسیم صبا کاین پیام بگذارد
تدبیر ما به دست شراب دوساله بود
بدر ب ینقصان و زر ب یعیب و گل ب یخار نیست
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

21

در کدام گزینه همۀ واژ هها "درست" معنی شد هاند؟
( )1کاینه :موجود) (واصف :ستاینده) (معترف :شناختهشده)
( )2پرده :نغمههای مرّت ب) (چشمگیر :مهم) (مغان :موبدان زردشتی)
( )3طیلسان :نوعی ردا) (ضیافت :محفل) (سفله :شوم)
( )4حد :جرم) (سلسلهجنبان :محّر ک) (بیگا هشدن :فرارسیدن شب)
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام گزینه دو تشبیه دارد؟
 )1سرو من صبح بهار است به طرف چمن آی
 )2گر بدین جلوه به دریاچۀ اشکم تابی

تا نسیمت بنوازد به گلافشان یها
چشم خورشید شود خیره ز رخشان یها
مخمل اینگونه به کاشانه کاشان یها

 )3دیده در ساق چو گلبرگ تو لغزد که ندید

ای سر زلف تو مجموع پریشان یها

 )4دارم از زلف تو اسباب پریشانی جمع

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

23

مفهوم کّل ی کدام بیت ،متفاوت با سایر ابیات است؟
 )1گذار بر ظلمات است خضر راهی کو

مباد کاتش محرومی آب ما ببرد

 )2از روی صدق گر ره مقصود سرکنی

گام نخست راهنما م یتوان شدن

 )3شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان خدمت شعیب کند

 )4دولت پیر مغان باد که باقی سهل است

دیگری گو برو و نام من از یاد ببر
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

24

کدام گزینه با سایر ابیات ارتباط مفهومی ندارد؟
 )1خرد ما را به دانش رهنمون است
 )2ز نقش علم رسمی ساده کن آیینۀ دل را

حساب عش ق ازین دفتر برون است
که از موج و حباب این آب گردآلود م یگردد

 )3از قیلوقال مدرسه حالی دلم گرفت

ی کچند نیز خدمت معشوق و م یکنم

 )4گفتم از مسئلۀ عش ق نویسم شرحی

هم ز کف نامه و هم خامه ز تحریر افتاد
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

25

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟
 )1اجتهاد و جمال و عقل آنگاه ثمرت دهد که قضای آسمانی را موافقت نماید.
 )2اگر اهمالی نمایم از احتیاط دور باشد و به نادانی و غفلت منسوب گردم.
 )3بیچاره میزبان در ضیافت او انواع تکّل ف بهجای آورد و اصناف نعمتها بر خوان نهاد.
 )4جگر بت چون پر طاووس وبال او آمد و ممات از منبع حیات پدید گشت.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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در کدام عبارت زیر غلط امالیی نم ییابید؟
 )1و آن روز شما را بازخاست است و ب یاجازت شریعت دم نزنند.
 )2ب یاذن حقیقت قدم در دنیا و عقبی نهند.
 )3دوست او بر روی روزگار باقی ماند و ملک پالیذ رضوان گشت.
 )4آنکه به دردی دائم و عّل تی حایل مبتال باشد ،به اندیشهای دیگر نپردازد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

27

در چند بیت" ،غلط امالیی" وجود ندارد؟
الف) بسیار جهد کردم تیمار دوست خوردم

باشد که رام گردد آن دلبر هراتی

ب) عش ق داغی است که تا مرگ نیاید نرود

هرکه بر چهره از این داغ نشانی دارد

ج) که م یبرد به خداوند منعم محسن

پیام بنده نعمتشناس شکرگزار؟

د) درد قربت ح ق تو را داده است یعنی بعدازاین
ه) بیاموزمت کیمیای سعادت

ح قشناسی کن مشو غافل ز احوال وطن

ز ه مصحبت بد جدایی جدایی

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

28

باتوّج هبه متن زیر ،هر دو واژۀ کدام گزینه ازنظر امالیی نادرست است؟
"ستود هتر خصلتی که ایزد تعالی آدمیان را بدان آراسته گردانیده است جمال حلم و فضیلت وقار است ،زیرا که منافع آن عام است
و فواید آن خل ق را شامل؛ و اگر کسی در تقدیم ابواب مکارم و انواع فضایل مبادرت نماید و بر امسال و اقران بر آن پیشدستی و
مسابقت جوید ،چون درشتخویی و تحّت ک بدان پیوندد همه هنرها را بپوشاند و هرآینه در تبع از او نفرتی پدید آید".
 )1حلم  -خصلت

 )2تحّت ک  -تبع

 )3اقران  -تحّت ک

 )4امسال  -اقران
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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زمان افعال بیت زیر به ترتیب در کدام گزینه صحیح بیان شد هاند؟
"گر لب فروبندم کنون ،جانم به جوش آید درون

ور بر سرش آبی زنم ،بر سر زند او جوش را"

 )1مضارع التزامی ،مضارع اخباری ،مضارع التزامی ،مضارع اخباری
 )2مضارع اخباری ،مضارع التزامی ،مضارع اخباری ،مضارع التزامی
 )3مضارع التزامی ،آینده ،مضارع التزامی ،آینده
 )4آینده ،مضارع اخباری ،آینده ،مضارع اخباری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

30

کدام گزینه کام ًال درست است؟
 )1غزل اجتماعی در عصر مشروطه رواج یافت و فّر خی یزدی و محمدحسین بهجت تبریزی از شاعران معروف این نوع سروده
هستند.
 )2محّم دتقی بهار قطعۀ دماوندیه را در سال  1301هجری شمسی سرود ،زمانی که هر جومرج قلمی و اجتماعی در مطبوعات بروز
کرده بود.
 )3سیف الّد ین محّم د فرغانی در سدۀ هفتم هجری هنگام یکه شهرهای آباد ایران در آتش بیداد مغوالن م یسوخت ،شعر
"بیداد ظالمان" (هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد )...را سرود.
 )4ادبیاتی که موضوع آن ستایش آزادی و آزادیخواهی و دعوت به مبارزه در برابر بیدادگران است ،ادبیات انقالب اسالمی نام
دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

31

باتوجهبه بیت" :لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج" در کدام گزینه همۀ

آرایههای ادبی درست ذکر شد هاند؟
 )1ایهام ،تشبیه ،تلمیح ،اغراق

 )2تلمیح ،تشبیه ،اغراق ،مراعا تالنظیر

 )3استعاره ،ایهام ،مراعا تالنظیر ،تشبیه

 )4تلمیح ،ایهام تناسب ،اغراق ،استعاره
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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معنی واژ هها که در مقابل آنها آمده است همگی درست است؛ بهجز:
( )1فّر اش :فر شگستر) (دا ِر ملک :سرزمین)

( )2زاهد :شبگرد) (وجه :ذات)

( )3فسرده :منجمد) (تاب :پرتو)

( )4سودا :شیدایی) (محب :دوستدار)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

33

باتوّج هبه شعر زیر کدام مورد نادرست است؟
"تا ظن نبری که من کمت م یبینم
در وهم نیاید و صفت نتوان کرد

ب یزحمت دیده هر دمت م یبینم
آن شادیها که از غمت م یبینم"

" )1کم" و "هردم" قید هستند.
 )2فعل اول و چهارم این رباعی ،مضارع منفی هستند.
 )3بیت اول ،فاقد متّم م است.
 )4ضمیرهای پیوستۀ مشّخ ص شده ،به ترتیب در نقش "مفعول ،مفعول ،مضاٌف الیه" هستند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

34

کدام گزینه با بیت "ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

کو دل آزاد های کز تیغ او مجروح نیست" قرابت مفهومی

دارد؟
 )1به چشم سفلگان دهر ظالم را بود شأنی
 )2زان مسّل م شد به گردون دعوی مردانگی
 )3چه شد قدر مرا گر چرخ دونپرور نم یداند
 )4نیک و بد یکسان بود پیش سپهر سنگدل

مگس زنبور را شهباز ز ّر ین بال م یبیند
کز زمین سفلهپرور ه منوردی برنخاست
صدف از ساد هلوحی قیمت گوهر نم یداند
نیست ممکن آسیا فر ق جو و گندم کند
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام ابیات فاقد "غلط امالیی" است؟
اال به کسی گویی کاو را علمی باشد

 )1کس بر الم ریشت واقف نشود سعدی

که بلبل م یدهد بر باد اوراق گلستان را

 )2چنان گل خار شد در عهد روی دلگشای او
 )3ماه بر گردن نهاد از هاله طوق بندگی

سرو موزون تو تا از گلشن ایجاد خاست

 )4ایام را به ماهی یک شب حالل باشد

وان ماه دلستان را هر ابرویی هاللی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

36

در کدام گزینه همۀ آرایههای "تشبیه ،متناق ضنما ،جناس ،ایهام تناسب" به کار رفته است؟
رنگ روی من بیدل چو زر از بیماری است

 )1تا جدا ماند هام از روی تو ای سیمینبر

 )2زلف هندوی تو در تاب است و ما را تاب نیست
 )3ای که پیش قامتت آید صنوبر در نماز

چشم جادوی تو در خواب است و ما را خواب نیست

راستی را کار باالیت قوی باال گرفت

 )4ای که از دفتر حسنت مه تابان بابی است

آتش روی تو در عین لطافت آبی است
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

37

در کدام گزینه ،بیتها بر اساس دارا بودن آرایههای "تشبیه  -استعاره  -کنایه  -مجاز  -پارادوکس" مرّت ب شد هاند؟
بر باد شده در سر سودای تو سرها

الف) ای آتش سودای تو خون کرده جگرها
ب) دل چه شناسد که چیست قیمت سودای تو؟
ج) دزدان شبرو در طلب ،از شمع ترسند ایعجب
د) ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرا
ه) ای پار دوست بوده و امسال آشنا

قدر چه داند صدف د ّر شبافروز را؟
تو شم عپیکر نی مشب دل دزدی اینسان تا کجا؟
به زیر زلف تو هر موی مسکنی است مرا

وی از سزا بریده و بگزیده ناسزا

 )1الف  -ب  -ج  -د  -ه

 )2د  -ج  -الف  -ب  -ه

 )3ج  -ب  -ه  -الف  -د

 )4ج  -ب  -الف  -د  -ه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛ بهجز :
 )1ای گل به شکر آنکه تویی پادشاه حسن
 )2دو شکر چون عقی ق آ بداده

با بلبالن بیدل شیدا مکن غرور

دو گیسو چون کمند تا بداده
باد صبح از حال من با وی حدیثی گفته است

 )3سنبلش را بس پریشانحال م یبینم مگر

عاقبت زین مسجد ویران همین محراب ماند

 )4هرچه بود از دل بهغیراز نقش ابروی تو رفت

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

39

در پایان چند بیت ،ضمیر پیوسته نقش مضاٌف الیه ندارد؟
که جز او کیست که برخورد ز سیمین بدنش

الف) حسد از هیچ ندارم مگر از پیرهنش
ب) می لعل ارچه لطیف است در آن جام عقی ق
ج) گر در آیینه در آن صورت زیبا نگرد

آن ندارد ز لطافت که در آن جامه تنش

بو که معلوم شود صورت احوال منش
هیچکس نیست که یک بار بگوید مزنش

د) بس که در چنگ فراق تو چو نی م ینالم

بر زبان کی گذرد نام یکی همچو منش

ه) آنکه جز نام نیابند نشان از دهنش
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

40

آرایههای "حسن تعلیل  -مجاز  -تشبیه  -ایهام" به ترتیب در کدام ابیات یافت م یشود؟
الف) دل من در هوس روی تو ای مونس جان
ب) رسول من سوی تو باد صبحدم باشد
ج) گرم حیات بماند نماند این غم و حسرت
د) روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است
ازین قبل نفس باد صبحدم سرد است
و گر نمیرد بلبل درخت گل به برآید

تا چو حافظ ز سر کون و مکان برخیزم

 )1د  -ج  -ب  -الف

 )2د  -الف  -ب  -ج

 )3ب  -ج  -د  -الف

 )4ب  -د  -الف  -ج
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مفاهیم "وفاداری ،ب یقراری ،جانبازی ،دلپذیری معشوق" به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟
الف) گر دگری را شکیب هست ز دیدار دوست
ب) من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو
ج) این شور که در سر است ما را

من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار
جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید

وقتی برود که سر نباشد

د) حقیقت آنکه نه در خورد اوست جان عزیز

ولیک درخور امکان و اقتدار من است

 )1ب -د -ج -الف

 )2د -الف -ج -ب

 )3ج -الف -د -ب

 )4ج -الف -ب -د
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

42

نقش واژۀ مشخ صشده در کدام گزینه درست بیان شده است؟
 )1نیست جز طول امل در کف مرا از عمر هیچ از کتاب من ،همین شیرازه بر جا مانده است (قید)
 )2از جوانی داغها بر سینۀ ما مانده است
 )3در چشم پا کبین نبود رسم امتیاز
 )4صائب شکایت از ستم یار چون کند؟

نقش پاپی چند از آن طاووس برجا مانده است (متّم م)
در آفتاب ،سایۀ شاه و گدا یکی است (مسند)
هر جا که عش ق هست ،جفا و وفا یکی است (صفت)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

43

مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت "چنان پر شد فضای سینه از دوست
 )1من که در هیچ مقامی نزدم خیمۀ انس

که یاد خویش گم شد از ضمیرم" متناسب است؟

پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم

 )2تا تو مصور شدی در دل یکتای من

جای تصور نماند ،دیگرم اندر ضمیر

 )3تا خبر دارم از او ب یخبر از خویشتنم

با وجودش ز من آواز نباید که منم

 )4هرکه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل

گوش مدار سعدیا ،بر خبر سالمتش
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام گزینه با بیت "وین نغمۀ محّب ت بعد از من و تو ماند
 )1بهار حسن تو نازم که صدچمن پژمرد

ولی طراوت گلهای این چمن باقی است

 )2دمی نشستی و رفتی ولی به محفل ما

هنوز بوی گل و عطر یاسمن باقی است

 )3دلیل اینکه سخن آب زندگی خورده است
 )4ز پادشاهی پرویز جز فسانه نماند

تا در زمانه باق یست آواِز باد و باران" قرابت مفهومی دارد؟

همین بس است که از رفتگان سخن باقی است
هزار نقش نمایان ز کو هکن باق ی است
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

45

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ معنوی دیده م یشود؟
 )1دل مصفا کرده را از خودنمایی چاره نیست
 )2سیاه سیم زراندوده چون به بوته برند
 )3دامنکشان که م یرود امروز بر زمین
 )4گناه کردن پنهان به از عبادت فاش

بیند اول خویش را روشنگر اندر آینه
خالف آن به درآید که خل ق پندارند
فردا غبار کالبدش در هوا رود
اگر خدایپرستی هواپرست مباش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

46

آرایههای بیت زیر کدا ماند؟
"گفتم دل من از خون دریاست ،گفت آری

همچون دل تو بحری در هیچ بر نباشد"

 )1استعاره  -تشبیه  -مجاز  -پارادوکس

 )2ایهام تناسب  -حسن تعلیل  -استعاره  -کنایه

 )3اغراق  -پارادوکس  -تشبیه  -جناس

 )4حسن تعلیل  -تضاد  -جناس  -مجاز
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

47

معنای کدام واژ هها باتوّج هبه شماره" ،همگی" درست است؟

 -1حمایل :محافظ  -2 /عجم :پادشاهان ایران ُ -3 /ک ربت :اندوه  -4 /تعّل ل :عذرخواهی َ -5 /خ ستن :پافشاری کردن  -6 /آزرم :حیا
 -7 /دیباچه :نوشتۀ ستایشآمیز
4 - 3 - 2 )1

6 - 3 - 1 )2

5 - 4 - 1 )3

7 - 6 - 2 )4
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مفهوم کدام گزینه در برابر آن نادرست نوشته شده است؟
که با نادان نه شیون باد و نه سور :پرهیز از همنشینی با بدان

 )1چه نیکو گفت با جمشید دستور

روزگارش برد و روزش دیر شد :از ماست که بر ماست.

 )2مکر او معکوس و او سرزیر شد
 )3مستمع صاحبسخن را بر سر کار آورد
 )4زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد :توصیه به سنجید هگویی
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست :پا کبازی عاشقانه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

49

کدام دو بیت با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟
پراکنده شد کام دیوانگان

 )1نهان گشت کردار فرزانگان

مور اگر پر برآورد مگس است

سفله با جاه نیز هیچکس است

دل از بند ضحاک بیرون کند

 )2کسی کاو هوای فریدون کند

دل روشن گهران عاجز شیطان نشود

دزد را خاطر آ گاه شب مهتاب است
 )3چنان بد که ضحاک را روز و شب
ظالم به مرگ سیر نگردد ز خون خل ق

در خواب کار تشنهلبان آب خوردن است

 )4بپویید کاین مهتر اهرمن است
اینهمه ظلم چون پسندی تو

به نام فریدون گشادی دو لب

جهانآفرین را به دل دشمن است
دست ظالم چرا نبندی تو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

50

همۀ ابیات زیر بهجز  ............بر مفهوم واحدی تأ کید دارند.
 )1رو ،به معنی کوش ای صور تپرست
 )2کفر و ایمان نیست ،آنجایی که اوست

زان که معنی ،بر تن صورت ،پر است
زان که او مغزست و این دو ،رنگ و پوست

 )3آنکه کف را دید سرگویان بود

و آنکه دریا دید ،او حیران بود

 )4گوش سر بربند از هزل و دروغ

تا ببینی شهر جان را بافروغ
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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در کدام گزینه شمار ههای نوشتهشده همگی بر معانی درست داللت دارند؟
 )1صلۀ ارحام :خویشاوندی  )2ترفیع :مقام  )3تعب :رنج  )4انضمام :به همراه  )5ارتفاع :محصول زمینهای زراعتی  )6متقاعد:
مجاب
3 ،2 ،1 )1

5 ،4 ،2 )2

6 ،5 ،3 )3

6 ،4 ،1 )4
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

52

"چنبرۀ گردن ،شادی ،آرامش یافتن ،فریب " به ترتیب معنای کدام واژ ههای زیر است؟
 )1آخره ،طرب ،تس اّل  ،کید

 )2غارب ،طرب ،طمأنینه ،عداوت

 )3گرده ،غنا ،تس اّل  ،نقض

 )4وقب ،سودا ،مرفه ،کید
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

53

آرایههای نا مبرده در برابر ابیات ،در کدام گزینه نادرست است؟
گیری همه آرزو در آغوش :کنایه  -متناق ضنما

 )1چون ترک مراد خویش گیری

خون در جگر ریش عقی ق یمن افتد :استعاره  -ایهام تناسب

 )2لعل لب درپوش تو چون در سخن آید
 )3گرچه فرهاد نمانده است ولیکن ماند ه است
 )4بگشا نظر چو سوزن و باریک شو چو تار

شور لعل لب شیرین شکرخاش هنوز :تضاد  -تلمیح
داری اگر ز نازکی کار آ گهی :تشخیص  -حسآمیزی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

54

در کدام ابیات م یتوان مفهوم بیت "نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی" را

یافت؟
الف) کی توان کردنت همی مانند
ب) در بیان ناید جمال حال او

که تو خورشید عال مآرایی
هر دو عالم چیست؟ عکس خال او

ج) یک دهان خواهم به پهنای فلک
د) دست تو را به ابر که یارد شبیه کرد!؟

تا بگویم وصف آن رشک ملک
چون بدره بدره این دهد و قطر هقطره آن (بدره = کیسه)

 )1الف ،ب

 )2ب ،د

 )3الف ،د

 )4ب ،ج
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام گزینه با عبارت "حیات از عش ق م یشناس و ممات ب یعش ق م ییاب" قرابت مفهومی دارد؟
 )1سستپیوند کسی باشد در مذهب عش ق

که به تیغ اجلش از تو توانند برید

 )2مرگ عاش ق عمر جاویدان بود معشوق را

مد شمع از دفتر بالوپر پروانه ماند

 )3دانی حیات کشتۀ شمشیر عش ق چیست
 )4هرکه را صورت نبندد سّر عش ق

سیبی گزیدن از رخ چون بوستان تو

صورتی دارد ولی جانیش نیست
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

56

نقش ضمیر واژ ههای قافیه در کدام موارد یکسان است؟
الف) پا ککن چهرۀ حافظ به سر زلف ز اشک

ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم

ب) من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خرا بآبادم

ج) نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

د) سایۀ طوبی و دلجویی حور و لب حوض

به هوای سر کوی تو برفت از یادم

 )1ب  -ج

 )2الف  -د

 )3ج  -د

 )4الف  -ب
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

57

نقش دستوری واژ ههای مشّخ صشده به ترتیب کدام است؟
"هرکسی را نباشد این گفتار عود ناسوخته ندارد بوی"
 )1متّم م ،مفعول ،صفت ،نهاد

 )2مفعول ،نهاد ،قید ،مفعول

 )3متّم م ،نهاد ،صفت ،مفعول

 )4مضاٌف الیه ،مسند ،صفت ،مفعول
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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آرایههای "جناس ،حسن تعلیل ،تشبیه ،استعاره ،ایهام تناسب" به ترتیب در تمام گزینهها دیده م یشود ،بهجز:
الف) چو شام زلف تو مّش اطه از قمر برداشت
ب) صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

رخ تو رون ق خورشید خاوری بشکست
گوهر هر کس از این لعل توانی دانست
چرا چو قامت من ابرویش دوتاست بگو

ج) اگرنه سجده برد پیش چشم جادویش

گر به جان بندۀ آن سرو سهی باال نیست

د) پس چرا سرو چمن از همه بند آزاد است

داغ دل بود به امید دوا بازآمد

ه) الله بوی می نوشین بشنید از د مصبح
 )1ه ،ج ،الف ،د ،ب

 )2ه ،د ،الف ،ب ،ج

 )3د ،ه ،ب ،الف ،ج

 )4د ،ج ،الف ،ه ،ب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

59

کدام دو بیت با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟
الف) تا ز صحرای وطن رخت به غربت نکشد
ب) آسان چسان شود ز وطن دید هور جدا

هر نفس یوسف ما بر لب چاه دگر است
کز سنگ خاره گشت بهسختی شرر جدا
گرچه از چاه حسد خاک وطن خالی نیست

ج) مصر را شوق وطن کرد به یوسف زندان
د) مجنون به هر در و دشت محو کنار لیل یست

عاش ق به سعی غربت دور از وطن نماند

 )1ب ،ج

 )2الف ،د

 )3الف ،ج

 )4ب ،د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

60

کدام ابیات بر مفهوم واحدی داللت دارند؟
الف) عاقالن را یک اشارت بس بود
ب) م یکند تکرار گفتن ب یمالل
ج) مانندۀ ماهی ار خموشم
د) هرگز خطا نکرد خدنگ اشارتت

عاشقان را تشنگی زان کی رود؟
کی ز اشارت بس کند حوت از زالل (حوت :ماهی)
چون موج و چو بحر ب یقرارم
وان کاو خطا کند ،تو غفور خطاستی

 )1الف -ب

 )2ب -ج

 )3الف -د

 )4د -ج
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟
 )1تفرید :دل از عالی ق بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن.
 )2تازی :اسبی از نژاد عربی با گردن و پاهای باریک.
 )3غاشیه :ماری بسیار خطرناک در دوزخ ،سور های از قرآن
 )4انبساط :حالتی که در آن ،احساس بیگانگی و مالحظه نباشد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

62

کدام بیت زیر فاقد "وابستۀ وابسته" است؟
 )1با همۀ ب یسروسامان یام
 )2آمد هام بلکه نگاهم کنی

باز به دنبال پریشان یام
عاش ق آن لحظۀ طوفان یام
تشنۀ یک صحبت طوالن یام

 )3حرف بزن ،حرف بزن سالهاست

آمد هام تا تو بسوزان یام

 )4دلخوش گرمای کسی نیستم

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

63

کدام گزینه با عبارت "همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاد همردم را از خویشتن بتی
نسازم" قرابت مفهومی دارد؟
سر پرواز به بال دگران نیست مرا

 )1دل آزادۀ من فارغ از اقبال هماست

قامت آزادگی چون حلقه بر در داشتن

 )2کفر باشد از طمع پیش در هر منعمی
 )3هرچند خو شنماست سب کدستی از کریم
 )4وادی نام است سنگ راه ارباب کرم

خو شتر بود ز سائل مغرور پشت دست
هرکه صائب طی این وادی کند حاتم شود
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

64

در مورد شعر زیر ،کدام گزینه درست نیست؟
"م یآیی و لطف و کرمت م یبینم
و آنوقت که غایبی همت م یبینم

آسایش جان در قدمت م یبینم
هر جا که نگه م یکنمت م یبینم"

 )1از هفت جمله تشکیل شده است.

 )2الگوی ساخت جملۀ اول "نهاد  +فعل" است.

 )3دو وابستۀ پیشین و پنج وابستۀ پسین دارد.

 )4بیت دوم ،دارای سه گروه قیدی است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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آرایههای مقابل کدام بیت "هر دو" درست است؟
تا تو را ننشیند از من بر دل نازک غباری (حسن تعلیل  -ایهام)

 )1دانی ازبهر چه معنی خاک پایت م ینباشم

کز خندۀ شکوفۀ سیراب خو شتر است (تشبیه  -حسآمیزی)

 )2زنهار از آن تبّس م شیرین که م یکنی

اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار (جناس همسان  -اسلوب معادله)

 )3اینهمه بار احتمال م یکنم و م یروم

خون چشمم چون قلم بر روی دفتر م یرود (تضمین  -مراعات نظیر)

 )4چون دبیر از حال خواجو م یکند رمزی بیان

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

66

در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود ندارد؟
 )1بالمعارض و ب یرقیب  -بهبوهه و میان  -بذله و شوخی
 )2غیرت و هّم یت  -تطاول و تعدی  -حشم و خدمه
 )3طیلسان و ردا  -صباح و بامداد  -اصرا و معراج
 )4خوان و سفره  -غرامت و تاوان  -سفله و پست
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

67

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایههای "تضاد  -تشخیص  -تلمیح  -تشبیه" کدام است؟
الف) از عـارض و روی و زلـف داری
م یشمارندم

طاووس و بهشت و مار باهم ب) اگرچه دوربینان چشم دریا

حبا بآسا به کف جای گهر مشتی هوا دارم ج) ازبسکه شنید یاربم چرخ

جان ز دست تو ندانم به چه بازی ببرم

از یارب من به یارب آمد د)

پّش ه آن نیست که بازیچه دهد بازان را

 )1د  -الف -ج -ب

 )2ج -ب -د -الف

 )3ب -د -الف -ج

 )4د -ج -الف -ب
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

68

نقش واژگان مشخ صشده در بیت زیر به ترتیب در کدام گزینه صحیح ذکر شد ه است؟
"یاد آن سرو روان آید همی

بر تن من باز جان آید همی"

 )1مضافالیه  -صفت  -قید  -نهاد

 )2نهاد  -صفت  -قید  -نهاد

 )3نهاد  -قید  -صفت  -مفعول

 )4مضافالیه  -قید  -صفت  -مفعول
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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باتوجهبه ابیات کدام موارد کام ًال درست است؟
"خجالت است خرابات فرصت هستی
به خط جادۀ پرگار رفتهایم همه

قدح زنید حریفان همین به جبهۀ نم
چو سبحه پیش و پس اینجا گذشته است ز هم"

الف) یک نقش تبعی دیده م یشود.
ب) در بیت 4 ،متمم دیده م یشود.
ج) هیچ مفعولی در ابیات دیده نم یشود.
د) "حریفان" نهاد "زنید" است.
 )1الف و ب

 )2الف و ج

 )3د و ب

 )4ج و د
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

70

آرایههای بیت زیر کدا ماند؟
در کنار زخم هرکس را نمکدانی شکست"

"اندکی از سینۀ پرشور ما دارد خبر
 )1کنایه ،ایهام ،تشبیه

 )2استعاره ،مجاز ،پارادوکس

 )3مجاز ،ایهام تناسب ،تضاد

 )4تشبیه ،ایهام تناسب ،استعاره
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

71

کدام بیت ،با مفهوم حدیث "ِا ذا أَح ب ا ُهلل َع بدًا َع ِش َق ُه و َع ِش َق َع َل يِه َف َي قوُل َع بدي َأ نَت عاِش قي و ُم ِح ّب يَ ،و أنا عاِش ٌق َل َك و ُم ِح ٌّب َل َك
ِا ن أ َر د َت َا و ُل م ُت ِر د" در تقابل است؟
 )1ای روح سیر عالم امکان چه حاجت است
 )2آنکه سر در کمند وی دارد

رفتن بهپای خویش به زندان چه حاجت است

نتوان رفت جز به فرمانش

 )3او را خود التفات نبودی به صید من
 )4بر جور و ب یمرادی و درویشی و هالک

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
آن را که صبر نیست محّب ت نه کار اوست
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام گزینه با متن زیر قرابت مفهومی ندارد؟
"باران رحمت ب یحسابش همه را رسیده و خوان نعمت ب یدریغش همهجا کشیده .پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و
وظیفۀ روزی به خطای منکر َن ُب َر د".
 )1ابر رحمت چون ببارد بهر جذب فیض او
 )2ای به ما انعام و پیغام تو عام
 )3همه رحمت بود ز خال ق بار

روح باید تشنه چون ریگ بیابان داشتن

از شراب کوثرم دادی تو جام
هست بر بندگان خود سّت ار
زان که به مزد خطا گرم عطا دیدمت

 )4بندۀ عاصی منم خواجۀ مشف ق تویی

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

73

در کدام بیت "غلط امالیی" وجود دارد؟
 )1خرد سستقدم را به حریفان بگذار

که به این بدرقه از خویش سفر نتوان کرد

 )2من پرده بر سرایر عش ق تو م یکشم

لیکن تو هتک پردۀ اسرار م یکنی

 )3م یشود سرسبز از عمر ابد آن را که کشت

داد هاند از چشمۀ خزر آب شمشیر تو را

 )4تاج بردند از سر منبر چو دستار از خطیب

طاق برکندند از مسجد چو قندیل از منار
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

74

آرایههای بیت زیر کدام است؟
"به آهو نسبت چشمش چو کردم چین به ابرو زد

که چشم شیرگیر ما ندارد هیچ آهویی"

 )1تشبیه ،استعاره ،ایهام ،تضاد

 )2ایهام ،کنایه ،متناق ضنما ،تشخیص

 )3جناس ،حسن تعلیل ،استعاره ،ایهام تناسب

 )4ایهام تناسب ،مجاز ،تشبیه ،ایهام
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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نقش دستوری قافیه در کدام گزینه متفاوت است؟
چون کنم پنهان که خود هم دزد و هم غماز شد

 )1زلفش دلم دزدید و زد از بوی زلفش بوی خون
 )2دی خنده زد بر زخم من ،من خود ز شادی گم شد

گویی که بر اهل گنه درهای رحمت باز شد

 )3م یرفت جان از دیدنش او دید و گفت ای ب یوفا

من حاضر و تو م یروی؟ شرمنده در تن باز شد
م یسوزم و اینش سزا ،عودی که ب یآواز شد

 )4گهگه شنیدی نالهام "خسرو" نماند آن ناله هم

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

76

"آویزان  -روسری  -طری ق  -خشمگین" به ترتیب معنی کدام واژ هها هستند؟
 )1اورنگ  -سرپوش  -روش  -ارغند

 )2آوند  -دستار  -سلوک  -گرزه

 )3آوند  -معجر  -مسلک  -شرزه

 )4آونگ  -معجر  -مسلک  -غضب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

77

معنی مقابل کدام گرو هواژ هها درست است؟
الف) جالل :از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.
ب) مراقبت :خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد
ج) کمال :سرآمد بودن در داشتن صفتهای خوب
د) تجرید :خالی شدن قلب سالک ازآنچه جز خداست.
هـ) طفیلی :آنکه وجودش در جایی ،وابسته به وجود کس دیگری است.
و) معنی :حقیقتی است که نیاز به اثبات دارد.
 )1الف ،ج ،هـ

 )2ب ،د ،هـ

 )3الف ،هـ ،و

 )4ج ،د ،و
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

24/ 82

www.konkur.in
78

امالی کدام بیت درست است؟
 )1ای غوث هر بیچار های واگشت هر آوار های
 )2بهر آوردن عروس صبا

اصالح هر مّکار های مقصود هر افسانهای

رای جز آصفی نم یشاید

 )3نغز میثاق و شکست توبهها

موجب لعنت شود در انتها
مردم و چون شمع در میان ننهادم

 )4غّص ۀ سوز درون خویش به مردم

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

79

معنای مقابل چند واژه درست است؟
(فرض :ضروری) (برحسب :دقی ق) (ایدون :اینچنین) (سامان :میّس ر) (والی :اندرزگو) (شفیع :پایمردی) (منسوب :گمارد هشده)
(حلیه :مکر)
 )1پنج

 )2چهار

 )3سه

 )4دو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

80

معنی واژگان "اعراض  -قدوم  -مّن ت  -موسم" فقط در گزینه  ،............تمامًا درست ذکر شده است.
 )1رویگرداندن از چیزی ،گا مها ،سپاس ،زمان

 )2رویگردان ،فرارسیدنُ ،ش کر ،هنگام

 )3رویگردانی ،قدم نهادن ،مسئولیت ،فرصت

 )4رویگردانی ،آمدن ،نیکویی ،فصل
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

81

ابیات متناسب در کدام گزینه بهدرستی ذکر شد هاند؟
الف) سر سفله را گرد بالش منه

سر مرد مآزار بر سنگ به

ب) چه حیله سازم با دشمنان ب یآزرم؟
ج) با بدان چو سنگ با سبو باش

چه گوی بازم با روزگار ب یپروا
خانمان نگون کن ِع دو باش

کاش در ی کدم ز شفقت دشمنان و دوستان

تیر بارند از دو سو بر این تن الغر مرا

 )1الف  -ب

 )2الف  -ج

 )3ب  -د

 )4ج  -د
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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معنای مقابل چند واژه درست است؟
(متقاعد :مجاب) ( -رواق :بنایی با سقف گنبدی) ( -مکیدت :مکر) ( -سموم :باد خنک و مطبوع) ( -نمط :صفحۀ شطرنج) ( -کازیه:
جاکاغذی) َ( -ک هر :اسب زردرنگ) ( -سریر :اورنگ) ( -منِک ر :زشت) ( -مطاع :فرمانبردار) ( -مستعجل :شتاب کردن) َ( -م ِل ک :پادشاه)
 )1پنج

 )2شش

 )3هفت

 )4هشت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

83

کدام گزینه م یتواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژ ههای زیر باشد؟
"َب ن ،پرنیان ،غاشیه ،انگاره ،نغمه ،اسرا ،ممّد "
 )1پستۀ وحشی ،حجاب ،سرود ،در شب سیر کردن
 )2پارچۀ ابریشمی دارای نقش و نگار ،قیامت ،نوا ،امداد
 )3نام درختی خودرو ،خشمگین ،گمان ،یار یده
 )4سور های از قرآن ،نوعی حریر ،نقشه ،یاور
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

84

از میان آثار زیر به ترتیب چند اثر به نظم نگاشته شده و نام مؤلف چند اثر نادرست است؟
(مثل درخت در شب باران :م .سرشک) (تمهیدات :شها بالدین سهروردی) (قصۀ شیرین فرهاد :عیسی سلمانی لطفآبادی)
(کلیلهودمنه :نصراهلل منشی) (سه پرسش :آندره ژید) (مزار شاعر :فرانسوا کوپه) (لطایف الطوایف :فخرالدین علی صفی) (مثنوی:
مولوی)
 )1دو  -چهار

 )2یک  -چهار

 )3دو  -پنج

 )4یک  -پنج
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مفهوم کدام بیت ،در مقابل آن "غلط" آمده است؟
 )1در عزلت زدم کز خل ق لختی واکشم خود را

ندانستم که دامن از هوس چیدن دکان دارد (دعوت به گوشهگیری)

 )2چون کریمان کز خطای داد هشان نسیان بود

عفو ح ق را از خطای بنده نسیان دید هاند (بخشایشگری خداوند)

 )3دماغ حسرت اسباب م یسوزی از این غافل

که اجزای تو را هم مطلب نایاب م یسازد (ناپایداری)

 )4نی در این بستانسرا تا برگ دارد بینوا است

برگ را از خود بیفشان گر نوا م یبایدت (ترک تعّل ق)
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

86

کدام گزینه م یتواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژ ههای زیر باشد؟
"باس ق ،نسیم ،وهم ،بنان ،تتّم ه ،پوییدنَ ،م ِل ک ،انابت ،جالل"
 )1شکوه ،انگشتان ،توبه ،زیبا ،تالش ،فرشته
 )2خیال ،خداوند ،بلند ،خو شاندام ،سرانگشت ،آمدن
 )3خو شبو ،پادشاهی ،زیبایی ،چش مپوشی ،میراث ،پندار
 )4التماس ،باق یمانده ،رفتن ،بزرگواری ،سرزمین ،فرزند
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

87

کدام گزینه ،یادآور مضمون بیت زیر است؟
"آنکسی را که در این ملک سلیمان کردیم مّل ت امروز یقین کرد که او اهرمن است"
زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان

 )1در کار خصم خفته نباشی به هیچ حال
 )2به دست خویش چو دادی به راهزن شمشیر
 )3ز دار و گیر خرد فار غاند ب یمغزان
 )4بتان به مملکت حسن پادشاهاناند

ببایدت که دهی تن به نیستی ناچار

ز سر گذشته چه پروای پادشه دارد
ولی دریغ که بدخواه نی کخواهاناند
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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آرایههای بیت "مکن عیبم که م یکاهم چو ماه از تاب مهر او

که گر ماهی تب هجرش کشد کوهی شود کاهی" کدا ماند؟

 )1تشبیه  -استعاره  -پارادوکس  -ایهام
 )2ایهام تناسب  -جناس همسان  -تشخیص  -حسن تعلیل
 )3واجآرایی  -حسن تعلیل  -استعاره  -کنایه
 )4تضاد  -ایهام  -تشبیه  -جناس ناهمسان
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

89

در کدام گزینه ،معنی مقابل همه واژ هها درست است؟
( )1صفوت :برگزیده) ( -اعراض :رویگردانی) ( -ضماد :جراحت)
( )2شرزه :خشمگین) ( -فاحش :آشکار) ( -وسیم :خو شچهره)
( )3مسلک :روش) ( -باس ق :بلند) ( -ارغند :قهرآلود)
( )4حليه :زیور) ( -گرزه :پتک) ( -داروغه :شبگرد)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

90

نقش کلمات مشخ صشده در بیت زیر به ترتیب چیست؟
"به بوی آنکه هم روزی برآید اختر بختم

ز مهرم اختر افشاند همهشب تا سحر دیده"

 )1نهاد ،مضافالیه ،مفعول ،نهاد

 )2قید ،متمم ،نهاد ،مفعول

 )3قید ،مضافالیه ،مفعول ،نهاد

 )4نهاد ،متمم ،نهاد ،مفعول
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

91

تعداد وابستههای "پیشین" و "پسین" متن زیر ،به ترتیب کدام است؟
"خالهام با ذوق لطیفی که داشت ،مرا نخستین بار ازطری ق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود .او سواد چندانی نداشت؛ حّت ی مانند
چند زن دیگر در ده ،خواندن را م یدانست و نوشتن را نم یدانست ،ولی درجۀ فهم ادب یاش خیلی بیشتر از این حد بود".
 )1سه  -هشت

 )2چهار  -هشت

 )3چهار  -نه

 )4سه  -نه
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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هر دو نوع حذف به قرینۀ "لفظی و معنوی " در گزینۀ  ............دیده م یشود.
 )1زهر دارد در درون دنیا چو مار

گرچه دارد در برون نقش و نگار
بیچار های به دست ستمکار های اسیر

 )2آن روزگار شد که همی بود روز و شب
 )3زلفت صنما تافته چندین چه نشیند؟

وان چشم تو با ابروی پرچین چه نشیند؟

 )4تازیان را غم احوال گران باران نیست

پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

93

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟
 )1من از پیش صدمات حوادث برخاستم و در پس کنج ب ینامی به انواع نامرادی و ناکامی بنشستم.
 )2هزار ادیب تازی زبان و امام صاحب طیلسان و مفتی مصیب و واعظ مهیب دیدم.
 )3به هروقت که اندر آید و برود سالم نکند و اگر کند هم روا بود ولکن بر صباح تقصیر نکند.
 )4چشم م یدارم که حوالت کار به امینی کند که از قرض منّز ه باشد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

94

در همۀ ابیات واژ های یافت م یشود که "ه مآوا" دارد؛ بهجز:
 )1عاری بود از عکس خودی آینۀ ما

آتش به دلوجان زدۀ غیرت عشقیم

 )2پس همین حیران و واله باش و بس
 )3زان طّر ۀ پرپیچوخم سهل است اگر بینم ستم
 )4برون خرام و ببر گوی خوبی از همهکس

تا درآید نصر ح ق از پیش و پس
از بند و زنجیرش چه غم هرکس که عّی اری کند
سزای حور بده رون ق پری بشکن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مفهوم عبارت "کلمات را کنار زنید و در زیر آن ،روحی را که در این تلّق ی و تعبیر است ،تماشا کنید ".از کدام بیت دریافت نم یشود؟
پیش لیلی والِه محمل نم یباید شدن

 )1حسن معنی لیلی و الفاظ رنگین محمل است

دل اگر پیدا شود دیر و حرم گ م م یکنم

 )2ب ینصیب معن یام کز لفظ م یجویم مراد
 )3آنقدرها لفظم از معنی ندارد امتیاز

در لطافت محو شد فر ق پری از شیشهام

 )4به قید لفظ بودم عمرها بیگانۀ معنی

کم مینا گرفتم با پری ه مسنگ گردیدم
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

96

باتوجهبه بیت "وی طاق آسمانی محراب ابرویت پیوسته گشته خوابگه جادوان مست " همۀ گزینهها صحیح هستند بهجز:
 )1یک واژۀ دو تلّف ظی در آن وجود دارد.
 )2تنها م یتوان یک جملۀ اسنادی در بیت یافت.
 )3تنها با جابهجایی فعل "گشته " جمله از حالت بالغی به عادی بازم یگردد.
 )4واژۀ مشّخ صشده در نقش منادا به کار رفته است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

97

نویسنده یا شاعر چند اثر بهدرستی معّر فی شده است؟

(داستانهای دلانگیز ادب فارسی :محّم دی اشتهاردی) (شلوارهای وصلهدار :مجید واعظی) (قّص ۀ شیرین فرهاد :احمد عربلو)
(سندبادنامه :ظهیری سمرقندی) (ارمیا :سّی د مهدی شجاعی) (تیرانا :مهرداد اوستا) (سیاستنامه :خواجه نظا مالملک توسی)
 )1سه

 )2چهار

 )3پنج

 )4شش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

98

کدام بیت با سخن مشهور " ُک ُّل َش یٍء َی رِج ُع ِإ َل ی أصِل ِه " تناسب مفهومی ندارد؟
 )1درین دریا درآ با ما و عین ما به ما م یجو
 )2جان چو شد در زیر خاکم جا کنید

چه م یجویی از اینوآن خدا را از خدا م یجو
خاک در خانه چو خاتون م یرود

 )3هردم رسولی م یرسد جان را گریبان م یکشد
 )4پرده ظلمت درید دل به فلک برپرید

بر دل خیالی م یدود یعنی به اصل خود بیا

چون ز ملک بود دل باز بدیشان رسید
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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در همۀ ابیات بهجز گزینۀ  ............دو آرایۀ "مجاز " یافت م یشود؟
فرداست در چمن اثری از گیاه نیست

 )1این چندروزه مهلت گلبن غنیمت است

مگر از بال عنقا ناوک ناز تو پر دارد

 )2شدم خاک و نیامد بر سر خاکم خدنگ او
 )3گوییا کز عش ق او یک شهر جان افشاند هاند
 )4در این فصل گل با چو تو اللهرویی

زر و سر بر عشوۀ آن دلستان افشاند هاند
چو زنبورم افتاده اندر شکوفه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 100مترادف واژ ههای "هّم ت ،موسومَ ،ک َه ر ،اورند ،مأوا" به ترتیب ،کدام است؟
 )1اراده ،معروف ،استِر به رنگ سرخ تیره ،سریر ،پناهگاه
 )2عزم ،هنگام ،اسب زرد و بور ،تخت ،مسکن
 )3بلندنظری ،نام نهاده شده ،اسب ،آویخته ،برتر
 )4کوشش ،فصل ،اسب به رنگ سرخ تیره ،افسر ،فراسو
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

101

در متن زیر ،چند "غلط امالیی" وجود دارد؟
"چون روز حرکت او معّی ن شد برای قوت دل او به وداع او بیرون رفت و از جهت تربیت و تقویت اسناف هشم و طبقات لشکر که در

صحبت او م یرفتند جشنی ساخت و به جشن نشست و جملۀ لشکر را تشریف فاخر داد".
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 102در کدام ابیات "زمینۀ حماسه" همانند است؟
الف) یکی مرغ پرورد هام خاک خورد

به گیتی مرا نیست با کس نبرد

ب) که جویند تا اختر زال چیست؟

بر آن اختر از بخت ساالر کیست؟

ج) عمودی بزد بر سرش پور زال

که بر هم شکستش سر و ترگ و یال
برش چون بر رستم زال بود

د) چو یک ماه شد همچو یک سال شد
 )1الف  -ج

 )2ب  -د

 )3ب  -ج

 )4الف  -د
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لیک چشم و گوش را آن نور نیست" با کدام گزینه متناسب نیست؟

 103مفهوم بیت "سّر من از نالۀ من دور نیست
 )1نیست ممکن بوی گل خود را کند گردآوری
 )2پرسی از حال دلم چون بشنوی فریاد من
 )3از درد مپرس رنگ رخ بین

آه ب یتاب از جگر خیزد دل صدپاره را
حال دل چون پرسی از من هر زمان چون نشنوی

تا رنگ بگویدت جوابی

 )4راز مخموری دیدار نهان نتوان داشت

صد زبان در مژه دارد لب غّم از نگاه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 104کدام گزینه با بیت "آیین طری ق از نفس پیر مغان یافت

آن خضر که فرخنده پ یاش نام نهادند" تناسب معنایی کمتری

دارد؟
بی راهبر به کوی محبت قدم مزن

 )1بی ترک سر ز راه ارادت نشان مجو
 )2هرکه این ره م یرود ب یرهنما
 )3به هر ره رهبر هشیار باید

هرزمانی پیشش آید صد بال
در این ره خضر خود گ مکرده راهی است

 )4زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

عش ق کار ی است که موقوف هدایت باشد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 105امالی واژۀ "ستور" در کدام گزینه نادرست است؟
مردم است آنکه بدانست سرود از تکبیر

 )1از سخن چیز نیاید بهجز آواز ستور

تا به نام تو دوانند به هر گوشه ستور

 )2ای خراسان ز چه بنشسته و ساکت نگری
 )3ستور او همه تابان چو دست موسی عمران
 )4اگر آزموده نباشد ستور

نقوش او همه رخشان چو صدر صفۀ سینا

نشاید بهتندی بر او کرد زور
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 106در بیت زیر ،نقش واژ ههای مشّخ صشده کدام است؟
"جز صورتت در آینه کس را نم یرسد با صورت بدیع تو کردن برابری"
 )1متمم ،متمم ،صفت ،مسند

 )2نهاد ،مفعول ،صفت ،مسند

 )3متمم ،مفعول ،مضاٌف الیه ،نهاد

 )4متمم ،متمم ،صفت ،نهاد
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 107در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
"به صواب آن الی قتر که بر معالجت مواظبت نمایی و بدان الطفات نکنی که مردمان قدر طبیب ندانند ،لکن در آن نگر که اگر
توفی ق باشد و یک شخص را از چنگال مشّق ت خالص طلبیده آید ،آمرزش بر اطالق مستحکم شود".
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت" دورتر

 108مضمون کدام گزینه از پیام بیت "هرگز دلم برای ک موبیش غم نداشت
است؟
 )1برخوان جهان خود که خو َر د نعمت جاوید؟
 )2آن را که میّس ر نشود صبر و قناعت
 )3نتواند دلم که بیش از این
 )4لب خويش از پی نان چون دونان

حلوا چو به کف نیست بسازيم به نانی
باید که ببندد کمر خدمت و طاعت

غم هجران برد که را گویم؟
بوسهزن بر در سلطان چه کنم؟
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 109به لحاظ داشتن آرایههای "ایهام تناسب -پارادوکس  -جناس  -حسن تعلیل  -تشبیه" ترتیب قرار گرفتن ابیات زیر کدام است؟
الف) شراب تلخ چون شّک ر کنم نوش

به یاد شّک ر شیریندهانان

ب) شب شد ز تار طّر ۀ تو روز روشنم
ج) برنیامد از تمّن ای لبت کامم هنوز

روزی به دیدن شب تارم نیامدی
بر امید جام لعلت ُد ردیآشامم هنوز
کرد سنگ خاره را پرگوهر و پر زر ناب

د) آفتاب ازبهر آن تا تو ببخشی روز بزم

چه به از عم ق سکوت تو بیانی گل من

ه) شهریار اینهمه کوشد به بیان تو ولی
 )1ج -ه -ب -د -الف

 )2ب -ه -الف -ج -د

 )3ج -الف -ب -د -ه

 )4ب -الف -د -ه -ج
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 110امالی کدام بیت درست است؟
 )1قّل ه چون زرد شد امید نماند

که دگرباره سبز برگردد
جان رفتهست که با غالب مشتاق آید

 )2اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید

 )3خانه چون نبود اثاث خانه واعظ ،بهر چیست
 )4پای تن بگزار و با بال روان پرواز کن

خانۀ دل را مکن ویران به این دلخوا هها

تاج قرب ار خواهی این ره را به سر باید شدن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

111

بیت زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟
"ب یعش ق زیستن را جز نیستی ،چه نام است
 )1که گفت من خبری دارم از حقیقت عش ق؟
 )2ز شور عش ق تو در کام جان خستۀ من
 )3ای حیات عاشقان در ُم ردگی

یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است"
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد
جواب تلخ تو شیرینتر از شکر م یگشت

دل نیابی جز که در دل بردگی

 )4هرکاو شراب عش ق نخوردست و ُد رد َد رد

آن است کز حیا ِت جهانش نصیب نیست
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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کدام گزینه ابیات ه ممفهوم را بهدرستی مشخص کرده است؟
الف) وگر پرورانی درخت کرم

بِر نی کنامی خوری الجرم
آب حیوانی که ماند تا ابد

ب) پس کریم آن است کاو خود را دهد
ج) مقصد ما را چراگاه خوش است
د) ای کریمی که کر مهای جهان

یار ما آنجا کریم و دلکش است
محو گردد پیش ایثارت نهان

 )1الف  -د

 )2الف  -ب

 )3ب  -ج

 )4ج  -د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 113مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟
 )1چرخ و زمین گریان شده وز نالهاش ناالن شده
 )2ز نالهام دل بلبل به خاک و خون غلطید

د مهای او سوزان شده گویی که در آتشکده است
که شیشۀ دل عّش اق را نوا سنگ است

هرگه که زبور غم سودای تو خوانیم

 )3داوود صفت کوه به صد نغمه بنالد

چنین که توسن ناز تو سرکش افتاده است

 )4عجب که نالۀ عاش ق شود عنانگیرت

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 114وادی ذکرشده در برابر کدام گزینه نادرست است؟
 )1هشت جّن ت ،هفتدوزخ پیش من
 )2نه درازی ماند ،نه کوته ،نه پهن
 )3خویش را صافی کن از اوصاف خود
 )4حال خود تنها ندید آن مّت قی

هست پیدا همچو بت پیش شمن (بتپرست) (چهارم)
گونه گونه سایه در خورشید ،رهن (هفتم)
تا ببینی ذات پاک صاف خود (اول)
بلکه حال مغربی و مشرقی (سوم)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 115مفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات تفاوت دارد؟
چه غم از رفتن عمر گذران است اینجا

 )1عالم از آب بقا یک قدح لبریز است

سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ

 )2دست م یزد چون رهید از دست مرگ
 )3مرگ کاین جمله از او در وحشتاند
 )4آزمودم مرگ من در زندگ یست

م یکنند این قوم بر وی ریشخند
چون رهم زین زندگی پایندگ یست
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 116مفاهیم "عدم درک متقابل ،وصفناپذیری ،رازداری ،نداشتن ظرفیت عش ق" در کدام ابیات ،به ترتیب وجود دارد؟
الف) در دل افسرده خونها م یخورد ناموس عش ق
ب) ز جلوۀ تو چه گوید زبان حیرت من

که هست جوهر آیینه در سخن معذور

ج) بیدل اگر تو محرمی دم مزن از حدیث عش ق
د) حیرت عّش اق را عیب کند ب یبصر

آتش یاقوت دارد تا به محشر سوختن
بست زبان علم و فن معنی بی عبارتی

بهره ندارد ز عیش هرکه نه حیران اوست

 )1الف ،ج ،ب ،د

 )2د ،ب ،الف ،ج

 )3د ،ب ،ج ،الف

 )4ب ،د ،ج ،الف
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 117باتوّج هبه رباعی زیر ،کدام گزینه از دیدگاه زبان فارسی "غلط" است؟
"باال منشین که هست پستی خو شتر هشیار مشو که هست مستی خو شتر
در هستی دوست نیست گردان خود را

کان نیستی از هزار هستی خو شتر"

 )1واژ ههای "پستی"" ،مستی" و "نیستی" ه منقش هستند.
 )2در رباعی فوق ،جملۀ "نهاد  +فعل" و "نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل" یافت م یشود.
 )3درمجموع شش جمله دارد و فاقد حذف به قرینۀ لفظی است.
 )4در این شعر ،یک ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی وجود دارد و فاقد وابستۀ وابسته است.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 118در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟
آمده باز با هزار ظفر

 )1به غزا رفته با هزار نشاط

 )2بگسل ز جهان ،ز اطلس افالک گذر کن
 )3پروانۀ قرب شمع یابد

سد ره سوزن گره آخر تار است

مرغی که کند ز سوختن حظ
ورنه تیغ کهکشان در غبضۀ فرمان ماست

 )4دست ما در بند چین آستین افتاده است

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 119آرایههای مقابل ابیات تمامًا درست است؛ بهجز:
 )1ای عقل در غم او ی کدم مرا چو سعدی

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران (استعاره  -تضمین)

 )2روز رخسار تو تا با شب زلفت بنشست

در جهان قاعدۀ شام و سحر پیدا شد (تشبیه  -حسن تعلیل)

 )3نیست هر ناشستهرویی قابل جوالن اشک
 )4ترک رومی روی زنگی موی تاز یگوی من

این رقم را عش ق بر رخسار چون زر م یکشد (اسلوب معادله  -کنایه)
هندوی آن نرگس ترکانه م یگرداندم (واجآرایی  -تضاد)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 120در کدام بیت هر سه آرایۀ "استعاره  -ایهام تناسب  -حسن تعلیل" وجود ندارد؟
 )1گره بر دل چرا دارد نی قند

مگر کاو نیز شیرین راست دربند

 )2جلوۀ معشوق خو شتر م ینماید از کنار
 )3بیرون نرود رنج خمار از سر مردم

موج از آن گاهی عنان از دست دریا م یکشد
گر دیده از آن نرگس مستانه ببندند

 )4دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت

ای گل این چاک گریبان تو ب یچیزی نیست
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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121

کدام گزینه ،به ترتیب ،کلمات مناسب بیشتری برای پر کردن جای خالی ابیات زیر دارد؟
به باد عدل تو از شوره بشکفد ریحان

الف) به آب جود تو از  ............بردمد نسرین
ب) چون بگذری دلم به  ............دراوفتد

دستم ز غم به جامه دریدن اوفتد

پ) ولی به چشم تو من رنگ کافران دارم

که چشم خیر ه ُک َش ت بیندم ............ ،خواهد
چون بقای خود بیند در فنای آزادی

ت) شیخ از آن کند  ............بر خرابی احرار
 )1خاره  -تپیدن  -غزا

 )2خواره  -غزا  -اصرار

 )3خواره  -قضا  -اسرار

 )4خاره  -طپیدن  -قضا
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 122نقش واژ ههای مشخ صشده در بیت زیر ،به ترتیب کدام است؟
"دلم رمیده شد و غافلم من درویش

که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش"

 )1مسند  -مسند  -متّم م  -صفت

 )2مسند  -نهاد  -متّم م  -صفت

 )3مسند  -مسند  -نهاد  -مضافاليه

 )4قید  -مسند  -متّم م  -صفت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 123امالی کدام گرو هواژ هها ،همگی درست است؟
 )1غرفه و سرسرا  -بطالت و کاهلی  -رثا و روضه  -سموم و صبا
 )2تلّغ ی و تعبیر  -حمایل و محافظ  -زخمه و ضربه  -حیثیت و اعتبار
 )3غزو و غزا  -حرب و نزاع  -نشتر و قّد اره  -حژبر و غضنفر
 )4افسر و دیهیم  -سندروس و آبنوص  -درع و برگستوان  -خفتان و زره
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 124در کدام گزینه "واو ربط" در بیتی با بیانی به "شیوه بالغی" دیده م یشود؟
 )1خیز و به ایام گل باده گلگون بیار

نوبت دی فوت شد نوبت اکنون بیار

 )2دیگر آن حلقه و آن دانۀ ُد ر در گوشت
 )3از پیر می فروش شنیدم که م یرسد
 )4عاش ق شدم ،این بود گنه ،وای که هجرش

که ببیند که نبخشد دل و دین و هوشت؟
بسیار جستهایم و نشانی نیافتیم
جان برد و از این یک گنه آزاد نیامد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 125در کدام موارد معنی بعضی واژ هها غلط است؟
الف) (اختر سعد :سیارۀ مشتری) (فسرده :منجمد) (فغان :زاری)
ب) (معّط ل :بالتکلیف) (پسافکند :سرنگون) (طرف :کناره)
ج) (نحس :بداختر) (بیت الحزن :ماتمکده) (استقرار :ثابت)
د) (ضماد :مرهم) (عطا دادن :بخشش) (س اّل نه س اّل نه :بهآهستگی)
 )1ب ،ج

 )2الف ،ب

 )3ج ،د

 )4الف ،د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 126مفهوم منظومۀ زیر از همۀ ابیات دریافت م یشود بهجز:
"من نمازم را وقتی م یخوانم  /که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو  /من نمازم را پی تكبيرةاإلحرام علف م یخوانم  /پی
قدقامت موج"
 )1چو شاخ برهنه برآریم دست

که ب یبرگ از این بیش نتوان نشست
دلی داند در این معنی که گوش است

 )2به ذکرش هرچه بینی در خروش است
 )3ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

 )4نه بلبل بر گلش تسبیحخوان است

که هر خاری به تسبیحش زبان است
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 127مفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1وجود عاریتی خانهایست بر ره سیل

چراغ عمر نهاد هست بر دریچۀ باد

 )2م یپرد چشمش که خورشید از کجا پیدا شود
 )3درنگ از فرصت هستی مجویید
 )4نگاه کن که ز پیش تو چندکس رفتند

شبنم ما در فنای خود بقا را دیده است

متاع بر ق در رهن شتاب است
که یک نشانه از آن رفتگان نیامد باز
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 128ترتیب درست ابیات زیر ،بهطور یکه به ترتیب دربرگیرنده واژ ههایی با معانی "سخاوت  -ضربه  -توّق ع  -اّد عا" باشند ،کدام است؟
الف) باش چون نخل سرفراز ،کریم

زخمه از سنگ وز تو بذل رطب

ب) به ماه مصر ز یک پیرهن مضایقه کرد

چه چش مداشت دگر از وطن بود ما را؟

ج) اکنونکه در دهان تو دندان بهجا نماند

ب یحاصل است داعیه لب گزیدنت

د) بر خل ق نیازمند کردی

بسیار از این گشاد هدستی

 )1الف  -ج  -ب  -د

 )2د  -الف  -ج  -ب

 )3الف  -ج  -د  -ب

 )4د  -الف  -ب  -ج
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 129آرایههای "ایهام ،تضاد ،استعاره ،شبیه" همگی در کدام بیت زیر بهکار رفتهاند؟
 )1پروانهوار سوزم و سازم بدین امید

کاید شبی که شمع شبستان من شوی

 )2دور از تو گر چه ز آتش دل در جهّن مم
 )3مرغ دلم تذرو گلستان عش ق شد

دارم طمع که روضۀ رضوان من شوی
بر بوی آنکه الله و ریحان من شوی (تذرو :قرقاول)

 )4اکنونکه خضر ظلمت زلف تو شد دلم

بگشای لب که چشمۀ حیوان من شوی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 130کدام گزینه ه ممفهوم بیت زیر است؟
"ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

کو دل آزاد های کز تیغ او مجروح نیست"
غم مخور! عاقبت سرو و صنوبر این است

 )1شعله آهسته به خاکستر حیر تزده گفت
 )2تنگ گیری بر من ای گردون عاجزکش بس است
 )3دانۀ من پشت پا بر خرمن گردون زده است
 )4منت خشک است بار خاطر آزادگان

سوختم از بس نفس در زیر خاکستر زدم
این رگ ابر از گناهان پاک م یسازد مرا

با وجود پل مرا از آب م یباید گذشت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 131یکی از آرایههای ذکر شده در برابر همۀ گزینهها نادرست است؛ به جز:
 )1سازگاری پیشه کن شاید بسازد با تو چرخ
 )2رسم عّش اق جگر خسته نیاز است نیاز

ور نسازد با تو از ناسازگاری گو مساز (تضاد  -جناس)
خوی خوبان ست مپیشه عتاب است عتاب (اسلوب معادله  -کنایه)

 )3در هیچ بوستان چو تو سروی نیامده است
 )4ای گل بوستان سرا از پس پرد هها در آ

بادام چشم و پسته دهان و شکرسخن (تشبیه  -ایهام تناسب)
بوی تو م یکشد مرا وقت سحر به بوستان (ایهام  -استعاره)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 132در کدام گزینه هر دو ترکیب وصفی و اضافی به کار نرفته است؟
صدف هرکس که در دامان ساحل ماند ،ماند

 )1تشنۀ آغوش دریا را تن آسانی بالست
 )2م یتواند چنگ در فتراک زد خورشید را
 )3به آواز و چهر ه َک ش و دلکشم

از تعّل ق هرکه چون شبنم سب کبار آمده

همان خوش همین خوش خوش اندر خوشم

 )4مسکین دلم به قامت او رفت و خسته شد

زان خسته م یشود که به باال هم یرود
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 133آرایۀ ذکرشده در مقابل کدام بیت نادرست است؟
 )1یوسف به بندگ یات کمر بسته بر میان بودش یقین که ملک مالحت از آن توست (تلمیح  -تشبیه)
 )2فصل گل م یگذرد ه منفسان بهر خدا بنشینید به باغی و مرا یاد کنید (مجاز  -تناسب)
 )3دام را دید کبوتر ولی از وحشت باز با خودش گفت فرود آی که بهتر این است (ایهام  -تشخیص)
 )4لبخند کن معاوضه با جان شهریار تا من به شوق این دهم و آن ستانمت (تضاد  -اغراق)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 134آرایههای "استعاره ،اسلوب معادله ،حسن تعلیل ،تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
چون برون افتد خط از مسطر پریشان م یشود

الف) جادۀ سرمنزل جمعیت ما راستی است

از دوش آسمان و زمین برگرفتهایم

ب) باری که سنگ سرمه کند کوه قاف را
ج) چون جامهها بهوقت مصیبت سیه کنند

من موی در مصیبت پیری کنم سیاه

د) ای هر دو دیده پای که بر خاک م ینهی

آخر نه بر دو دیدۀ من به که خاک راه

 )1د ،ج ،الف ،ب

 )2ب ،ج ،د ،الف

 )3د ،الف ،ج ،ب

 )4ب ،الف ،د ،ج
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 135در کدام بیت واژۀ "دیوانه" دربارۀ چگونگی مفعول توضیح م یدهد؟
 )1هرکه شد محو جمال آسوده گردد از جالل
 )2من به دیدار تو از وجد بیارامم اگر
 )3سخن آن است که از جای درآرد دل را
 )4موج سد ره طوفان نشود دریا را

هیچ پروا عاش ق دیوانه را از سنگ نیست
شورش بلبل دیوانه کند تسکین گل
حدی آن است که دیوانه کند محمل را

دل دیوانه چه پروای سالسل دارد؟
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 136کدام گزینه فاقد معنایی نادرست است؟
 )1تعّل ل (اهمال کردن)  -حمایل (محافظ)  -شبح (همانند)
ُ )2م ِص ر (پافشاری)  -معبر (گذرگاه)  -پگاه (هنگام سحر)
 )3شرف (بزرگواری)  -دیباچه (مقدمۀ نوشته)  -شاّم ه (حّس بویایی)
 )4متقاعد (مجاب کردن)  -مجّس م (تجّس م یافته)  -محضر (دادگاه)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 137ترتیب درست بیتها مطاب ق با آرایههای "تشبیه  -تلمیح  -تناقض  -استعاره  -ایهام تناسب" در کدام گزینه آمده است؟
الف) ای قصۀ بهشت ز کویت حکایتی

شرح جمال حور ز رویت روایتی

ب) ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف
ج) مرا چه باک که رسوای دهر خوانندم

این زمان یوسف من نیز به من بازرسان
خطا ز صبح ازل رز ق آدمیزاد است

د) چون بوی گل که م یشود افزون ز برگ خویش
هـ) ز کیمیای رخت شد مس وجودم زر
و) به یمن خضر کار سخت آسان شد مرا ورنه

ب یپرده گشت راز من از پرده بستنم

چه داشت روی تو کاین تیره را مصّف ا کرد
که را خود این گمان بودی ز لیلی جان برد مجنون

 )1الف  -ب  -و  -هـ  -د

 )2هـ  -و  -د  -الف  -ج

 )3الف  -ج  -د  -ب  -هـ

 )4د  -و  -الف  -ب  -هـ
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 138مفهوم بیت "با این نسیم سحرخیز ،برخیز اگر جان سپردیم

در باغ م یماند ای دوست! گل یادگار من و تو" در کدام گزینه

دقی قتر تکرار شده است؟
 )1به سخن هرکه شود زنده ،نمیرد هرگز
 )2بدین رواق زبرجد نوشتهاند به زر
 )3از صدای سخن عش ق ندیدم خو شتر

دم عیسی است هوای نفس آباد سخن
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
گل کجا جلو هگر و سرزنش خار کجاست

 )4رفت آن تازه گل و ماند به دل خار غمش

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 139در همۀ گزینهها ،همۀ معانی مقابل واژه درست است؛ بهجز:
 )1بطالت :کاهلی ،تعّل ل ،بیکاری

 )2استشاره :رایزنی ،مشورت ،نظرخواهی

 )3حشم :خدمتکاران ،خویشان و زیردستان فرمانروا

 )4اعال :برگزیده ،نفیس ،ممتاز
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 140همۀ ابیات زیر فاقد غلط امالیی هستند بهجز:
جمله بر عنوان لوح هست یات مستور باد

 )1هر لغت کاندیشه یابد بهر مفهوم ابد

همچنین آرایش بازار عمرت سور باد

 )2از در دروازۀ نوروز تا میدان عید

آسمان او بهشت و زهرۀ او حور باد

 )3عالم عیشت که تا تطبی ق شرع آید قدیم
 )4در محیط عش ق موسایی که موجش دائم است

لجۀ قرب تو را هر موج ،کوه طور باد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 141مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1برو پاس درویش محتاجدار

که شاه از رعیت بود تاجدار
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

 )2رعیت چون بیخاند و سلطان درخت
 )3شهی که پاس رعیت نگاه م یدارد
 )4هم رعیت مرید و هم شاهش

حالل باد خراجش که مزد چوپان است
همه از ساکنان درگاهش
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 142مفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات متفاوت است؟
 )1شکو های نیست ز طوفان حوادث ما را
 )2چو ماه همره من شد سفر مرا حضر است

دل به دریازدگان خنده به سیالب زنند
به زیر سایه او م یروم نشیب و فراز

" )3حافظ" از دست مده دولت این کشتی نوح

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

 )4به گرداب سرشک افتاد هام در دور گیسویش

چه باک از فتنۀ دوران حصاری کرد هام پیدا
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 143کدام عبارت "فاقد غلط امالیی" است؟
 )1تقدیر آسمانی شیر شرزه را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه را صخره و خردمند دوربین را مدهوش حیران.
 )2زهاب چشمۀ خورشید درخشان از چاه ذنخدان اوست و منبع نور ماه دو هفته از عکس بناگوش او.
 )3اگر این گلها را با خار آویزشی باشد و این نسی مها را با صموم آمیزشی ،مرکب به منزل دگر رانم.
 )4اغراض پیش او متعذر نگردد و مرافقت رفیقان ممتنع نباشد و وحشت غربت او را به مؤانست بدل گردد.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 144در بیت گزینۀ  .............هر سه آرایۀ "استعاره  -تلمیح  -تشبیه" به چشم م یخورد.
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

 )1سحرم دولت بیدار به بالین آمد

که گر م یرم ز استسقا نجویم آب حیوان را

 )2به بوی لعل میگونش به ظلماتی درافتادم

سنگ سیه صورت نگین نپذیرد

 )3طالب عشقی دلی چو موم به دست آر

مستی که گشت ب یخبر از بادۀ الست

 )4مخمور سر ز خاک برآرد به روز حشر

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 145در کدام گزینه زیر ،ردیف ابیات جمالتی با اجزای "نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل" نمیسازند؟
 )1آن گل سرخ است ،تو خونش نخوان
 )2چشم من خفته ،دلم بیدار دان
 )3دشمن راه خدا را خوار دار

مست عقل است او ،تو مجنونش مخوان
شکل بیکار مرا بر کار دان

دزد را منبر منه ،بردار دار
غّر ه گشت و زهر قاتل نوش کرد

 )4پس دروغ و عشو هات را گوش کرد

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 146آرایههای بیت زیر کدا ماند؟
"فلک خمیده نگاهش به من که با تن چون دوک

چگونه بار امانت نشاند هاند به دوشم"

 )1تشبیه  -حسن تعلیل  -ایهام  -تناقض

 )2تضاد  -اغراق  -تناقض  -تشخیص

 )3تشخیص  -تلمیح  -تشبیه  -جناس

 )4ایهام تناسب  -استعاره  -تلمیح  -تضاد
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 147بن مضارع فعل بهکا ررفته در پایان کدام بیت درست مشخص شده است؟
 )1ز خار غم دلوجان کسی که در دل او
 )2کی شود آینۀ طلعت یار آن سالک
 )3خدایگانا بخشایش آر بر تن من

درخت دوستی و مهر او نرست نرست ( َر ه)
کز غبار دگران ساحت اندیشه نرفت (رو)
از آنکه رای تو بر صد هزار تن بخشود (بخش)

 )4عش ق تردست تو دهقان غریبی ست که تخم

تا نشد سوخته در مزرع امید نکشت ( ُک ش)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 148آرایههای بیت "همایی چون تو عال یقدر حرص استخوان تا کی؟

دریغ آن سایۀ هّم ت که بر نااهل افکندی" کدا ماند؟

 )1استعاره  -تشبیه  -ایهام

 )2کنایه  -تشخیص  -تلمیح

 )3تشبیه  -تضاد  -تلمیح

 )4تشخیص  -تضاد  -مراعات نظیر
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 149کدام بیت ارتباط مفهومی کمتری با سایر ابیات دارد؟
مدهوش نماند نتوان گفت که بیناست

 )1چشمی که تو را بیند و در قدرت ب یچون

بماند تا قیامت مست و مدهوش

 )2دلی کآمد ز عش ق دوست در جوش
 )3تا جمال او بدیدم ،مست و مدهوش آمدم
 )4کرشمۀ تو شرابی به عاشقان پیمود

عاش ق لعل شکربارش گهرپوش آمدم
که علم ب یخبر افتاد و عقل ب یحس شد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 150در کدام بیت ،ضمیر پیوستهای که مشّخ صشده ،نقش دستوری متفاوتی دارد؟
 )1تو مپندار کزین در به مالمت بروم

که گرم تیغ زنی بندۀ بازوی توام

 )2حیف است سخن گفتن با هرکس از آن لب
 )3بازت ندانم از سر پیمان ما که برد
 )4بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل

دشنام به من ده که درودت بفرستم

باز از نگین عهد تو نقش وفا که برد
در پای د مبهدم گهر از دیده بارمت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 151کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟
"ب یآنکه زبان به کمتر داعیهای گشاده باشم ،سراسر کرامت باشم و سراپا گشاد هدستی؛ بی هیچگونه چش مداشتی به سپاسگزاری یا
آفرین".
هر کرمی کاید از او در وجود

 )1کیست کریم آنکه نه بهر جزاست
 )2پردگی نیست عطا گر همه پنهان باشد
 )3دست او رسم کرم را تازه کرد

رعد ابر کرم آوازۀ احسان باشد
جود حاتم را بلندآوازه کرد
آوازۀ کرم به لب جام جم نماند

 )4ای کاسۀ گدا چه صدا م یکنی بلند

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 152کاربرد معنایی فعل "گرفتن" در کدام ابیات یکسان است؟
مگیر از من منم بیدل تویی فرزانه ای ساقی

الف) اگر من بشکنم جامی و یا مجلس بشورانم
ب) آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشد
ج) چراغ ارچه ز روغن نور گیرد

چون تواند رفت و چندین دست دل در دامنش

بسا باشد که از روغن بمیرد

د) شبی پای عمرش فروشد به ِگ ل
ه) سوز دل از دست م یگیرد عنان اختیار

تپیدن گرفت از ضعیفیش دل
شمع نتواند گره زد اشک و آه خویش را

 )1ب -د

 )2الف -ب

 )3ج -ه

 )4الف -ج
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 153در کدام گزینه بعضی از آرایههای نسبت داد هشده به بیت ،نادرست است؟
 )1عقل در اين دير کيست؟ مست شراب الست
 )2پرد هپوشی نتوان کرد به رسوایی ما
 )3تا ندانند و نرانندم سگان کوی او

روح در اين باغ چيست؟ بلبل بستان عش ق :استعاره ،تلمیح
که لباسی نشود جامه عریانی شمع :کنایه ،متناق ضنما

نرم با خیل گدایان سر کویش روم :جناس ،حسآمیزی

 )4خویش را فربه مکن از خوردن و خفتن که شیر

زان بود شاه ددان کاو را میانی الغر است :تشبیه ،حسن تعلیل
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 154ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایههای "تشخیص  -اغراق  -جناس  -تشبیه" کدام است؟
الف) از گرانجانی من شوق زمینگیر شده است
ب) آب حیوانش ز منقار بالغت م یچکد
ج) گرچه ب یطاقتم چو مور ضعیف
د) عجب دارم درون عاشقان را

آب را ریگ روان سلسلۀ پا گردد
زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است

م یکشم نفس و م یکشم بارت
که پیراهن نم یسوزد حرارت

 )1الف ،د ،ج ،ب

 )2د ،ب ،ج ،الف

 )3ب ،ج ،الف ،د

 )4ج ،الف ،د ،ب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 155کدام گزینه با ﴿آیۀ َو َال َت ْح َس َب َّن ا َّل ِذ يَن ُق ِت ُل وْا ِف ي َس ِب يِل ا ِهّلل َأ ْم َو اتًا َب ْل َأ ْح َي اء ِع نَد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق وَن ﴾ ارتباط مفهومی دارد؟
 )1خسرو که بمرد زنده گردد

گر دم دهدش مسیح ثانی

 )2عاشقی چیست؟ زند ه بودن فاش
 )3گر به بوی تو جان برافشانم
 )4سعدیا زنده عارفی باشی

وآنگه از عش ق او نهان مردن
هم به بوی تو زنده گردم باز
گر برآید بدین طلب جانت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 156در کدام گزینه فعل "نیست " معنا و کارکرد دستوری متفاوتی دارد؟
 )1میان عارفان صاحبنظر نیست

که خاطر پیش منظوری ندارد

 )2غیرتم هستم و اقتدارم نیست

که بپوشم ز چشم اغیارت

 )3سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بالست
 )4آرام نیست در همه عالم به اّت فاق

هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست
ور هست در مجاورت یار محرم است
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 157مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟
سعد اکبر شد عیان در مشر ق اوج کمال

 )1نحس اکبر شد نهان در مغرب برج افول
 )2از گل آن جور که بر بلبل مسکین م یرفت
 )3گلگونهای برای عروس خزان نماند

عاقبت از اثر نالۀ زار آخر شد
رنگی که داشت گل همه صرف بهار شد
روز عشرت همه در خواب خمار آخر شد

 )4شمع را زند هدلی در شب تار آخر شد

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 158کدام گزینه با بیت "همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی
دارد؟
 )1ح ق به شبان تاج نبّو ت دهد

ورنه نبّو ت چه شناسد شبان

 )2خوارش اگر کنی گل عّز ت به سر زند

آن را که عش ق قیمت و مقدار بشکند

 )3برگ تن ب یبرگی جان است زود
 )4به قدرت نگهدار باال و شیب

همه بیشی تو بکاهی همه کّم ی تو فزایی " قرابت مفهومی

این بباید کاستن آن را فزود
خداوند دیوان روز حسیب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 159تعداد "وابستۀ وابسته" در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
 )1گوید این آواز ز آواها جداست
 )2بانگ صورش ،نشئت تنها بود
 )3جان گرگان و سگان هر یک جداست
 )4گوید :ار آیم بهقدر یک کمان

زنده کردن کار آواز خداست
نفخ تو ،نشو دل یکتا بود
مّت حد جانهای شیران خداست
من بهسوی تو بسوزم در زمان
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 160کاربرد "را" در کدام بیت ،با سایر ابیات تفاوت دارد؟
من که را جویم که چون تو طبع هرجاییم نیست

 )1طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد
 )2گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم
 )3دانند عاقالن که مجانین عش ق را

منعی که م یرود گنه از باغبان توست
پروای قول ناصح و پند ادیب نیست
رواست گر همه بد م یکنی بکن که نکوست

 )4چرا و چون نرسد بندگان مخلص را

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

161

کدام عبارت زیر فاقد غلط امالیی است؟
 )1او نم یداند که رمیدن من از این بهر ،از نفس من است یا از عکس این.
 )2او متعّل قتر بود از من ،پس غربت او میسر نشود ااّل به بندگی.
 )3ذکر ایشان را طبع است و غذاست و به آن خورش و حیات است.
 )4کوشش او کّل ی برای ح ق باشد و ثواب را از خطا پیدا کند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 162باتوجهبه بیت زیر نقش کدام کلمه اشتباه نوشته شده است؟
ز دست رفتن دیوانه عاقالن دانند

که احتمال نمانده است ناشکیبا را

 )1عاقالن :نهاد

 )2دیوانه :مضافالیه

 )3احتمال :مسند

 )4ناشکیبا :متمم
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 163در کدام گزینه به ترتیب ،نام اثر دیگری از پدیدآورندگان "فیه ما فیه بهارستان  -تذکرﺓالولیاء" آمده است؟
 )1مثنوی معنوی  -بوستان  -اسرا رنامه

 )2مثنوی معنوی  -تحفةاالحرار  -منط قالّط یر

 )3غزلیات شمس  -تحفةاالحرار  -مرصادالعباد

 )4غزلیات شمس  -اله ینامه  -منط ق الّط یر
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 164در کدام گزینه قالب اثری بهدرستی ذکر نشده است؟
 )1روضۀ خلد :نثر آمیخته با نظم -قابو سنامه :نثر
 )2سمفونی پنجم جنوب :نثر -مثل درخت در شب باران :نظم
 )3تمهیدات :نثر -گلستان :نثر آمیخته با نظم
 )4اله ینامه :نظم -اخالق محسنی :نثر
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 165کدام گزینه آرایههای بیت زیر را بهدرستی نشان م یدهد؟
"زیر دست غم تو مهر هصفت

در کف حّق هباز م یغلتم"

 )1ایهام  -تشخیص  -مراعات نظیر -تشبیه

 )2استعاره  -تشبیه  -تشخیص  -مجاز

 )3ایهام  -استعاره  -مجاز  -اغراق

 )4تشبیه  -استعاره  -تشخیص  -حسن تعلیل
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 166کدا میک از موارد زیر ،از جنبۀ تاریخ ادبی درست هستند؟
الف) کتا بهای قابو سنامه ،کلیلهودمنه ،گلستان ،بوستان و مثنوی معنوی جنبۀ تعلیمی دارند.
ب) دوبیت یهای پیوسته از قرن دوازدهم رواج یافت و مل کالّش عرای بهار و فریدون تو ّل لی شعرهایی در این قالب سرود هاند.
ج) پرند های به نام آذرباد ،اثر ریچارد باخ است که سودابه پرتوی آن را ترجمه کرده است.
د) عش ق ،عرفان ،مرثیه ،مناجات و گالیه و شکایت از موضوعهای ادبیات غنایی هستند.
هـ) خّی ام ،عّط ار ،مولوی ،صائب و بابا افضل از سرایندگان نامدار رباع یاند.
 )1الف -ج -د

 )2الف -ب -هـ

 )3ب -ج -د

 )4الف -د -هـ
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 167همۀ ابیات به شیوۀ بالغی بیان شد هاند؛ بهجز . ...........
تو من خا مطمع بین که چه سودا دارم

 )1دلم از پختن سودای وصال تو بسوخت
 )2اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد
 )3پیش آر آن شراب خردسوز دلفریب
 )4با خیال لب شیرین شکر گفتارش

کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم
تا همچو دل ز آب و گل خویش بگذریم

هرچه کشتم به زمین نیشکر از جا برخاست
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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که سنبل بسته بد بر نرگسش راه " کدام است؟

 168آرایههای بیت "سمنبر غافل از نّظ ارۀ شاه
 )1واجآرایی  -جناس  -تلمیح  -مجاز

 )2تشبیه  -استعاره  -جناس  -کنایه

 )3تشبیه  -استعاره  -ایهام  -مراعات نظیر

 )4ایهام تناسب  -حسن تعلیل  -جناس  -کنایه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 169در کدام بیت ،وابستۀ وابسته وجود دارد؟
 )1باور از بخت ندارم که به صلح از در من
 )2عروسی بس خوشی ای دختر رز

ولی گه گه سزاوار طالقی

 )3خوشم به سینۀ مجروح خویشتن یا رب
 )4جانا بیار باده و بختم بلند کن

آن بت سنگدل سخت کمان بازآمد

جراحتش مرساد آنکه سینه خست مرا

زان حلقههای زلف دلم را کمند کن
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 170در همۀ گزینهها ،پدیدآورندۀ آثار بهدرستی ذکر شده است؛ بهجز:
 )1تمهیدات :عین القضاة همدانی  -سانتاماریا :سّی د مهدی شجاعی
 )2قّص ه شیریِن فرهاد :احمد عربلو  -فی حقيقةالعش ق :شها بالدین سهروردی
 )3فیه ما فیه :مولوی  -مثل درخت ،در شب باران :محّم درضا شفیعی کدکنی
 )4دری به خانۀ خورشید :محمدرضا رحمانی  -بخارای من ،ایل من :محّم د بهمن بیگی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 171هر دو آرایۀ مقابل ابیات درست است؛ بهجز در گزینۀ ............
 )1گندم خال وی از جّن ت او خواهم چید
 )2بهپای سرو درافتاد هاند الله و گل
 )3ندارد با تو بازاری مگر شورید هاسراری
 )4عالم طفلی و جهل حیوانی بگذاشت

زان لب تنگ شکربار سخن خواهم گفت (ایهام تناسب  -تلمیح)
مگر شمایل قد نگار من دارد (حسن تعلیل  -تشبیه)
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد (جناس  -کنایه)
آدم یطبع و مل کخوی و پر یسیما شد (مجاز  -تضاد)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 172در مورد بیت "بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم

اگر مواف ق تدبیر من شود تقدیر" کدام گزینه نادرست است؟

 )1فاقد گروه قیدی است.
 )2یک جملۀ اسنادی دارد.
 )3دو جمله به شیوۀ عادی و دو جمله به شیوۀ بالغی است.
 )4دو جملۀ دارای مفعول دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 173در کدام بیت به ترتیب آرایههای "ایهام تناسب ،اسلوب معادله ،مجاز ،واجآرایی و تشبیه" دیده م یشود؟
امروز پاس دولت فردا نگاه دار

الف) کام طمع ز لذت دنیا نگاه دار

ب) گاه عقد های به عهدۀ تدبیر ناخنی است

خاری برای آبلۀ پا نگاه دار

ج) هر گوشه جوش جلوۀ یار است دیده را

آیینهوار محو تماشا نگاه دار

د) تا وجه ب یقراری ما روشنت شود

آیینه پیش آن رخ زیبا نگاه دار

هـ) یکسر چو شمع جسم تو خواهی که جان شود

در زیر تیغ حادثه پا را نگاه دار

 )1ج ،الف ،د ،هـ ،ب

 )2هـ ،ج ،ب ،د ،الف

 )3ب ،الف ،د ،ج ،هـ

 )4د ،ب ،الف ،ج ،هـ
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 174کدام بیت فاقد آرایۀ حسن تعلیل است؟
 )1بود از پر زدن مقصودش این کاتش برافرزود

ز اخگرهای برگ گل سحر مرغ سحرخوان را

 )2بر عزم آنکه ریزد خون عدوی تو

هر روز بامداد کشد خنجر آفتاب

 )3تا عدد لشکرش در قلم آرد قضا

از ور ق آسمان کاغذ و دفتر شکست

 )4پیش پیکان گل ز بیم گشاد

هر شب از هاله مه سپر دارد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 175در میان بیتهای زیر ،در چند بیت ،غلط امالیی یافت م یشود؟
الف -آتشی از دود پیچان تلخپوش
ب -مرا بود روزی گلی آبدار
ج -زدم تیشه یک روز بر تل خاک
د -شوربختان به آرزو خواهند

آتشی تندرقو و دریاخروش
که هجران وی بر دلم نیست خار
به گوش آمدم نالهای دردناک
مقبالن را زوال نعمت و جاه
این سراید سر وحی و آن کند درس غزا

هـ -هم زبانش تیغ و هم تیغش زبان نصرت است
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 176در چند ترکیب زیر غلط امالیی وجود دارد؟
"ز ّل ه و کالفه  -التماس و اسرار  -طفره و خودداری  -حزین و غمگین  -حیثیت و شرف  -روزه و ذکر مصیبت  -توان و رمغ  -مهیب و
ترسناک  -حزم صدا در خود"
4 )1

5 )2

3 )3

6 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 177در متن زیر چند غلط امالیی و رس مالخّط ی یافت م یشود؟
"مسلمانان بدین فتح که باری دیگر به تاز هگی یافتند شکر یزدان به تقدیم رسانیدند؛ و این جزا و عغاب موجب مزید دعا و صواب
پادشاه شد ،این حسن مکافات ،ح قتعالی دوام مملکت و قوام خوانّی ت او کناد".
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 178کدام بیت یادآور مناظرۀ "مست و هشیار " است؟
چرا بایدت دیگری محتسب

 )1تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

مرد خدایی چهکار بر در والی؟

 )2حاجت خل ق از در خدای برآید
 )3ای دل بشارتی دهمت ،محتسب نماند
 )4ای مفتی شهر از تو پرکارتریم

وز می جهان پر است و بت میگسار هم

بااینهمه مستی از تو هشیارتریم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 179مفهوم کدام گزینه از پیام بیت زیر دورتر است؟
نگردد تبه نام و گفتار پاک "

" ز خورشید و از آب و از باد و خاک

 )1به خیره خود طلب عمر جاودان چه کنی؟
 )2بزرگی کز او نام نیکو نماند

تو نام نیک طلب عمر جاودان این است

توان گفت با اهل دل کاو نماند

 )3آنان که به نام نیک م یخوانندم
 )4دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست

احوال بد درون نم یدانندم
کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 180همۀ گزینهها تمامًا درست هستند؛ بهجز:
 )1ویکتور هوگو در بخشی از جلد دوم کتاب بینوایان ،جنگ واترلو را توصیف کرده است.
 )2پروین اعتصامی و نظامی گنجوی ،از شیوۀ "مناظره" نیز در اشعار خود بهره برد هاند.
" )3م.سرشک" تخّل ص محمدرضا شفیعی کدکنی است و مجموعه شعر"مثل درخت ،در شب باران" از سرود ههای اوست.
" )4کویر" و "بخارای من ایل من" به ترتیب اثر علی شریعتی و محّم د بهمن بیگی هستند و هر دو ،سفرنامه به شمار م یروند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 181همۀ ابیات فاقد جملۀ وابسته هستند؛ بهجز:
 )1ابنای زمان مثال گندم

وین دور فلک چو آسیاب است

 )2بی روی چو ماه آن نگارین

رخساره من به خون نگار است

 )3خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی

سپر انداخت عقل از دست ناو کهای خونریزت

 )4او م یرود دامنکشان من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم م یرود
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 182کدام گزینه ازنظر تعداد "ترکیبهای وصفی" متفاوت است؟
 )1در ساغر بلور می لعل خو شنماست

حسن توراست رتبۀ دیگر در آینه

 )2نتواند طرف عش ق شد از ب یجگری

گرچه بر عقل زبردست سوار است شراب
زیر شمشیر حوادث جبهۀ بگشاده باش

 )3صفحۀ آیینه لغزشگاه پای خامه است
 )4از آن پیوسته دارم بر جگر دندان نومیدی

که کافی نیست پشت دست من زخم ندامت را
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 183در همۀ ابیات زیر غلط امالیی به کار رفته است بهجز ............
 )1حیاتم هم به خود منصوب کن تا بر تو افزایم

عدم سرمایه چون صفرم مگیر از من شمار من

 )2از آن تا در دل و دیده گهر جز عش ق تو نبود

برون روید گهر هر دم ز بهر و کان جان ای جان

 )3چون به خان وصال دست بریم
 )4گرت قربتی هست در بارگاه

دو جهان را به یک نواله کنیم
به خلعت مشو غافل از پادشاه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 184کدام گزینه با سایر ابیات قرابت مفهومی ندارد؟
 )1ز اکسیر محّب ت شد طال خاک وجود من
 )2چو ذ ّر ه گرچه حقیرم ببین به دولت عش ق
 )3گدایی در جانان به سلطنت مفروش
 )4روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد

سمندر در حریم شعله ز ّر ین بال م یگردد
که در هوای رخت چون به مهر پیوستم
کسی ز سایۀ این در به آفتاب رود
ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نوبرد هام
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 185در کدام گزینه هر دو بیت قرابت مفهومی دارند؟
خفتهست و عیب مردم بیدار م یکند

الف) عقل خبر ندارد از اندوه عاشقان
ب) زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست
ج) گفتیم که عقل از همه کاری به درآید

زنده آن است که با دوست وصالی دارد
بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد
شد ریشهریشه دامنم از خار استداللها

د) با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از ب یکسی
 )1الف -د

 )2ب -د

 )3ب -ج

 )4الف -ج
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 186آرایههای ذکرشده در مقابل کدام بیت کام ًال درست است؟
 )1خوشی م یرود این پسر که برخاست
 )2از درون سوزناک و چشم تر

سرویست چنین که م یرود راست (تشبیه و ایهام)
نیمهای در آتشم ،نیمی در آب (تناقض و تضاد)

 )3شربت از دست دالرام چه شیرین و چه تلخ
 )4از هجر تو چیست جز مالمت ما را

بد ه ای دوست که مستسقی از آن تشنهتر است (حسآمیزی ،تناسب)
کرد هست در این شهر عالمت ما را (مجاز و جناس)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 187در بیتهای زیر ،رویهم چند "تشبیه" به کار رفته است؟
سهالب مشتر یغبغب هاللابروی و مهپیكر (سها :نام ستاره)

الف) مرا تركی است مشكینموی و نسرینبوی و سیمینبر
ب) دهانش تنگ و قلبش سنگ و صلحش جنگ و مهرش كین
ج) چه بر ایوان چه در میدان چه با مستان چه در بستان
د) چو آید رقص و دزدد ساق و گردد دور ،نشناسم

به قد تیر و به مو قیر و به رخ شیر و به لب شّك ر
نشیند ترش و گوید تلخ و آرد شور و سازد شر

ترنج از شست و شست از دست و دست از پا و پا از سر

12 )1

13 )2

14 )3

15 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 188کدام گزینه فاقد وابستۀ وابسته است؟
 )1هرچه بیشتر در این باب دقی ق شدم ،یک نوع امیدواری در خود حس نمودم.
 )2برای تبدیل لباس و آراستن سرووضع او را به اتاق دیگر فرستادم.
 )3یک رأس غاز فربه و برشته در وسط میز گذاشت و ناپدید شد.
 )4همۀ حّض ار ی کصدا تصدی ق کردند که تخّل صی بس بجاست.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 189کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟
"ب یآنکه زبان به کمتر داعیهای گشاده باشم ،سراسر کرامت باشم و سراپا گشاد هدستی؛ ب یهیچ گونه چش مداشتی به سپاسگزاری یا
آفرین".
 )1بزرگی بایدت بخشندگی کن

که دانه تا نیفشانی نروید
که ی کجو منت دونان دوصد من زر نم یارزد

 )2چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر
 )3گذشتن از سر گنج گهر سخاوت نیست

کریمی از سر آوازۀ کرم برخیز

 )4توانگرا چو دل و دست کامرانت هست

بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 190مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟
"هر درخت را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این
نیست همهوقتی خوش است و این است صفت آزادگان".
که کس ز مردم آزاده بر نخواسته است

 )1ز ما به دست دعا همچو سرو قانع شو
 )2چون شکر هرکس که دارد از حالوت بهر های
 )3به بندگی قدش سرو معترف گشتی
 )4هرکجا آزادگی باشد نباشد انقالب

خانه و فرش و لباسش بوریایی بیش نیست
گرش چو سوسن آزاده د ه زبان بودی

در بساط سرو آثار خزان معلوم نیست
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 191در متن زیر ،به ترتیب چند "ترکیب وصفی" و چند "ترکیب اضافی" به کار رفته است؟
"هر نفسی که فروم یرود ممّد حیات است و چون برم یآید ُم فّر ح ذات ،پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی

شکری واجب ،باران رحمت ب یحسابش همه را رسیده و خوان نعمت ب یدریغش همهجا کشیده".
 )1شش -هفت

 )2هفت -شش

 )3شش -شش

 )4هفت -هفت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 192در همۀ گزینهها هر دو نوع حذف فعل به قرینۀ لفظی و به قرینۀ معنوی دیده م یشود ،بهجز ............
 )1چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک

آتشم عش ق و دلم عود و تنم مجمر گیر

 )2به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

 )3تو نه مرد عش ق بودی خود از این حساب سعدی
 )4هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

که نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 193مفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1اه چه گفتم کجاست تا به کجا

کو یکی وصف الی ق چو تو ذات

 )2دانی کدام دولت در وصف م ینیاید
 )3وصف او در گفت چون آید مرا

چشمی که باز باشد هرلحظه بر جمالی
چون عر ق از شرم خون آید مرا

 )4طری ق اهل نظر خامشی و حیرانی است

که درنهایت وصفت نم یرسد تحسین
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 194آرایههای بیت "از شرم نیست بال و پر جستوجو مرا

چون باز چش مبسته شکارم دل خود است" در کدام گزینه دیده

م یشود؟
 )1تشخیص ،جناس ،کنایه ،مراعات نظیر

 )2تشبیه ،جناس ،تضاد ،ایهام تناسب

 )3ایهام تناسب ،کنایه ،استعاره ،حسن تعلیل

 )4تشبیه ،حسن تعلیل ،مراعات نظیر ،تضاد
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 195در کدام بیت "جملۀ ساده" و "جملۀ مرّک ب" هر دو یافت م یشود؟
 )1هرکسی را سر چیزی و تمّن ای کس یست
 )2طاقت رفتنم نم یماند

ما بهغیراز تو نداریم تمّن ای دگر

چون نظر م یکنم به رفتارش

 )3از پیش تو راه رفتنم نیست

گردن به کمند به که مهجور
تا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضمیر

 )4تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 196باتوجهبه بیت" :دگرش چو باز بینی ،غم دل مگوی سعدی

که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد" کدام موارد نادرست

هستند؟
الف) هم حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد ،هم معنوی.
ب) از  4جمله تشکیل شده است.
ج) نقش تبعی در آن به کار نرفته است.
د) دو حرف پیوند در آن دیده م یشود.
 )1الف و ب

 )2الف و ج

 )3ب و ج

 )4ب و د
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 197کدام دو بیت با مفهوم جملۀ زیر قرابت مفهومی دارد؟
"ای َم ِل ک چون گردآمدن خل ق موجب پادشاهی است ،تو مر خل ق را پریشان برای چه م یکنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟"

الف) گر رعیت را بهظاهر لطف شه م یپرورد

خود رعیت پادشه را با سپه م یپرورد

ب) چه کند گر نکند خانۀ مردم ویران

پادشاهی که بهجز فتنه نباشد سپهش

ج) با تو دل مردم شده مجموع ولیکن

از غیر تو دلهای رعیت بپراکند

د) پادشاهی که به اندوه رعیت شاد است

همچو شادی است ،بقایی نبود چندانش

 )1الف  -ب

 )2الف  -د

 )3ج  -د

 )4ب  -ج
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 198مفاهیم "فراگیر بودن نعمتها ،وصفناپذیری ،رازداری ،بخشاینده بودن خداوند" در کدام ابیات ،به ترتیب وجود دارد؟
همه کردار بد ناکرده آمد

الف) چو آن خوان کرم گسترده آمد
ب) ز جلوۀ تو چه گوید زبان حیرت من

که هست جوهر آیینه در سخن معذور

ج) پیش آب زندگی گر مهر بردارم ز لب

غیرت هّم ت دهن پرخاک م یسازد مرا

چون رز ق را به روی کسی در نبستهاند

د) مّن ت منه به داده که بخشنده ایزد است
 )1الف ،ج ،ب ،د

 )2د ،ب ،الف ،ج

 )3د ،ب ،ج ،الف

 )4ب ،د ،ج ،الف
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 199آرایههای نا مبرده در برابر ابیات ،در همه گزینهها درستاند ،بهجز . ............
 )1ز نقصان م یپذیرد مه تمامی

درست یها بود در هر شکستی :تضاد  -اسلوب معادله

 )2در سینه عّش اقی و از سینه جدایی

چون صورت آیینه ز آیینه جدایی :جناس تام  -پارادوکس

 )3هرگز ننهی بر سخن هیچکس انگشت

ی کبار اگر نامه خود در نظر آری :کنایه  -استعاره

 )4زان سنگدل و ب یمزه چون میوه خامی

کز عش ق به خورشید قیامت نرسیدی :حسآمیزی  -تشبیه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 200امالی کدام بیت درست است؟
 )1آنچه در خانه مرا بود ز اسباب و اساس
 )2گر به دو پر درشکست ملک خسان را چه شد
 )3به رقم حرص شک مخوار خان نهد با دل
 )4من مورم و نگین جم آن لب قریب نیست

رفت بر باد و بهجز لطف تواش تاوان نیست
ملک سبا جبرئیل هم به دو پر درشکست
هزار کاسه کشد ب یشکم زهی اقبال
او خاتم نگین جم از من دریغ داشت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 201آرایههای "اسلوب معادله ،حسن تعلیل ،تشخیص" همگی در کدام بیت دیده م یشود؟
بهپایخود برون از بند نی ،شکر نم یآید

 )1بهدشواری توان دل از لباس فقر برکندن

ازو دارد همانا غنچۀ گل ،کجکالهی را

 )2سر خاری ز شور عش ق خالی نیست در گلشن
 )3تیرگی بیرون نرفت از دل به علم ظاهری
 )4کسب کمال آینهدار فروتنی است

خانه را روشن نم یسازد چراغ پشت بام
موج گهر ز شرم غنا پست م یرود
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 202مفهوم بیت زیر در تقابل با کدام گزینه است؟
"دزد را تو دست ببریدن پسند

از بریدن عاجزی دستش ببند"

 )1سراسر کرامت باشم و سراپا گشاد هدستی؛ ب یهیچ گونه چش مداشتی.
 )2هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن ُب تی نسازم.
 )3پاداش هر زخمۀ سنگی را دستهای کریم تو میو های چند شیرین ایثار کند.
 )4پای فرسودگان آفتا بزده را نوازشگری درمانبخش دردها باشی.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 203آرایههای "ایهام ،تلمیح ،تشبیه و استعاره" همگی در کدام گزینه به کار رفتهاند؟
 )1از خط سبز تو در آتشم ای آب حیات
 )2ما چو یعقوب به مصر ،از پی دیدار عزیز

رشکم آید که خضر بر لب جوی تو رسد
آمدیم اینک و با کلبۀ احزان رفتیم

 )3ز اژدهای درفش تو بر دلش گرهی است

که آن گره سر دندان مار بگشاید

 )4چنان بر صورت شیرین من بیچاره مفتونم

که در خاطر نم یگنجد خیال ملک پرویزم
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 204رویهم در چند عبارت واژ های با امالی نادرست نوشته شده است؟
الف -گفت :من مردی رسولم و رسوالن را چاره نباشد از گذارد ح ق.
ب -اندر همه خراسان کس نشان ندهند که چون تو خواب امیر تواند گزارد.
ج -دانی که چنین کارها را اگرچه روزگار بسیار َب َر د ،بههیچروی مهمل نتوان گذارد.

د -مردم باید که در هیچ حال از تیر قصد قاصدان و ضربت حاسدان غافل نباشد تا عمر در خّر می گذراند.
ه -مرا حالی گرچه بال بسیار رسیده است ،از دوستی چون تو گمان چنین نبردم که مرا بدین حال بگذاری.

و -این شغلی است که تدبیر بسیار طلبد و تجربت ب یشمار خواهد و گذاردن آن را کفایتی شایان الزم است.
5 )1

4 )2

3 )3

2 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 205در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
"وداع وطن و رنج قربت به نزدیک من ستود هتر از آنکه حسب و نسب در من یزید کردن و دشمنی را که همیشه از ما کم بوده
است تواضع نمودن و هرکه جانب احتیاط را مهمل گزارد به جهل و نادانی منصوب شود".
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 206یاتوجهبه معنی و مفهوم کدام گزینه م یتواند بیت بعدی بیت زیر باشد؟
"ای ب یخبر بکوش که صاحبخبر شوی تا راهرو نباشی کی راهبر شوی "
 )1گر نور عش ق ح ق به دلوجانت اوفتد
 )2وجه خدا اگر شودت منظر نظر

باهلل کز آفتاب فلک خو بتر شوی
زین پس شکی نماند که صاحبنظر شوی

 )3ی کدم غری ق بحر خدا شو گمان مبر

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

 )4در مکتب حقای ق پیش ادیب عش ق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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بنهفته به ابر چهر دلبند" در کدام بیت زیر انطباق دارد؟

 207مضمون بیت" :تا چشم بشر نبیندت روی

حیف بود در به چنین روی بست

 )1ب یتو حرام است به خلوت نشست
 )2آتش گرفت عالم ،ز گور بوالبشر بود
 )3صدبار گفتمت کزین مردم

صرفنظر گر زین پدر کردی نکردی
بگریز و فزون مخور غم کشور
بهر پناه مردم مسکین دری نماند

 )4هر در که باز بود سپهر از جفا ببست

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 208در کدام گزینه اطالعات مقابل همۀ آثار درست است؟
 )1تیرانا (محمدرضا رحمانی  -منثور)  /شلوارهای وصلهدار (عبدالحسین وجدانی  -منثور)
 )2ماه نو و مرغان آواره (تاگور  -منظوم)  /سانتاماریا (سید مهدی شجاعی  -منثور)
 )3دری به خانۀ خورشید (سلمان هراتی  -منثور)  /پیامبر و دیوانه (جبران خلیل جبران  -منثور)
 )4جوامع الحکایات (مجد خوافی  -منثور)  /سه دیدار (نادرابراهیمی  -منثور)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 209کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟
"سینه خواهم شرحهشرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق"
که دل چه م یکشد از روزگار هجرانش

 )1کجاست ه منفسی تا به شرح عرضه دهم
 )2مده زنهار عرض گفتوگو "صائب" به ب یدردان
 )3خامان ره نرفته چه دانند ذوق عش ق
 )4ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عش ق

که هر نادیده قدر بوی پیراهن نم یداند

دریادلی بجوی دلیری سرآمدی
ما با تو نداریم سخن خیر و سالمت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 210نقش ضمایر پیوستۀ کدام بیت ،به ترتیب درست است؟
که سخت دستدرازند بسته پات کنند (متّم م ـ مفعول ـ مضاٌف الیه)

 )1نگفتمت مرو آنجا که مبتالت کنند
 )2خواهم اندر عقبش رفت و به یاران عزیز
 )3بسی مثال خمیرت دراز و گرد کنند

شخصم ار بازنیاید خبرم بازآید (مضاٌف الیه ـ مضاٌف الیه ـ متّم م)
کهت کنند و دو صدبار کهربات کنند (مفعول  -مفعول ـ مفعول)

 )4گفتم غم من؟ گفت که افزون دارش گفتم چشمم؟ گفت که جیحون دارش (مفعول -مضاٌف الیه  -مضاٌف الیه)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 211در بیت گزینۀ " ............هستۀ گروه"" ،صفت پیشین" پذیرفته است.
که شکستی قفس ای مرغ گلستانی من

 )1گل و ریحان کدامین چمنت بنمودند

چون شاه هفتکشور گردون گدای ماست

 )2خواجو سزد که بندۀ درگاه ما بود

سوی هر قبله کجا آرم روی

 )3مهر هر سفله کجا گیرم خوی

 )4با همه دلشکستگی روی به آسمان کنم

آه که قبلۀ دگر نیست ورای آسمان
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 212در کدام بیت زیر آرایۀ "اسلوب معادله" به کار نرفته است؟
 )1نیست پروا تلخکامان را ز تلخ یهای عش ق

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

 )2پردۀ شرم است مانع در میان ما و دوست

شمع را فانوسی از پروانه م یسازد جدا

 )3چشم دلسوزی مدار از همرهان روز سیاه

کز سکندر ،خضر م ینوشد نهانی آب را

 )4در گشاد کار خود مشکلگشایان عاجزند

شانه نتواند گشودن طّر ۀ شمشاد را
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 213زمینۀ حماسه در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
 )1ستارهشمر پیش با رهنمای

که تا رفتنش کی به آید ز جای

 )2چرا رزم جستی ز اسفندیار

که او هست رویینتن و نامدار

 )3چو لهراسب بنشست بر تخت داد
 )4ببالید بر سان سرو سهی

به شاهنشهی تاج بر سر نهاد

هم یتافت زو فّر شاهنشهی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

65/ 82

www.konkur.in
امروز خورشید در دشت آیینهدار من تو" در کدام گزینه

 214مفهوم مقابل بیت "دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ
بیان شده است؟
 )1ایبسا کارا که اول صعب گشت
 )2اسب بهار هرچه بتازد بر این کویر
 )3دیروز مل کزاده و امروز ملک گشت
 )4ز کاردانی دیروز من چه سود امروز

بعدازآن بگشاده شد ،سختی گذشت
حّت ی به گرد پای زمستان نم یرسد
یک قرن چنین بود و دوصد قرن چنان باد
چو کار نیست ،چه تأثیر کاردانی را
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 215مترادف واژگان زیر ،به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
"تعّد ی ،کوزه ،مجاب ،پیمودن"
 )1جور ،خم ،پذیرفتن ،طی کردن

 )2زجر ،سبو ،پاسخ گفتن ،اندازه گرفتن

 )3تطاول ،طب ق ،متقاعد ،سپردن

 )4تطاول ،سبو ،متقاعد ،سپردن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 216نجا تبخشی ایمان ،جاودانگی ،ب یتعّل قی ،استعداد عاشقی" به ترتیب در کدام ابیات دیده م یشود؟
الف) تا ز دنیا نکند ترک سالطین جهان

سالک راه و گزین همه عالم نشود

ب) شاباش ای فسونی کافتد از او سکونی

در آتشی که آهن گردد از او چو سوزن

ج) موج آب زندگانی م یزند در زیر خاک

رشتۀ جانی کزان رخسار آتشناک سوخت

د) آتش اندر پختگان افتاد و سوخت

خا مطبعان همچنان افسرد هاند

 )1د ،ب ،الف ،ج

 )2ب ،ج ،الف ،د

 )3الف ،ج ،د ،الف

 )4ب ،د ،ج ،الف
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 217در همۀ گزینهها "تقّد م فعل بر نهاد" دیده م یشود؛ بهجز:
 )1دگر به یار جفاکار دل منه سعدی
 )2به سرو گفت کسی میو های نم یآری
 )3از آن آتش برآمد دودت اکنون
 )4مدد کنید که دور است آب و ما تشنه

نم یدهیم و به شوخی هم یبرند از پیش
جواب داد که آزادگان تهیدستاند
پشیمانی ندارد سودت اکنون
حرامی از عقب و روز گرم و ره در پیش
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 218آرایههای "حسن تعلیل ،تناقض ،تلمیح ،ایهام تناسب" به ترتیب در کدام ابیات وجود دارند؟
الف) دامن صحرا ز اشک آهوان شد اللهزار
ب) م یتواند تا شدن فرمانروا جان عزیز

روی در حی کرد تا مجنون صحراگرد ما
همچو ماه مصر در چاه وطن باشد چرا

ج) از نگاه خیر هچشمان پردگی گشته است ُح سن
د) نباشد بر دلم چون سرو از ب یحاصلی باری

شمع در فانوس از گستاخی پروانه است
که دارد حاصلی چون تاز هرویی ب یثمر بودن

 )1الف ،ب ،ج ،د

 )2ج ،د ،الف ،ب

 )3د ،الف ،ب ،ج

 )4ب ،د ،الف ،ج
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 219همدم  -صفا  -افتخار  -دیوانگی" به ترتیب معانی کدام واژ هها است؟
 )1دمساز  -قداست  -مفخر  -شیدا

 )2حریف  -قدس  -مباهات  -سودا

 )3دالویز  -پاکی  -مباهات  -شیدایی

 )4حریف  -مقّد س  -مفخر  -سودا
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 220در بیت "شیرینی دختران طبعت

شور از متمّی زان برآورد" کدام آرایهها همگی وجود دارند؟

 )1ایهام  -حسآمیزی  -مراعا تالنظیر

 )2تلمیح  -ایهام تناسب  -کنایه

 )3ایهام  -تلمیح  -تشبیه

 )4ایهام تناسب  -تشبیه  -حسآمیزی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 221غلط امالیی در همۀ گزینهها یافت م یشود بهجز:
 )1موالنا دردم گفت :حالیا فتوحات زک ّی به از فتوحات مّک ی است و به سماع برخاست.
 )2موالنا به کّر ات اندیشه را نکوهیده و به مضّم ت آن پرداخته است.
 )3هیچیک از اعمال عاش ق ،معّل ل قرض و کسب نتیجه نیست.
 )4عارفان بادۀ عش ق را در غالب رفتار و گفتار خود به آنان تعارف م یکنند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 222در کدام بیت جملۀ دارای مسند دیده نم یشود؟
 )1اشک من رنگ شف ق یافت ز ب یمهری یار

طالع ب یشفقت بین که در این کار چه کرد

 )2هر تیر که بر سینهام آن فتنهگر انداخت

جان سهل گرفت آنهمه چون بر سپر انداخت

 )3صراحی م یکشم پنهان و مردم دفتر انگارند
 )4پیش آن قامت چون نیشکرت

عجب گر آتش این زر ق در دفتر نم یگیرد

سرو را زهرگیا م یگوییم
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 223در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
"دمنه گفت :وجه دفع چه م یاندیشی؟ گفت بهجز جنگ و مقاومت روی نیست که اگر کسی همه عمر به صدق دل نماز گزارد و از
مال حالل صدقه دهد چندان ثواب نیابد که یک ساعت از روز در جهاد گزارد".
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 224برای چند واژه در بیت زیر ،واژ های "ه مآوا" در زبان یافت م یشود؟
"گر قدر رخ خویش هر آیینه بدانی

این روی چو آیینه به هرکس ننمایی"

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 225باتوجهبه ابیات زیر از دماوندیه:
تا چشم بشر نبیندت روی

بنهفته به ابر چهر دلبند

تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحسن دیومانند
با شیر سپهر بسته پیمان

با اختر سعد کرده پیوند

در همۀ گزینهها افرادی معادل بخشهای مشخ صشده معرفی گردید هاند بهجز............ :
قمر یاش مویهگر از مرگ وکیالن غیور

 )1بلبلش نوحهگر از فرقت مردان شریف
 )2همه بی فضل و فضیلت همه ب یعلم و سواد
 )3همه مرعوب اجانب همه مغلوب طمع
 )4هریکی گوید با خویش که گر تنها من

همه ق ّال ش و نجوبر ،همه الدنگ و شرور
همه دّال ل اعادی همه حّم ال شرور
کیسه ُپ ر سازم از این معرکه باشم معذور
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 226کدام بیت با بیت" :زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت
 )1آن دگر گفت :ار نبودی مرگ هیچ
 )2وارهیدند از جهان پیچپیچ

حیثیت مرگ را به بازی نگرفت" پیامی یکسان دارد؟

که (کاه) نیرزیدی جهان پیچپیچ
کس نگرید بر فوات (نابودی) هیچ ،هیچ

 )3چون ز جزء مرگ ،نتوانی گریخت
 )4دان که هر رنجی ز مردن پار های است

دان که کّل ش بر سرت خواهند ریخت
جزء مرگ از خود بران گر چار های است
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 227همۀ ابیات زیر بر مفهوم یکسانی تأ کید دارند بهجز ............
 )1هرکه بدید از او نظر ،با خبر است و ب یخبر
 )2چون کاسه بر سر بحری و ب یخبر از بحر
 )3زین واقعه مدهوشم ،باهوشم و ب یهوشم
 )4این مدعیان در طلبش ب یخبرانند

او ملک است یا بشر ،بر در ما چه م یکند؟
ببین ز موج تو را هر نفس چه گرد شهاست
هم ناط ق و خاموشم هم لوح خموشانم
کان را که خبر شد خبری بازنیامد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

69/ 82

www.konkur.in
 228آرایههای "استعاره  -تضاد  -ایهام تناسب  -تشبیه " به ترتیب در کدام گزینه بیان شد هاند؟
الف) مرا بهجای تو ای یار ،یار دیگر نیست
ب) مدام چشم تو مخمور و ناتوان خفته است
ج) صفیر بلبل طبعم شنو وگرنه به باغ
د) ِم یَا م ز لعل دلافروز ده که جانافزاست

ولی تو را چو من خسته یار بسیار است
چه حالت است که او را خمار بسیار است
نوای قمری و بانگ هزار بسیار است
وگرنه جام ِم ی خوشگوار بسیار است

 )1د ـ الف ـ ب ـ ج

 )2الف ـ ب ـ ج ـ د

 )3د ـ ج ـ ب ـ الف

 )4ب ـ د ـ ج ـ الف
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 229در میان گرو هواژ ههای داد هشده" ،چند غلط امالیی" به چشم م یخورد؟
"حلیه و زیور ،باس ق و بالیده ،وظیفۀ روزی و خان ،بطالت و کاحلی ،محتسب و داروغه ،انابت و تضّر ع ،بساط و نمط ،عّز و ذّل ،
تمهید و آراستن ،مواهب و عطا ،اّم ان و آتن ،مباهات و افتخار ،محصور و محفوظ ،اتراق و اقامت"
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 230مفاهیم "ناسپاسی ،عیبپوشی ،برخوردار کردن از نعمت ،ناتوانی از وصف " به ترتیب در کدام ابیات دیده م یشود؟
الف) من که باشم تا نمایم صورت احوال خود
ب) فرسوده شد از خوردن نعمت دندان
ج) پردۀ نامهسیاهان ندرد رحمت عام
د) روزی عنکبوت مسکین را

حیرت رخسار او آیینه را سّت ار کرد
لیک از گله یک روز نیاسود زبان
حیف کز خامۀ خورشید شب آید بیرون

پر دهد تا به نزد او آید

 )1ج ،الف ،ب ،د

 )2ب ،ج ،د ،الف

 )3ب ،الف ،د ،ج

 )4ج ،د ،ب ،الف
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 231در کدام گزینه ب یاعتباری دنیا دیده م یشود؟
 )1من که شبها ره تقوی زد هام با دف و چنگ

این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد؟!

 )2باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش

اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

 )3هر گل نو ز گلرخی یاد هم یکند ولی

گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو

 )4کجا آمد کجا آمد کز اینجا خود نرفته است او

ولیکن چشم گه آ گاه و گه ب یاعتبار آمد
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 232در متن زیر به ترتیب "چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی" به کار رفته است؟
"پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فروریختۀ اتاقمان آویخت و همه را به تماشا آورد .تصدی ق قشنگی به شکل
مرب عمستطیل بود .مزایای قانونی تصدی ق و نام و نشان مرا با خّط ی زیبا بر آن نگاشته بودند".
 )1چهار ،هشت

 )2پنج ،هفت

 )3چهار ،شش

 )4پنج ،نه
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 233نقش واژۀ مشخ صشده در کدام گزینه صحیح بیان نگردیده است؟
 )1سوی بام آمد ز متن ناودان

جاذب هر جنس را ه مجنس دان (مضافالیه)

 )2هرکه او ارزان َخ َر د ،ارزان دهد گوهری ،طفلی به قرصی نان دهد (مفعول)
 )3این هم از تأثیر حکم است و َق َد ر چاه م یبینی و نتوانی حذر (مسند)
 )4باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا (متمم)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 234مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
 )1تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب
 )2ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد
 )3ای قّص ۀ بهشت ز کویت حکایتی
 )4تا عذر زلیخا بنهد منکر عّش اق

کاین مدح آفتاب نه تعظیم شأن توست
یوسف بگو هیچ نیاید برون ز چاه
شرح جمال حور ز رویت روایتی
یوسفصفت از چهره برانداز نقابی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 235آرایههای ذکرشده در مقابل کدام بیت صحیح است؟
کشتی دریای ما ناخدا گ مکرد های است (تلمیح ،کنایه)

 )1کار ما بیدست و پایان با خدا افتاده است

نتوان شکستگی ز نی بوریا گرفت (اسلوب معادله ،حسآمیزی)

 )2فرش است در سرای فقیران حضور دل

هر سر که شد زسجدۀ آن خاک پا بلند (تناقض ،تضاد)

 )3رعناتر است یک سر و گردن ز آفتاب

کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟ (حسن تعلیل ،واجآرایی)

 )4از پختگی است گر نشد آواز ما بلند

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 236کدام گزینه با عبارت زیر ب یتناسب است؟
"هرکه عاش ق نیست خودبین و پرکین باشد"
 )1مردان خدا فخر به هستی نکنند

خودبینی و خویشتنپرستی نکنند

 )2گویند دل آیینۀ آیین عجب است
 )3یک ذره ز حد خویش بیرون نشود

دوری رخ شاهدان خودبین عجب است
خودبینان را معرفت افزون نشود
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

 )4فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 237در کدام گزینه معنی مقابل هر دو واژه درست است؟
( )1تزویر :دورو) (قبا :جامه)

( )2مکاشفت :آشکار ساختن) (پایمرد :رزمنده)

( )3معاملت :اعمال عبادی) (عصاره :افشره)

( )4صفوت :ویژگی) (ذوالجالل :پروردگار)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 238آرایههای ذکرشده در برابر همۀ گزینهها درست است بهجز ............
 )1دارد همه روز و شب فغان بلبل مست

کافسوس که زاغ شد نگهبان رخت (حسن تعلیل ،استعاره)
رخ زردم به چه وجه اینهمه زر گرد آورد (تلمیح ،ایهام تناسب)

 )2گنج قارون چو در این ره به پشیزی نخرند
 )3خود از شکستهدالن خون گریستن عجبی نیست
 )4در بوستان سرای تو بعد از تو کی شود

شراب م یچکد از شیشۀ شراب شکسته (واجآرایی ،اسلوب معادله)

خندان انار و تازه به و سر خروی سیب (ایهام ،تشبیه)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 239در کدام گزینه مجموع وابستههای پیشین و پسین ،بیش از سایر گزینهها است؟
ما خفتگانیم و تویی صد گنج و صد دینار ما

 )1ما کاهالنیم و تویی صد حج و صد پیکار ما

ما بس خرابیم و تویی هم از کرم معمار ما

 )2ما خستگانیم و تویی صد مرهم بیمار ما

سر درمکش ،منکر مشو ،تو برد های دستار ما

 )3من دوش گفتم عش ق را ،ای خسرو عّی ار ما
 )4واپس جوابم داد او ،نی از تو است این کار ما

چون هرچه گویی وادهد همچون صدا کهسار ما
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 240آرایههای "اسلوب معادله ،تشبیه ،تضاد ،استعاره ،تناسب" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
خط پیشانی من گم شده در نقش قدم

الف) بس که چون سایهام از روز ازل تیره رقم
ب) عش ق هر سو کشدم چاره همان تسلیم است
ج) قطع خود کرد هام از خیر و شرم هیچ مپرس
د) راحت از عالم اسباب تغافل دارد
هـ) فیض ایثار اگر عرض تمتع ندهد

غیر خورشید پر و بال ندارد شبنم
خط کشد بر عمل خود چو شود دست قلم

مژه ب ی دوختن چشم نیاید بر هم
مار از گنج چه اندوده و ماهی ز درم

 )1الف ،ج ،ب ،د ،هـ

 )2ب ،ج ،د ،الف ،هـ

 )3ج ،الف ،هـ ،د ،ب

 )4د ،الف ،ج ،ب ،هـ
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 241باتوّج هبه بیت زیر ،نقش واژ ههای مشّخ صشده به تربیت کدام است؟
"گرم آن قرار بودی که ز دوست برکنم دل

نشنیدمی ز دشمن سخنان ناپسندش"

 )1متّم م  -مسند  -نهاد  -مضاٌف الیه

 )2مضاٌف الیه  -نهاد  -مفعول  -متّم م

 )3متّم م  -نهاد  -مفعول  -مفعول

 )4متّم م  -نهاد  -مفعول  -مضاٌف الیه
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 242به ترتیب ،آرایه  ............در همۀ ابیات زیر مشترک است و آرایۀ  ............در هیچکدام از ابیات دیده نم یشود.
که دستودل نشود سرد اللهکاران را

الف) از آن ز داغ نهان پرده برنم یدارم

گر زان که دلم خستۀ آن ماه نبودی

ب) از دیده نم یریخت مرا اینهمه کوکب

سوسن زبان گشاده و دارد چنار دست

پ) تا این ثنات خواند و آن یک دعا کند
 )1حسن تعلیل  -ایهام

 )2مراعات نظیر  -تشبیه

 )3کنایه  -جناس

 )4استعاره  -متناقض نما
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 243کدام بیت با عبارت "کّل ش یٍء یرجع إلی أصله" قرابت مفهومی ندارد؟
مرغ دل را در فلک پرواز ده

 )1مرغ گل را در زمین پوشیده دار
 )2صورت را برون کنم پیش شهنشهی روم
 )3صاف جانها سوی گردون م یرود
 )4فر عهای درخت لرزانند

کز تف او منّو رم وز کف او مصّو رم
ُد رد جانها سوی هامون م یرود

اصل را نیست خوف لرزیدن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 244آرایههای "اسلوب معادله  -ایهام  -استعاره  -تضاد" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
تشنه مسکین آب پندارد سراب

الف) هرکه بازآید ز در پندارم اوست
ب) خوش م یرود این پسر که برخاست
ج) فراق افتد میان دوستداران
د) ای آتش خرمن عزیزان

سروری است چنین که م یرود راست

زیان و سود باشد در تجارت
بنشین که هزار فتنه برخاست

 )1الف -ج -ب -د

 )2ج -ب -د -الف

 )3الف -د -ج -ب

 )4د -ب -ج -الف
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 245کدام دو بیت ،با یکدیگر قرابت مفهومی دارند؟
نّق اش را محال است تصویر جان کشیدن

الف) زان جلوه هیچ ننمود آیینه جز مثالی
ب) جرئت کجا و من ز کجا لیک چاره نیست
ج) تا بدیدم خم ابروی هاللآسایش

نّق اش دامن تو به دستم کشیده است
قدم انگشتنمایی است که گفتن نتوان

د) تا به خود بازآیم آن گه وصف دیدارش کنم

از که م یپرسی در این میدان که سرگردان چو گوست

 )1الف ،د

 )2الف ،ج

 )3ب ،ج

 )4ب ،د
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 246همۀ ابیات تعلیمی زیر بر مفهوم واحدی داللت دارند بهجز ............
 )1همت اگر پایه فزایی کند

پّش ۀ ب یبال همایی کند

 )2کو پر هّم ت که ازاینجا پریم

رخت به سرمنزل عنقا بریم

 )3ز عالی هّم تی گردن برافراز

طناب هرزه از گردن بینداز

 )4هّم ت اگر پای به میدان نهد

گوی فلک در خم چوگان نهد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

" 247شفاعت ،ترس ،برافراشتن ،ناگهان" به ترتیب معانی کدام واژ هها است؟
 )1میانجی ،تپیدن ،افراختن ،سُب ک

 )2خواهشگری ،هول ،سَپ ردن ،سُب ک

 )3پایمرد ،سهم ،اهتزاز ،یکایک

 )4پایمردی ،سهم ،برافراختن ،یکایک
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت" از کدام گزینه

 248مضمون بیت "باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است
دریافت م یشود؟

ازآنرو عش ق در جانودل آ کندم خوشا حالم

 )1بهجز عشقم نیامد در نظر چیزی در این عالم
 )2خیالش در نظر پیوسته هست اّم ا پسندم نیست
 )3ندیدم چون وفایی در گلی در گلشن عالم

به دیدار جمالش آرزومندم خوشا حالم
ز دل خار تعّل ق ی کبهیک کندم خوشا حالم
گهی گریم به حال خود گهی خندم خوشا حالم

 )4گهی حیران آن رویم گهی آشفته زان مویم

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 249مفهوم کدام بیت از مفهوم سایر ابیات دور است؟
 )1م یشود شیرازۀ دل عارف آ گاه را

از تجّل ی گرچه م یپاشد ز هم اجزای کوه

 )2حریف بر ق تجّل ی که م یتواند شد

که کوه طور به صحرا از این تزلزل ریخت

 )3بهپیش جلوۀ طاقت گداز او بیدل

گزید جوهر آیینه پشت دست ادب

 )4جلو هاش جهانی را محو ب یخودیها کرد

آینه دکان برچین جنس حیرت ارزان شد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 250معنی مقابل کدام گروه از واژگان کام ًال درست است؟
الف) جّر اره :ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سّم ی که دمش روی زمین کشیده م یشود.
ب) سرپرزدن :توّق ف چندروزه در سفر به جایی ،موقتًا در جایی اقامت گزیدن
ج) طب ق :سینی گرد کوچک و معموًال چوبی ،مخصوص نگهداری اشیا
د) کیانی :هریک از پادشاهان داستانی ایران از دارا تا کاووس
ه) طاق ضربی :طاق احدا ثشده بین دهانۀ دو تیرآهن که آن را با آجر و مالط گچ م یسازند.
 )1الف  -ب

 )2ج  -ه

 )3الف  -ه

 )4ب  -د
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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مشکل توان رسید به باالی پست ما!؟" کدام گزینه بهدرستی آرایههای

 251باتوجهبه بیت" :سعدی نگفت که به سرو بلند او
بهکاررفته را بیان نموده است؟
 )1ایهام تناسب  -استعاره  -تضاد

 )2تناقض  -تناسب  -استعاره

 )3تشخیص  -تضاد  -واجآرایی

 )4ایهام  -تناقض  -تشخیص
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 252در کدام گزینه تعداد واژ ههایی که نادرست معنی شد هاند متفاوت است؟
( )1درهم :مسکو ِک طال) ـ (وجه :ذات) ـ (صنعت :کار)
َ( )2خ ّم ار :م یخانه) ـ (دا ِر ملک :قصر پادشاهی) ـ (داروغه :شبگرد)
( )3مدام :شراب) ـ (دینار :مسکو ِک نقره) ـ (اکراه :ناخوشایند داشتن امری)
( )4حد :کیفر و مجازات شرعی) ـ (واعظ :اندرز) ـ (والی :حاکم)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 253در کدام گرو هواژ هها غلط امالیی وجود دارد؟
( )1مدح و ثنا) (مستغر ق و مجذوب) (مسطور و پوشیده)
( )2تاک و َر ز) (تطاول و تعّد ی) (اهورایی و ایزدی)
( )3حیثیت و آبرو) (درهم و مسکوک) (ِم عجر و نقاب)
( )4انبساط و عدم مالحظه) (انهدام و ویرانی) (مصلحت و صواب)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 254در عبارت زیر چند غلط امالیی یافت م یشود؟
"و م یگفت :یارب اگر ناچار عذاب م یباید کردن ،باری نگونسار به دوزخم درافکن و به فراغ خویشم مبتال مگردان! تا اگر مرا قرب تو
نبَو د ،هجران نیز هم نبَو د؛ و بر من ببخشای که خود این ظن نبرم که آنچه در دنیا از خل ق مستور داشتی ،بدان جهان بر همگان
آشکار کنی؛ چه ،بیش ازآنچه در چاه گناه فروافتادم ،در دریای امیدت مستغر ق بودم".
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 255کدام ابیات زیر دقیقًا مصداق "دولت مستعجل" هستند؟
پیش دریا گهران ملک جهان اینهمه نیست

الف) تشنه را م یبرد از راه برون موج سراب

دولت ابر بهار گذران اینهمه نیست

ب) برگ عیش چمن ای غنچهدهان ،اینهمه نیست
ج) چه بساط است به خود چید های ای خرمن گل
د) صائب از دیدۀ انصاف اگر در نگری

وسعت دایرۀ کون و مکان اینهمه نیست

پیش خط ،جوهر آیینۀ جان اینهمه نیست
مدت خندۀ بر ق گذران اینهمه نیست

ه) عمر کوتهتر از آن است که غم باید خورد
 )1الف  -ب  -ج

 )2ب  -ج  -ه

 )3الف  -د  -ه

 )4الف  -ج  -ه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 256کدام گزینه با بیت "دال خموشی چرا؟ چو ُخ م نجوشی چرا؟

برون شد از پرده راز ،تو پرد هپوشی چرا؟" قرابت مفهومی دارد؟

 )1رازها در سینه دارم گوشهای خواهم که یار

ساعتی گوش رضا بر گفتوگوی من نهد

 )2پیداست حال مردم رند آنچنانکه هست

خّر م دلی که فاش کند هر نهان که هست

 )3عیش سربسته داشت خاموشی

لب گشودن طلسم راز شکست
تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردن است

 )4در مقام حرف بر لب مهر خاموشی زدن

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 257آرایههای مقابل همه ابيات تمامًا درست است بهجز:
 )1هرگه که بر من آن بت عّی ار بگذرد

صد کاروان عالم اسرار بگذرد (استعاره  -اغراق)

 )2دمی با دوست در خلوت ِب ه از صد سال در عشرت
 )3سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
 )4نیست پروا تلخکامان را ز تلخ یهای عش ق

من آزادی نم یخواهم که با یوسف به زندانم (تشبیه  -تلمیح)

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی (مجاز  -استعاره)
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است (اسلوب معادله  -حسآمیزی)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 258آرایههای بیت زیر در کدام گزینه دیده م یشود؟
"کو هکن هر کاسۀ خونی که خورد از دست سنگ

از مزارش در لباس الله بیرون م یدمد"

 )1استعاره ،تلمیح ،حسن تعلیل ،کنایه

 )2جناس ،تشخیص ،اغراق ،ایهام تناسب

 )3تلمیح ،ایهام تناسب ،تناقض ،جناس

 )4کنایه ،استعاره ،تناقض ،اغراق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 259پدیدآورندۀ کدام اثر نادرست ذکر شده است؟
 )1چشمۀ روشن :غالمحسین یوسفی

 )2سانتاماریا :محمدرضا رحمانی

 )3روضۀ خلد :مجد خوافی

 )4ه مصدا با حل ق اسماعیل :سید حسن حسینی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 260در میان مصراعهای زیر ،اجزای چند جمله "نهاد  +مسند  +فعل" است؟
الف) مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی
ب) شرم عشقم فارغ از شرم رقیبان کرده است.
ج) سینه صافان را غباری گر بود بر چهره است.
د) خللپذیر نباشد ارادتی که مراست
ه) توبت کنون چه فایده دارد که نام شد
 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 261نقش دستوری "ضمیر پیوسته" در کدام گزینه متفاوت است؟
 )1آنجاست آدمی که دلش آرمیده است
 )2گرت صورت حال بد یا نکوست
 )3ی کبار نقش پای خود ای ب یخبر ببین
 )4برش چون بر شیر و رخ چون بهار

هرلحظهای اگرچه به صد جا شود کسی
نگارنده دست تقدیر اوست
تا روشنت شود که چه مست گذار های
ز مشک سیه کرده بر گل نگار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 262کدام گزینۀ زیر به مفهوم متفاوتی با بیت زیر اشاره دارد؟
آورده مرگ ،گرم به آغوش تو پناه"

"لبریز زندگی است نفسهای آخرت
 )1مرگ اگر مرد است آید نزد من
 )2مرگ نیکان حیات جان باشد

تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
مرگ بر بد ُک نش زیان باشد

 )3چون به مرگ خود بمیرم؟ رحم کن خونم بریز
 )4کاین شهیدان ز مرگ نشکیبند

کز شهیدان تو فردا سرزنشها م یکشم

عاشقاناند بر فنا بودن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 263آرایههای بیت زیر ،کدام است؟
"تا به کی چرخ مخالف ره عّش اق زند پرد های راست کن ای مطرب عّش اق نواز"
 )1استعاره ،ایهام تناسب ،تشبیه ،جناس

 )2استعاره ،مجاز ،تشخیص ،تشبیه

 )3تشخیص ،ایهام ،ایهام تناسب ،جناس

 )4ایهام ،مجاز ،تضاد ،کنایه
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 264در کدام گزینه به مفهوم بیت "دردناک است که در دام شغال افتد شیر

یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم" اشاره شده

است؟
 )1عیشی است رنج در پی و شهدی است تلخوش
 )2از زاغ ناز م یکشد و م یبرد جفا
 )3به کنج غار ،مخز همچو گرگ ب یچنگال
 )4کرم ز بخل به ،اّم ا بخیل به ز کریم

داروی دردناک است این عش ق ناگهان

بلبل که داشت سرکشی از مهر تابناک
گرسنه خواب مکن ،چون شغال ب یدندان
بخیل هرگز کس را گدا نم یخواهد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 265در متن زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی م ییابید؟
"به فتوای همان فقیه درباری و امضای خلیفۀ هوسران و سستنهاد ،پس از تحّم ل شکنجههای هولناک و تازیانههای فراوان ،دست

و پا و اعضای بدنش را به تیغ قهر و کینه ،بریدند".
10 - 5 )1

6 - 5 )2

6 - 6 )3

10 - 6 )4
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 266در کدام بیت جای مضاف و مضاٌف الیه عوض شده است؟
 )1چون شب آمد همه را دیده بیارامد و من
 )2دلم خیال تو را رهنمای م یداند

گفتی اندر بن مویم سر نشتر م یشد

جز این طری ق ندانم خدای م یداند

 )3چون صدف از سینه صافی قطره را گوهر کنیم
 )4سنگ طفالن ندهد فرصت خاریدن سر

وقت تخمی خوش که افتد در زمین پاک ما
شجری را که درین باغ ثمر بسیار است
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 267کدام گزینه با بیت "بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند
 )1اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد

بگفت انده خرند و جان فروشند " ارتباط مفهومی دارد؟

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

 )2هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست

اجلم م یکشد و درد فراقش سبب است

 )3گر دیگران به عیش و طرب خّر ماند و شاد

ما را غم نگار بود مایۀ سرور

 )4اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 268در کدام گرو هواژ هها غلط امالیی وجود دارد؟
 )1معوا و پناهگاه ،گرو و وثیقه ،سریر و اورنگ
 )2ستور و استر ،محفل و ضیافت ،ارغند و غضبناک
 )3تتّم ه و باق یمانده ،بهت و حیرت ،بدرقه و همراهی
 )4فروگذاشتن و انصراف ،مّن ت و ثنا ،تحفه و خلعت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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 269مفهوم کدام بیت با بیت زیر متناسب نیست؟
یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است"

"ب یعش ق زیستن را جز نیستی چه نام است
 )1ذوق مستی در دل افسرده نیست
 )2نکند عش ق نفس زنده قبول

زندۀ ب یعش ق کم از مرده نیست
نکند باز موش مرده شکار

 )3به نزد من ارواح ب یعش ق هست
 )4دل از عشقت ندارد مرده اولی

همه مرده و کالبدها قبور
روان ب یدرد عش ق افسرده اولی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

 270آرایههای مقابل کدام بیت ،تمامًا درست است؟
 )1کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
 )2برنم یآید ز فکر صید باز بستهچشم

به که نفروشند مستوری به مستان شما (ایهام ،استعاره)
م یخورد در خواب خون چشمی که خونآشام شد (اسلوب معادله ،پارادوکس)

 )3رو که ز عکس لبت خوشۀ پروین شده است
 )4شکر به زهر و نوش به نشتر که داده است

خوشۀ خرمای تر بر طب ق آسمان (تلمیح ،اغراق)
از دل مبر حالوت ایمان به آب تلخ (تشبیه ،حسآمیزی)
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400
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دوازدﻫﻢ

درس ﺗﺴﺘﺮ ﻓﺎرﺳﯽ دوازدﻫﻢ

دﺑﯿﺮ

گ

1

اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ دوری از ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮ ،دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق اﺳﺖ.
ت

گ

2

اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ "دروﯾﺸﯽ" و ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دردﺳﺮﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻃﻮﻓﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪر ﺳﺎﺣﻞ آرام ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ و از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ را ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ :داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻻزﻣﮥ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ.
ت

گ

3

ﺷﻤﺎرش ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی وﺻﻔﯽ :دود ﺗﻠﺦ  -دﮔﺮﺑﺎر  -ﻫﺮﮐﻪ  -آن روی  -روی ﻣﻬﻮش ] 5ﺗﺮﮐﯿﺐ[
ِ
ﮐﻪ  -ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن  -ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ] 5ﺗﺮﮐﯿﺐ[
ﺷﻤﺎرش ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ :داﻧﻪ دل  -دل ﻣﻦ  -ﺧﺮﻣﻦ
ت

گ

4

اﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﻴﻪ(
) :(۱ﭘﯿﺮوی
ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺬﻫﺐ )ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﻴﻪ( رﻧﺪان )ﻣﻀﺎ ٌ ف ِ
ِ
ِ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ) :(۲ﮐﺎر ﻓﺮوﺑﺴﺘﮥ )ﺻﻔﺖ( ﻣﺎ )ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﻴﻪ(

اﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﻴﻪ(
ﮔﺰﯾﻨﮥ
) :(۳دﻓﺘﺮ داﻧﺶ )ﻣﻀﺎ ٌ فاﻟﻴﻪ( ﻣﺎ )ﻣﻀﺎ ٌ ف ِ
ِ

ِ
ﮔﺰﯾﻨﮥ
اﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎ فاﻟﻴﻪ((
اﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎ فاﻟﻴﻪ(
 در )ﻣﻀﺎ فاﻟﻴﻪ( ﺗﻮ )ﻣﻀﺎ ٌ ف ِ
ﮐﻮی )ﻣﻀﺎ فاﻟﻴﻪ( ﺗﻮ )ﻣﻀﺎ ٌ ف ِ
ِ
ﺧﺎک درت )ﺧﺎک ِ
) :(۴ﺳﺮ ِ
ت

ل
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گزینه 2
فعل "گرفتن" در گزینه ( )2به معنی فرض کردن و تصّو ر کردن است .در سایر گزینهها "گرفتن" معنی "اخذ کردن" م یدهد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

6

گزینه 2
همگی حذف فعل به قرینۀ معنوی دارند.
الف) بهتر ز ترّد د [است] -ای کریم [با تو سخن م یگویم] ج) چشم باز [است[ و گوش باز [است] د) خاک تیره بر سرش [باد]
لفظ یها :ب) ختن [بینی] ه) گه ضد این [بنماید]
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

7

گزینه 1
بررسی استعاره در هرکدام از گزینهها:
 )1دامن گردون (اضافۀ استعاری)  /خون جگر استعاره از سرخی آسمان در طلوع  /اشک استعاره از نور ستار هها /چشم اختر (اضافۀ
استعاری) 4 :استعاره
ُ )2د ر (در ترکیب درپوش) استعاره از دندان  /جگر عقی ق اضافۀ استعاری است (لعل لب تشبیه است) 2 :استعاره
 )3در این بیت استعاره وجود ندارد و فقط تشبیه داریم.
 )4ای دل تشخیص است و استعاره  /سنبل استعاره از زلف یار  /کمند :استعاره از زلف است 3 :استعاره
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

8

گزینه 1
"ب" :از سر عادت عبادت و طاعت نکردن :اخالص
"ج" :دشت جنون آبله پا م یطلبد :باید بالکش بود
"الف" :گوش به وسوسۀ اهرمن مکن :ترک تعّل قات
"د" :از وصل یار ،باد به دست داشتن :ناکامی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400
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گزینه 4
"یا" حرف ربط ه مپایهساز است و جمله مرکب در این بیت دیده نم یشود .در گزینه " 1که عشقت را نهان دارد" در گزینه " 2گر من
به خدمتش برسم" در گزینه " 3گر آمدنم به خود بدی " و" ور نیز شدن به من بدی" جمله وابسته هستند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

10

گزینه 4
هر دو بر ویرانگری عش ق اشاره دارند که همهچیز را از میان م یبرد؛ ازجمله وجود عاش ق.
گزینۀ ( :)1تقابل عش ق و حقیقت با عقل
گزینۀ ( :)2مفهوم محوری این بیت ،کسب لیاقت است؛ ظرفیت وجودی عش ق را نداشتم ،هیزم نمناکی بودم و عش ق با مشّق ت
بسیار ،من را سوزاند و عاش ق کرد.
گزینۀ ( :)3ابراز خرسندی از سوختن در عش ق است و سعادت واقعی را همین م یداند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

11

گزینه 3
بیت "الف" و "ب" اسلوب معادله ندارند و هر سه گزینه حذف م یشوند.
بررسی گزینۀ (:)3
حسن تعلیل در "الف" :علت روی هوا بودن نقطه ،شوق است.
اسلوب معادله در "ج" ... :همانطور که اثری هم قافلۀ ری گهای روان پیدا نیست.
پارادوکس در "ب" :هم فرد و تنها است هم تنها نیست.
تشخیص در "ج" :لب و دل برای صدف و جگر دریا
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

12

گزینه 1
مفهوم "خو شحاالن" در ن ینامه :رهروان راه ح ق که از سیر بهسوی ح ق شادمان هستند.
در گزینۀ (" )1مرغان" سب کسیر دقیقًا چنین اشخاصی را مّد نظر دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
مفهوم سه گزینۀ دیگر ،همدردی و داشتن تجربۀ مشترک برای درک متقابل است .مفهوم بیت ( )2ب یکسی عاش ق و نرسیدن
احوالش به گوش معشوق است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

14

گزینه 3
مفهوم کّل ی بیت سؤال ،دعوت به شکستن سکوت است .نقطۀ مقابل این مفهوم توصیه به سکوت و خاموشی است که در بیت
گزینۀ ( )3دیده م یشود :اگر خاموش باشی م یتوانی به حریم زلف او راه پیدا کنی؛ پس سکوت کن و رازدار باش.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1در وادی عش ق ،فقط به معشوق توّج ه کن و چشم از دنیا و آخرت بپوشان و از آنها حرفی نزن.
گزینۀ ( :)2خاموشی و سکوت مانع افشای اسرار نم یشود.
گزینۀ ( :)4راز همه برمال شده است و روزگار ،رازپوش نیست.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

15

گزینه 4
مفهوم بیت سؤال :عش ق ،انحصارطلب است و در عش قورزی باید از هرچه جز او دل کند.
مرتبط با:
گزینۀ ( :)1تا چشم به روی اغیار (هرچه جز او) نبندی ،یار را نم یبینی.
گزینۀ ( :)2دلت را از هرچه جز معشوق خالی کن( .پرداختن از = خالی کردن)
گزینۀ ( :)3نفی اغیار و قید هرچه جز او را زدن.
مفهوم گزینۀ ( :)4او ب یهمتا است ،در عا َل م نم یگنجد و قابل درک و وصف نیست.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

16

گزینه 3
کفر ≠ دین :تضاد  -این و دین :جناس
 )1زلف

مثل

سلسله ⇐ تشبیه  /تناقض ندارد (پریشان و جمع تداخل ندارند)

 )2سرو و باغ ⇐ تناسب /استعاره ندارد (قد به سرو تشبیه شده است)

 )4سخن ← شیرین ⇐

حسآمیزی  /تشخیص ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
الف" :در سایهسار نخل والیت" شعر سپید است" :شعر سپید من روسیاه ماند که در فضای تو به ب یوزنی افتاد "...چهار مورد دیگر،
کام ًال درست هستند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

18

گزینه 2
توضیح مجاز "دست" در سایر گزینهها:
گزینۀ ( )1و ( :)3مجاز از اختیار
گزینۀ ( :)4مجاز از توان و قدرت
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

19

گزینه 3
الف) گوی  /سعادت ← تشبیه {سعادت مثل گوی}
ب) ای گل (مخاطب قرار دادن غیر انسان) ← استعاره
ج) باز ،با ← جناس
د) مهر :ایهام تناسب ←  -1معن یدار در جمله :خورشید  -2محبت (متناسب با سوز دل)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

20

گزینه 4
گزینه (( :)1از من و روزگارم) فراغت و آسایش دارد (ب یخیال من است)
گزینه (( :)2پیام) را میگزارند (ادا م یکنند و بهجا م یآورند)
گزینه (( :)3رنج) و غّص ه
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
گزینۀ ( :)1معترف :اقرارکننده ،اعترافکننده  /گزینۀ ( :)3سفله :فرومایه ،بدسرشت  /گزینۀ ( :)4حد :کیفر و مجازات شرعی برای
گناهکار و مجرم
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

22

گزینه 3
ساق چو گلبرگ یک تشبیه و تشبیه دوم ساق یار به مخملی تشبیه شده که در خانۀ کاشان یها که صاحب فرش و مخملاند -هم
پیدا نم یشود .در گزینه  2دریاچه اشک اضافۀ تشبیهی و در گزینه  4هیچ تشبیهی وجود ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

23

گزینه 2
مفهوم بیت گزینۀ ( :)2رهرو اگر باصداقت و اخالص باشد" ،خودش" راهنمای خودش م یشود و به مقصد م یرسد.
سه گزینۀ دیگر ،بر لزوم پیروی از پیر و مرشد تأ کید دارند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

24

گزینه 4
مفهوم این بیت "غیرقابلشرح و بیان بودن عش ق" است.
در سه گزینۀ دیگر ،عش ق و دل و عش قورزی با دانش و علم رسمی و قیلوقال مدرسه در تقابل هستند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

25

گزینه 4
باتوّج هبه قرینۀ "طاووس" "بط" (مرغابی) درست است.
واژگان مه ّم امالیی گزینهها :ثمرت ،قضا ،اهمال ،منسوب ،ضیافت ،اصناف ،خوان ،حیات
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
امالی درست واژگان:
 )1بازخواست
 )2پالیز
 )4عّل ت (بیماری)  -هایل (ترسناک)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

27

گزینه 3
امالی صحیح واژ ه نادرست:
غربت :غریبی ،دوری از خانمان (قربت :نزدیکی)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

28

گزینه 2
امالی درست واژ هها:
امسال ← َا مثال :همانندان
تحّت ک ← َت َه ُّت ک :رسوایی و ب یآبرو کردن؛ این واژه با هّت اکی ه مخانواده است.
تبع ← طبع :طبیعت ،مزاج ،ذات
واژ ههای مه ّم امالیی:

خصلت (خوُ ،خ ل ق) ،حلم (بردباری) ،وقار (آهستگی ،بزرگواری)َ ،ا قران (نزدیکان)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

29

گزینه 1
گر لب فروببندم جانم به جوش م یآید

گر بر سرش آبی بزنم او جوش را بر سر م یزند

توجه :برای رسیدن به زمان افعال متون کهن معنای امروزی مالک است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
موارد نادرست سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1محّم دحسین بهجت تبریزی (شهریار) شاعر غزل اجتماعی نیست.
گزینۀ ( :)2شعر دماوندیه قصیده است نه قطعه

گزینۀ ( :)4تعریف مندرج در این گزینه مربوط به ادبیات پایداری است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

31

گزینه 2
خضر و آب حیوان ← تلمیح و مراعا تالنظیر
لب تو ← {مثال} خضر  /دهان تو ← {مثال} آب حیوان  /قد تو← {مثال} سرو  /میان (کمر) تو ← {مثال} مو (باریک)
توجه" :میان" گاه در ابیات "ایهام" دارد ولی در اینجا فقط کمر معنی م یدهد و ایهام نیست.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

32

گزینه 2
زاهد :پارسای گوشهنشین که میل به دنیا و تعّل قات آن ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

33

گزینه 4
"بی" در اینجا حرف اضافه و "زحمت" متّم م است.

فعلهای "نبری" و "نیاید" مضارع منفی هستند.

کمت م یبینم = تو را کم م یبینم؛ هر دمت م یبینم = تو را هر دم م یبینم؛ غمت = غ ِم تو
نکته:
"بی" در صفتهایی مثل "ب ینظم"" ،ب یحاشیه"" ،ب ینقص" جزئی از واژه و بهاصطالح پیشوند است .این واژ هها را م یتوان به
چنین جملهای تبدیل کرد :نظم ندارد ،حاشیه ندارد ،نقص ندارد ،اما مانند مصراع دوم ،گاهی "بی" حرف اضافه است :بی {حرف
اضافه} تو {متّم م} به سر نم یشود ،بی {حرف اضافه} نام {متّم م} تو نامه کی کنم باز
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
هردو بیت دربارۀ سفلهپروری چرخ هستند که قدر آزادگان و شاعر خودستای گزینۀ ( )3را نم یداند.
گزینۀ ( :)1در نظر انسانهای فرومایه ،روزگار قدر و منزلتی دارد.
گزینۀ ( :)2گردون ،قدر تنمایی م یکند زیرا در زمین سفلهپرور رقیبی برای آن پیدا نشد.
گزینۀ ( :)4برای سپهر سنگدل ،خوب و بد فرقی ندارد ،به همه آسیب م یزند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

35

گزینه 2
موارد نادرست سایر گزینهها:
 )۱علم ← الم :کسی بر درد و رنجت واقف نشود ،اال کسی که او هم درد و المی داشته باشد.
 )۲خار ← خوار :گل چنان ب یارزش و خوار شده است که...
 )۴حالل ← هالل :در هرماه یک شب هالل وجود دارد (مقصود هالل نو در شب اول ماه قمری است) ولی آن یار ماهرو هر
ابرویش هاللی است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

36

گزینه 4
تشبیه :دفتِر حسن  -ازنظر زیبایی بهتر از ماه تابان هستی (تشبیه تفضیلی)  -آتش روی تو  -آتش روی تو مانند آب
متناق ضنما (پارادوکس) :روی تو در عین آتشین بودن ،مانند آب است .اینجا چیزی را داریم که هم آتش است هم آب.
جناس :باب و آب
ایهام تناسب :اینجا "عین" در معنای مانند و مثل است؛ دو معنای دیگر هم دارد که با آنها بیت را نم یشود معنا کرد اّم ا با واژ ههایی
در بیت تناسب دارند :در معنای "چشمه" با آب و در معنای "چشم" با روی تناسب دارد.

را هحل تستی :تنها بیتی که متناق ضنما دارد همین بیت است و سه گزینۀ دیگر حذف م یشوند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی آرایههای مورد سؤال:
ج) تشبیه :پیکر به شمع  /اینسان (تشبیه شیوه دل دزدیدن معشوق به چیزی که شاعر توصیف م یکند)
ب) استعاره :جانبخشی به دل و صدف ،تشخیص و استعاره است.
ه) کنایه :بریدن کنایه از دور شدن و فاصله گفتن و ترک کردن
الف) مجاز :سر مجاز از قصد و اندیشه
د) پارادوکس :اینکه خار به لطافت سوسن باشد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

38

گزینه 2
در این گزینۀ یک استعاره وجود دارد :شکر استعاره از لب .سه گزینۀ دیگر ،هرکدام دو استعاره دارند:
گزینۀ ( :)1گل← یار  /بلبالن← عاشقان

گزینۀ ( :)3سنبل←

گیسوییار  /باد صبح حدیثی گفته است← استعاره و تشخیص

گزینۀ ( :)4این مسجد ویران← دل  /محراب← ابروی یار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

39

گزینه 2
"ج" :بو که معلوم شود صورت احوال منش :امید است که صورت احوال من برای او {متمم} معلوم شود.
"د" :هیچکس نیست که یک بار بگوید مزنش :یک بار بگوید او {مفعول} را مزن.
در سایر ابیات ،ضمیر پیوستۀ پایانی ،مضاٌف الیه است" :الف" :سیمین بدِن او"ب" :تِن او"هـ" :کی بر زباِن او نام یکی همچو من
بگذرد؟ (جابهجایی ضمیر دارد)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

40

گزینه 4
"ب" :علت سرد بودن باد صبحگاهی این است که پیغامی از جانب عاش ق دلداده و غمگین ،بهسوی دوست م یبرد :حسن تعلیل
"د" :نفس مجاز از لحظه
"الف" :دل من در هوس روی تو ،مانند خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است :تشبیه
"ج" :به بر آید -1 :بار و حاصل دهد  -2در آغوش آید :ایهام
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
مفهوم ابیات:
"الف" :ب یقراری و ناشکیبایی عاش ق؛ اگر دیگران م یتوانند ندیدن او را تحّم ل کنند ،من نم یتوانم با وجود آتش عش ق ،آرام و قرار

داشته باشم.

"ب" :دلپذیری معشوق؛ جواب تلخ یار ،مثل شکر شیرین است و به دل م ینشیند.
"ج" :وفاداری عاش ق؛ شور عش ق ما زمانی از بین م یرود که زنده نباشیم.
"د" :جانبازی عاش ق :جانم را بذل یار م یکنم ،هرچند که ناقابل است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

42

گزینه 2
از (آن طاووس) :نقشنما همیشه از وابستهها م یگذرد و به سراغ هستۀ گروه م یرود.
 )1هیچ نیست ⇐ ...هیچ "نهاد" است.
 )3نبود = وجود ندارد ⇐ اسنادی نیست ⇐ رسم ⇐ نهاد
 )4چون در اینجا قید پرسش است (صفت باید هسته یا موصوف داشته باشد)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

43

گزینه 3
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ ( )3ازخودب یخود شدن و فراموش کردن خود با دیدن معشوق است.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1دل به هیچ یار و دیار ندادن جز به یار و کوی یار
گزینۀ ( :)2با وجود یار از دیگر خیاالت و تصورات دل برکندن
گزینۀ ( :)4تقابل عش ق و سالمت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
مفهوم جاودانگی عش ق در بیت سؤال و گزینۀ ( )4دیده م یشود :خسروپرویز مرد و از او جز نامی بهجا نماند؛ اّم ا عش ق و عش قورزی

و نقش محّب ت فرهاد کو هکن هنوز باقی است.
مفهوم سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1پایداری ُح سن و زیبایی معشوق در برابر زیبای یهای ب یدوام طبیعت.
گزینۀ ( :)2دوام عطر خوش یار در محفل عاشقان؛ آثار حسن معشوق بهجا است ،حتی وقت یکه خودش حضور ندارد.
گزینۀ ( :)3جاودانگی "سخن"
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

45

گزینه 4
گناه کردن پنهان از عبادت فاش به [است] ← .حذف به قرینۀ معنوی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

46

گزینه 3
اغراق :دل من از خون ،دریا است.
پارادوکس :وجود بحر در َب ر (خشکی) :همچو دل تو بحری در هیچ بر نباشد؛ یعنی دل تو دریایی در خشکی است و از این نظر،
ب یمانند است.
تشبیه :دل به دریا مانند شده است.
جناس :بحر و بر
تضاد :بحر و بر
کنایه :خون بودن دل کنایه غم و رنج بسیار است.
این بیت ،حسن تعلیل ،مجاز و استعاره ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

47

گزینه 2
معنی درست واژ هها:
عجم :ایران؛ سرزمینی که ساکنان آن غیرعرب بهویژه ایرانی باشند( .ملوک عجم :پادشاهان ایران)  -تعّل ل :عذر و دلیل آوردن ،به
تعوی ق انداختن چیزی یا انجام کاری ،درنگ ،اهمال کردن َ -خ ستن :زخمی کردن ،مجروح کردن  -دیباچه :آغاز و مقّد مۀ هر نوشته
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
مفهوم گزینه ( :)3شنونده مناسب ،انگیزه سخنگو است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

49

گزینه 4
هردو بیت این گزینه به مفهوم مشترک "دعوت به شوریدن بر ظلم" اشاره دارند.
بررسی سایر ابیات:
( :)1وارونه شدن ارز شها  /ذات انسان فرومایه تغییر نم یکند ،حتی با کسب جاه و جالل.
( :)2برای رسیدن به ح ق باید باطل را ترک کرد / .انسانی که ذات نیکو دارد تسلیم شیطان نم یشود.
( :)3ظالم آرامش ندارد / .ظلم ظالم پایدار و برقرار است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

50

گزینه 2
حقیقت "او" است و کفر و ایمان ظواهر
مفهوم مشترک سه گزینه دیگر:
کلمات را کنار بزنید (" )Aگذاشتن از ظواهر" ،روحی که در این تلقی و تعبیر  .........تماشا کنید" )B( .درک باطن"
A

B

 :1به معنی کوش

ای صور تپرست زان که معنی ،بر تن صورت ،پر است

 :2کف را دید سرگویان

دریا دید ،او حیران

 :3گوش سر بربند

تا ببینی شهر جان

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
معانی درست )1 :دیدار و احوالپرسی خویشاوندان  )2 -ارتقا یافتن  )4 -ضمیمه کردن (به انضما ِم = به همرا ِه )
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

52

گزینه 1
آُخ ره :چنبرۀ گردن ،قوس زیر گردن َ /ت س اّل  :آرامش یافتن َ /ط َر ب :شادی َ /ک ید :حیله و فریب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

53

گزینه 4
تشخیص :نسبت دادن نظر و نظر گشادن به سوزن /حسآمیزی :ندارد
بررسی سایر گزینهها:
 )1کنایه :در آغوش گرفتن چیزی کنایه از بهر همندی کامل از آن  /متناق ضنما :اینکه رسیدن به آرزو در ترک آن باشد.
 )2استعارهُ :د ر استعاره از دندانها؛ نیز ،نسبت دادن جگر به عقی ق ،تشخیص و استعاره است / .ایهام تناسب :ریش .1 :زخمی
(معنی موجود در بیت)  .2موی صورت (معنی نادرست ،متناسب با لب و جگر)
 )3تضاد :ماندن و نماندن  /تلمیح :اشاره به ماجرای دلدادگی فرهاد کو هکن به شیرین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

54

گزینه 1
ب) مطاب ق مصراع اول :غیرقابلتوصیف بودن ممدوح
الف) مطاب ق مصراع دوم :شبیه نداشتن ممدوح
ج) وصفی که گسترده است و فراوان ولی غیرممکن نیست.
د) شبیه نداشتن دست کرم ممدوح
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
عش ق ،عامل حیات حقیقی است؛ بدون عش ق بودن فرقی با مرگ ندارد .این مفهوم در صورت سؤال و گزینۀ ( )4تکرار شده است.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1برای عش ق واقعی ،پایانی نم یتوان متصّو ر شد و حتی بعد از مرگ هم امتداد دارد.
گزینۀ ( :)2مرگ عاش ق ،سبب طول عمر معشوق است.

گزینۀ ( :)3وصال و بهره از یار ،موجب زنده شدن عاش ق م یشود .در این گزینه حرفی از ارزش عش ق و لزوم عش قورزی به میان
نیامده است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

56

گزینه 2
الف) بنیاد ِم ن (مضافالیه) ببرد
ب) آدم آورد من (مفعول) را
ج) استاد حرف دگر به من (متمم) یاد نداد
د) از یاد ِم ن (مضافالیه) برفت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

57

گزینه 3
برای هرکسی {متّم م} این گفتار {نهاد} وجود ندارد {فعل غیراسنادی}؛ عوِد ناسوخته {صفت} بوی {مفعول} ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
تمام آرایههای مطر حشده در تمام گزینهها درست است بهجز "حسن تعلیل" و "تشبیه" در گزینۀ ( .)۳در این گزینه بیت (ه) فاقد
حسن تعلیل و بیت "ب" فاقد تشبیه است .بررسی سایر ابیات:
الف) تشبیه :شام زلف اضافۀ تشبیهی است همچنین شاعر رخ یار را زیباتر از خورشید خاوری دانسته است (تشبیر تفضیل) /
استعاره :قمر استعاره از چهرۀ یار است.
ب) استعاره :لعل استعاره از می است / .ایهام تناسب :گوهر -۱ :ذات و اصل (معنی قابلقبول)  -۲سنگ قیمتی (معنی غیرقابلقبول و
متناسب با لعل)
ج) حسن تعلیل :شاعر علت خمیدگی ابروی یار را سجده کردن در برابر چشمش دانسته است / .ایهام تناسب :قامت -۱ :قد (معنی
قابلقبول)  -۲اقامۀ نماز (معنی غیرقابلقبول و متناسب با سجده)  /تشبیه :شاعر ابروی یار به قامت خود تشبیه کرده است.
د) حسن تعلیل :علت آزادگی و سبز بودن سرو را بندگی یار سروقامت دانسته است / .جناس :بند و بنده
ه) جناس :بوی و بود  /استعاره :به الله تشخیص صورت گرفته است و استعاره ایجاد شده است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

59

گزینه 1
در بیت "ب" و "ج" وطندوستی و سخت ِی دل کندن از وطن دیده م یشود.
"الف" :برای خالصشدن از مصیبتهای وطن ،باید عزم غربت کرد.
"د" :برای عاش ق ،همهجا وطن است چون همیشه به یاد زیبایی معشوق است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

60

گزینه 1
مفهوم مشترک الف و ب :اشتیاق پایانناپذیر (هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد)
ج) ب یاّد عایی و ب یقراری
د) خود مصون از خطایی و بخشایندۀ خطای دیگرانی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
توّج ه" :غاشیه" را با "مار غاشیه" نباید اشتباه گرفت.
غاشیه :یکی از نا مهای قیامت ،سور های از قرآن
مار غاشیه :ماری بسیار خطرناک در دوزخ
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

62

گزینه 1
گزینه ( :)1همه {صفت} ب یسروسامانی {هسته} َا م (من) {مضافالیه}
گزینه ( :)2عاش ق {هسته} آن {صفت مضافالیه} لحظۀ {مضافالیه} طوفانی {صفت مضافالیه}
گزینه ( :)3تشنۀ {هسته} یک {صفت مضافالیه} صحبت {مضافالیه} طوالنی {صفت مضافالیه}
گزینه ( :)4دلخوش {هسته} گرمای {مضافالیه} کسی {مضافالیه مضافالیه}
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

63

گزینه 4
گویندۀ عبارت سؤال و گزینۀ ( )4یک تفّک ر مشترک دارند :فرد بخشنده ،نباید در پی کسب اعتبار و شهرت برای خود باشد.
مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1افتخار به آزادگی و زیر بار مّن ت دیگران نرفتن.
گزینۀ ( :)2سفارش به آزاده بودن و زیر بار مّن ت نرفتن.
گزینۀ ( :)3سفارش به عّز تنفس داشتن و زیر بار مّن ت نرفتن.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

64

گزینه 3
وابستههای پیشین :آنوقت  -هرجا
وابستههای پسین :لطِف تو  -کر ِم تو  -آسایش جان  -قد ِم تو؛ چهار وابستۀ پسین از نوع مضاٌف الیه دارد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( -1 :)1م یآیی  -2م یبینم  -3م یبینم  -4غایبی  -5م یبینم  -6نگه م یکنم  -7م یبینم
گزینۀ ( :)2فعل م یآیی از مصدر آمدن است .نیاز به مفعول ،متمم فعلی و مسند ندارد ،بنابراین الگوی ساخت جملهاش "نهاد +
فعل" است.
گزینۀ ( :)4گرو ههای قیدی بیت دوم :آنوقت  -هم (=نیز)  -هرجا
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
حسآمیزی :تبّس م شیرین

تشبیه :تبّس م شیرین یار ،مثل خندیدن و شکوفاشدن شکوفۀ سیراب خوش است و حتی خو شتر و دلنشینتر از آن( .تشبیه
تفضیلی)

بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ " :"1عّل ت اینکه من خاک پایت نم یشوم این است که م یخواهم غباری از من بر دل نازکت ننشیند :حسن تعلیل ایهام ندارد.
گزینۀ " :"3مصراع دوم ،مصداقی است برای مفهوم مطر حشده در مصراع اول و هر مصراع نیز استقالل دستوری دارند :اسلوب
معادله  /جناس همسان (تام) ندارد.
گزینۀ " :"4دبیر و قلم و دفتر :مراعات نظیر  /تضمین ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

66

گزینه 4
معانی درست:
 )1بحبوحه
 )2حمّی ت
 )3اسرا

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

67

گزینه 4
"د" :تضاد ← پشه و باز
"ج" :تشخیص ← چرخ (= فلک) یاربم را شنید و به یارب گفتن افتاد.
"الف" :تلمیح ← به کار بردن واژ ههای "مار ،طاووس و بهشت" یادآور داستان فریب خوردن حضرت آدم و راند ه شدن او از بهشت
است.
"ب" :تشبیه ← حبا بآسا؛ "آسا" پسوند شباهت است و در این واژه با تشبیه درونواژ های مواجه هستیم :حباب آسا = مثل حباب
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

68

گزینه 1
یاِد  ...سرو ← مضافالیه  /سرِو روان ← صفت
باز = توضیح قابلحذف ← قید  /کی آید؟ = جان ← نهاد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
"پس" معطوف به "پیش" است .متم مها" -1 :به جبهه"" -2 ،به خط" " -3چو سبحه" " -4ز هم"
"قدح" مفعول "زنید" است و "حریفان" منادا است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

70

گزینه 3
تضاد :نمکدان و زخم  /مجاز :سینه مجاز از دل است / .ایهام تناسب واژۀ "شور" :معنای قابلقبول :غوغا ،معنای غیرقابلقبول :مزۀ
شور که با نمکدان تناسب دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

71

گزینه 3
در این حدیث دو موضوع مطرح است؛ یکی اینکه عش ق میان بنده و معبود ،دوطرفه است؛ دیگر اینکه بنده اراد های ندارد و چه
بخواهد چه نخواهد ،عش ق ازلی به معبود در سرشت اوست .سؤال "تقابل" را خواسته:
گزینۀ ( )3هر دو را نقض م یکند و در تقابل است :او را خود التفات نبودی (ی کطرفه) و من خویشتن اسیر کمند نظر شدم( .با
اختیار خود)
گزینۀ ( )2از جبر و ب یاختیاری م یگوید و قرابت دارد.
گزینۀ ( :)1در سرزنش روح که چرا ملکوت را رها کرده و به عالم امکان (جهان ماده) آمده است.
گزینۀ ( :)4عش ق ،پر از دشواری است .عاش ق واقعی باید صبر و تحّم ل کند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
برای جذب کردِن فی ِض ابر رحمت ،باید روح تشنه و پذیرایی داشت .چنین مفهومی از متن سؤال دریافت نم یشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)2عام بودن ِا نعا ِم (نعمت بخشیدن) خداوند :خوان نعمت ب یدریغش همهجا کشیده
گزینۀ ( :)3سّت ار بودن خداوند :پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.
گزینۀ ( :)4در جواب و مزد خطای بندگان ،عطایش را بیشتر م یکند؛ یعنی گناهکاری بندگان مانع از برخورداری از نعمت و عطا
نم یشود :وظیفۀ روزی به خطای منکر َن ُب َر د.

پیام طّر اح :زمانی که از یک متن ،چندین مفهوم برداشت م یشود ،طّر اح مختار است که یکی از مفاهیم یا همۀ آنها را در نظر
بگیرد .در حالت دوم ،همانطور که در این تست دیدید ،هر بیت با بخشی از متن ارتباط مفهومی دارد و گزینۀ جواب با هیچ
قسمتی از صورت سؤال قرابت ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

73

گزینه 3
باتوّج هبه قرینۀ "چشمه" و "عمر ابد" ،خضر درست است .چشمۀ خضر :چشمۀ آب حیات که خضر از آن نوشید و جاودانه شد.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

74

گزینه 1
ایهام :چشم ما ندارد هیچ آهویی -1 :چشم ما هیچ عیب و ایرادی ندارد -2 .هیچ آهویی چنین چشمی ندارد.
تضاد :آهو و شیر
تشبیه :برتری چشم یار از چشم آهو تشبیه تفضیلی ساخته است.
استعاره :چشم شیرگیر تشخیص و استعاره دارد.
بیت فاقد آرایههای حسن تعلیل ،متناق ضنما و مجاز است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
در گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۴واژ ههای قافیه یعنی "غماز ،باز و ب یآواز" نقش مسندی دارند اما در گزینۀ (" )۳باز شد" فعل جمله ،و
"باز" پیشوند آن است .از دیدن او جان م یرفت ،دلدار [او را] دید و گفت :ای ب یوفا وقتی من حاضرم م یروی؟ [جان] شرمنده
دوباره به تن بازگشت.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

76

گزینه 3
آوند :آویزان ،آونگ ،آویخته  /معجر :روسری ،سرپوش  /مسلک :طری ق ،روش  /شرزه :خشمگین ،غضبناک ،ارغند
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

77

گزینه 1
معانی درست دیگر واژ هها:
مراقبت :در اصطالح عرفانی ،کمال توّج ه بنده به ح ق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال ،عا ِل م بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل
از توّج ه به غیر ح ق (طفره رفتن :خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد)
معنی :حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد؛ متضاد "دعوی" است و دعوی الفی است تهی از معنی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

78

گزینه 1
غوث یعنی فریادرس ،فریادرسی ،یاری این واژه ،ه مآوا با "قوس " و ه مریشه با "غیاث " (فریادرس) است.
غل طهای امالیی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)2باتوجهبه قرینۀ "آصف " که وزیر حضرت سلیمان بوده است ،اینجا سرزمین "سبا " منظور است.
گزینۀ ( :)3وقتی صحبت از میثاق و شکستن توبهها است ،مسلمًا "نقض " (شکستن عهد) درست است.
گزینۀ ( :)4در اینجا "ِق ّص ه " درست است :داستان سوز درون خودم را با مردم در میان ننهادم.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
برحسب :مطاب ِق  ،طب ِق  -والی :حاکم ،فرمانروا  -شفیع :شفاعتکننده ،پایمرد  -منسوب :نسبت داد هشده  -حلیه :زیور ،زینت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

80

گزینه 4
اعراض :رویگرداندن از کسی یا چیزی ،رویگردانی  /قدوم :آمدن ،قدم نهادن ،فرارسیدن  /مّن ت :سپاس ،شکر ،نیکویی  /موسم:
فصل ،هنگام ،زمان
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

81

گزینه 2
مفهوم "الف" و "ج" :بدیها را ب یجواب نگذاشتن و تالفی کردن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

82

گزینه 3
معنی درست واژ هها:
" -۱سموم" :باد بسیار گرم و زیانرساننده
َ" -۲ک َه ر" :اسب یا استری به رنگ سرخ تیره

ُ" -۳م نِك ر" :انکارکننده ،مخالف (ُم نَک ر = زشت)

" -۴مطاع" :فرمانروا ،اطاعا تشده (مطیع :فرمانبردار)
ُ" -۵م ستعِج ل" :زودگذر (اسم فاعل است) و "شتاب کردن" مصدر است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در گزینۀ ( ،)4چهار معنای درست وجود دارد که برای پنج واژه صورت سؤال مناسب هستند :سور های از قرآن :غاشیه و اسرا ،نوعی
حریر :پرنیان ،نقشه :انگاره ،ممّد  :یاور
معانی همۀ واژ هها:
َب ن :درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران م یروید ،پستۀ وحشی  /پرنیان :پارچۀ ابریشمی دارای نقش و
نگار ،نوعی حریر  /غاشیه :سور های از قرآن ،یکی از نا مهای قیامت  /انگاره :نقشه ،طرح  /نغمه :نوا ،ترانه ،سرود  /اسرا :در شب سیر
کردن ،هفدهمین سورۀ قرآن کریم  /ممّد (صفت) :یار یده ،یاور ،مددکننده
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

84

گزینه 1
"مثل درخت در شب باران" و "مثنوی" به نظم هستند .مؤلف صحیح آثار عبار تاند از :تمهیدات :عین القضات همدانی  /قصۀ
شیرین فرهاد :احمد عربلو  /کلیلهودمنه :نویسندۀ آن مشخص نیست .این کتاب ترجمۀ نصراهلل منشی است / .سه پرسش:
تولستوی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

85

گزینه 1
این بیت در نقد وضعیتی است که پارسایی و گوشهگیری دکانی برای کسب شهرت و ریاکاری شده است.
گزینۀ ( :)2خداوند خطای بنده را فراموش م یکند :بخشایشگری
گزینۀ ( :)3اجزای تو هم مطلب نادر م یشود یعنی نیست و نابود م یشوی :ناپایداری
گزینۀ ( :)4برگ از خود افشاندن :ترک تعّل ق
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
این گزینه ،معنی چهار مورد از واژ ههای سؤال را پوشش م یدهد -1 :وهم :خیال َ -2م ِل ک :خداوند  -3باس ق :بلند  -4بنان :سرانگشت
سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1سه معنی درست دارد -1 :جالل :شکوه  -2انابت :توبه  -3پوییدن :تالش
گزینۀ ( :)3دو معنی درست دارد -1 :نسیم :خو شبو  -2وهم :پندار
گزینۀ ( :)4سه معنی درست دارد -1 :تتّم ه :باق یمانده  -2پوییدن :رفتن  -3جالل :بزرگواری
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

87

گزینه 2
در بیت سؤال ،اهریمن (محمدعلی شاه) را به پادشاهی رساند هاند و در گزینۀ ( ،)2به دست راهزن شمشیر داد هاند .هر دو دربارۀ به
قدرت رساندن فردی نادرست هستند.
گزینۀ ( :)1از دشمن غافل نشو
گزینۀ ( :)3گیرودار عقل ،مانع را ِه ب یمغزان نم یشود؛ همانطور که ،دست از جان شسته ،ترسی از پادشاه ندارد.
گزینۀ ( :)4گلهمندی از زیبارویان که هوای نی کخواهان و دوستداران خود را ندارند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

88

گزینه 4
تضاد :کوه و کاه  /ایهام در واژۀ "تاب" -1 :حرارت -2 ،رنج -3 ،تحمل؛ ایهام در واژۀ "مهر" -1 :خورشید -2 ،عش ق  /تشبیه -1 :من مثل
ماه -2 ،کوه مثل کاه م یشود / .جناس ناهمسان :کوه و کاه  -تب و تاب
این بیت حسن تعلیل و پارادوکس ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

89

گزینه 3
گزینۀ (" :)۱ضماد" :مرهم
گزینۀ (" :)۲وسیم" :دارای نشان پیامبری
گزینۀ (" :)۴گرزه" :ویژگی نوعی مار سّم ی و خطرناک
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
برای پیدا کردن نقشها ابتدا بیت را مرتب م یکنیم:
به بوی آنکه ،روزی (قید) اختر بختم (نهاد) برآید ،دیده (نهاد) ام (مضافالیه) همهشب تا سحر ،اختر (مفعول) افشاند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

91

گزینه 4
وابستههای پیشین -1 :نخستین بار  -2چند زن  -3این حد
وابستههای پسین -1 :خالهام  -2ذوق لطیفی  -3طری ق سعدی  -4شعر شاهکار  -5سواد چندانی  -6زن دیگر  -7درجۀ فهم  -8فهم
ادبی  -9فهم او
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

92

گزینه 4
حذف به قرینۀ معنوی :پارسایان (منادا) ،مددی [کنید] (حذف فعل)
حذف به قرینۀ لفظی[ :شما] مددی کنید[ ،من] خوش و آسان بروم (حذف نهاد جدا به سبب وجود شناسه)
بررسی سایر گزینهها:
( :)1حذف به قرینۀ لفظی :گرچه [دنیا] در بیرون نقش و نگار دارد (حذف نهاد جدا به سبب تکراری بودن)  /حذف به قرینۀ معنوی:
ندارد
( :)2هیچ حذفی ندارد( .جمله را مرتب کنید!!!)
( :)3حذف به قرینۀ معنوی :صنما (منادا)  /حذف به قرینۀ لفظی :ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

93

گزینه 4
از َغ َر ض (قصِد بد) منّز ه (پاک) باشدَ( .ق رض :وام ،بدهکاری)

واژگان مه ّم امالیی در سایر گزینهها:
صدمات :جم ِع صدمه ،آسیبها  -برخاستم :بلند شدم  -طیلسان :نوعی ردا  -مصیب :صواب یابنده ،درستکار  -مهیب :ترسناک -
صباح :بامداد

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
واژگانی که ه مآوا دارند :عاری (خالی ،تهی) ،آری (صدای "عا" و "آ" یکی است)  /نصر (پیروزی) ،نثر (پراکنده)  /حور (حوری و
پری) ،هور (خورشید)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

95

گزینه 3
در این بیت ،شاعر مّد عی است که در شعرش ،لفظ و معنا هماهنگ هستند و بر یکدیگر برتری ندارند؛ یعنی دنبال لف ظپردازی یا
صرفًا توّج ه به معانی باریک نیست.
مفهوم صورت سؤال و سه گزینۀ دیگر :توصیه به توّج ه به معنا و روح کالم و در قید لفظ نبودن؛ بهعبار تدیگر ،معنی را بر لفظ و
ظاهر ترجیح م یدهند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

96

گزینه 4
طاق نقش "نهاد " دارد و "منادا " محذوف است.
 )1آِس مان  -آْس مان
 )2گشته [است] = شده [است] :فعل اسنادی
 )3پس از جابهجایی "گشته "[ :منادا] ،نهاد ،قید ،مسند ،فعل :شیوۀ عادی
و ای طاق آسمانی محراب ابرویت ،پیوسته ،خوابگه جادوان مست گشته.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

97

گزینه 2
داستانهای دلانگیز ادب فارسی :زهرا کیا (خانلری) (داستانهای صاحبدالن :محّم دی اشتهاردی)

شلوارهای وصلهدار :رسول پرویزی (عّب اس میرزا ،آغازگری تنها :مجید واعظی)

ارمیا :رضا امیرخانی (سانتاماریا :سید مهدی شجاعی)

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
﴿ ُک ُّل َش یٍء َی رِج ُع ِإ َل ی أصِل ِه ﴾ :هر چیزی به اصل خود بازم یگردد .مفهوم بازگشت به اصل در گزینههای زیر دیده م یشود:
گزینۀ ( :)2جسم و جان مادی ما از خاک است و به خاک (خانه) برم یگردد .در ادامۀ همین تفّک ر ،موالنا در بیت بعد م یگوید :جان
عرشی سوی عیسی م یرود

جان فرعونی به قارون م یرود

گزینۀ ( :)3ندایی به گوش جان م یرسد که به اصل خود بازگرد.
گزینۀ ( :)4دل به فلک رفت زیرا مقّر اصلی آن پیش مالئک و عالم واال بود.
مفهوم بیت گزینۀ ( :)1در راه تعالی و کمال ،خدا را باید با خود خدا شناخت نه ازطری ق اینوآن و فر عها( .تا وارد دریا نشوی دریا را
نم ییابی)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در این گزینه فقط واژۀ "گل " مجاز از بهار است.
بررسی سایر گزینهها:
( :)1فردا مجاز از آینده ،چمن مجاز از باغ و گلزار
( :)2خاک دوم مجاز از گور ،خدنگ مجاز از تیری که از چوب خدنگ ساخته شده است.
( :)3شهر مجاز از مردم شهر ،زر مجاز از مال و ثروت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
هّم ت :اراده ،عزم ،بلندنظری ،کوشش  /موسوم :معروف ،نام نهاده شده ،شناختهشده َ /ک َه ر :اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره

است / .اورند :اورنگ ،سریر ،تخت (آوند :آویخته ،آویزان)  /مأوا :پناهگاه ،مسکن ،جایگاه ،منزل

پیام طّر اح :بعضی واژ ههای مهم مانند "هّم ت ،موسوم ،اورند و مأوا" در واژ هنامۀ انتهای کتاب درسی نیامد هاند .الزم است جانب
احتیاط را رعایت کنید و معنای اینها را نیز بهخاطر بسپارید؛ البته واژ هنامۀ انتهای کتاب ،اهمّی ت زیادی دارد و در اولویت است.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
امالی درست واژ هها:
اصناف :صنفها ،گرو هها  -حشم :خدمتکاران
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بررسی زمینۀ حماسه در هرکدام از ابیات:
الف) خر ق عادت :اینکه مرغ (سیمرغ) زال را پرورده است ،خر ق عادت است.
ب) ملی :باور به تأثیر ستارگان و مشاهدۀ طالع انسانها یک رسم و باور ملی است.
ج) قهرمانی :سخن از مهارت رستم در گرز زدن است.
د) خر ق عادت :باور به اینکه سهراب در ی کماهگی مانند کود کهای ی کساله بوده است یک باور غیرعقالنی است و خر ق عادت
بهحساب م یآید.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
ظاهر و نشانههای بیرونی بازگوکنندۀ احوال درونی هستند .صورت سؤال :سّر من از نالۀ من دور نیست؛ یعنی راز من در صدا و
نالهام پیدا است.
گزینۀ ( :)1آه ،بیانگر حال دل صدپاره است .همانطور که گل نم یتواند بوی خود را پنهان نگه دارد ،اسرار دل هم با یک آه عیان
م یشود.
گزینۀ ( :)3رنگ چهره نشاندهندۀ درد درونی است.
گزینۀ ( :)4طرز نگاه ،افشاگر (= غّم از) خواستۀ دل است.

مفهوم گزینۀ ( )2متفاوت است :چرا حال دلم را م یپرسی وقت یکه گوش شنوا و توّج هی نداری؟ اینجا گالیۀ عاش ق از معشوق
موضوع سخن است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

104

گزینه 3
مفهوم گزینه ( :)3در راه عش ق ،راهنما به کاری نم یآید.
مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینهها :ضرورت وجود راهنما در راه عش ق.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
خطوط (سطور) و نوشتههایش ،همچنین نقشها او درخشان است.
 )1آواز و صدای چاپار (ستور)
 )2دوانند به هر گوشه چاپار (ستور)
 )4نشاید زور به چارپای (ستور) ناآزموده
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
برابری کردن {نهاد} (در شعر ،مقلوب شده) با صورت بدی ِع {صفت} (نادر و شگفت) تو ،جز صورت {حرف اضافه متمم} تو در آینه ،به
کس {متمم} نم یرسد.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
تنها نادرستی امالیی متن ،واژۀ "التفات" (= نگریستن ،توّج ه) است که امالی آن به همین صورت درست است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
مفهوم گزینۀ ( :)3ب یتابی عاش ق ،دشواری غم عش ق و تقابل عش ق و شکیبایی
مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینهها :ستایش ترک تعّل قات دنیوی و قناعت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
ایهام تناسب در "ج" :کام ← معنای حاضر :آرزو و مراد ،معنای غایب :سقف دهان ،تناسب دارد با لب
پارادوکس در "ه" ← سکوت تو بهترین بیان است.
جناس در "ب" ← تار اول :رشتۀ مو؛ تار دوم :تاریک؛ جناس همسان دارند.
سنگ خاره (نوعی سنگ بسیار سخت) جواهر ایجاد
حسن تعلیل در "د" :علت اینکه آفتاب بر سن گها م یتابد و در معادن و دل
ِ
م یکند (باور پیشینیان) این است که تو آن جواهرات را در مجالس بزم ببخشی.
تشبیه در "الف" ← شراب تلخ (مشّب ه) چون (ادات تشبیه) شکر (مشّب هبه)

دّق ت کنید :اینکه به یاد کسی ،شراب تلخ را بهراحتی شکر بخوری ،پارادوکس ندارد .اگر م یگفت :شرا ِب تلِخ مثِل شکر پارادوکس
داشت.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
"اثاث" در معنی کاال و لوازم خانه ،با همین امال صحیح است.
غلط امالیی در گزینهها:
گزینۀ (َ :)1غ ّل ه درست است؛ به معنی گندم ،جو ،حبوبات و...
گزینۀ ( :)2جان به قالب (تن ،کالبد) بازم یگردد( .غالب :پیروز)
گزینۀ ( :)4پای تن را بگذار (رها کن)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

111

گزینه 4
درس سودای عش ق
با مضمون" :حیات از عش ق م یشناس و ممات ب یعش ق م ییاب" وجود عاش ق به عش ق است و بدون عش ق ُم رد های بیش نیست.
گزینه  :۱عاش ق از خود خبری ندارد (شرط باخبر شدن ،ب یخبرشدن است) معادل :این مّد عیان در طلبش ب یخبرانند

آن را که

خبر شد خبری باز نیامد
گزینه  :۲از دوست هرچه رسد نکوست (زهر او ،شکر است)
گزينه  :3بالعکس م یگوید تا عاش ق نمیرد به معشوقه نم یرسد.
گزینه  :۴به کسی م یتوان زنده گفت که از عش ق و درد آن بهر همند شد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
فکر دیگرانی

بهارت خوش+

الف) پرورانی درخت کرم

بِر (میوه) نی کنامی خوری

ب) کریم

ماند ابد
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
مفهوم گزینههای ( )2( ،)1و ( :)3اثرگذاری نالههای پرسوز عاش ق بر روی سایر پدید هها
مفهوم گزینۀ ( :)4آه و نالۀ ب یتأثیر عاش ق و ب یتوّج هی معشوق
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
وادی چهارم (استغنا) = حقیرشدن عظی مها :هشت جنت :مرده ،هفتدوزخ ،افسرده؛ درحال یکه در این گزینه م یگوید :هشت
جّن ت و هفتدوزخ پیش او پیداست = معرفت
 )2همهچیز در او محو شده است = .فنا
 )3از همهچیز دست کشیدن = طلب
 )4دیدن و آ گاهی = معرفت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
بیت گزینۀ " "2در مورد کسی است که از مرگ نجات یافته و از زنده ماندن خود شادمان است.
مفهوم مشترک گزینههای ( :)4( ،)3( ،)1نترسیدن از مرگ (اعتقاد به بقا و زندگی پس از مرگ) و به استقبال مرگ رفتن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
"د" :انسان ب یبصیرت به دلیل نداشتن تجربۀ مشترک ،عیب عاشقان م یگوید :عدم درک متقابل
"ب" :قادر به وصف جلوۀ تو نیستم :وصفناپذیری
"ج" :اگر محرم عش ق هستی ،دم مزن :رازداری
"الف" :انسان افسردۀ ب یعش ق پذیرای عش ق نیست :نداشتن ظرفیت عش ق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
این رباعی ،از شش جمله تشکیل شده و در سه جمله ،نهاد به قرینۀ لفظی محذوف است[ :تو] منشین[ ،تو] هشیار مشو[ ،تو] خود را
نیست گردان .در جملۀ پایانی ،فعل به قرینۀ معنوی حذف شده است :آن نیستی  ...خو شتر [است]
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1هر سه واژه نهاد هستند.
گزینۀ ([ :)2تو] باال منشین :نهاد  +فعل (باال قید است و در الگوی ساخت جمله در نظر گرفته نم یشود) [ /تو] خود را نیست گردان:
نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل
گزینۀ ( :)4هست ِی دوست :ترکیب اضافی  /آن نیستی ،هزار هستی :ترکیب وصفی
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

118

گزینه 4
امالی درست :قبضه :ی کمشت از هر چیزی
واژ ههای مه ّم امالیی سایر گزینهها :غزا :پیکار ،جنگ  -ظفر :پیروزی  -سد :مانع  -قرب :نزدیکی  -حظ :نصیب ،بهره
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
این بیت اسلوب معادله ندارد .موضوع هر دو مصراع ،اشک عاشقانه است و رابطۀ مفهوم و مصداق بینشان برقرار نیست-.
"ناشستهرو" کنایه از خام و ناالی ق است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1ای عقل :تشخیص و استعاره -مصراع دوم را شاعر (سیف فرغانی) از سعدی شیرازی تضمین کرده است.
گزینۀ ( :)2روز رخسار ،شب زلف :اضافۀ تشبیهی  -عّل ت وجودی شب و روز ،تالقی زلف سیاه و روی روشن یار است :حسن تعلیل
گزینۀ ( :)4رومی (نماد سفیدی) و زنگی (نماد سیاهی) :تضاد-تکرار واجهای /ی/ ،/اوِ / ،/ـ  :/واجآرایی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
این بیت "حسن تعلیل ندارد / .نرگس :استعاره از چشم  /مردم :در معنی انسانها به کار رفته .معنای دیگر واژه "مردمک" است که
در این بیت حاضر نیست اّم ا با "دیده" تناسب دارد.

سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1گره بر دل داشتن و دربند شیرین بودن نی قند :تشخیص و استعاره /شیرین :معنای حاضر :نام خاص ،معنای غایبَ :ط عم
شیرین که تناسب دارد با نی قند  /نی قند عاش ق شیرین است برای همین ساقهاش گر هدار است :حسن تعلیل
گزینۀ ( :)2موج عنان از دست دریا م یکشد ،دسِت دریا :تشخیص و استعاره /کنار :معنای حاضر :داللت بر فاصلۀ اندک دارد؛ نه
خیلی دور نه خیلی نزدیک ،معنای غایب :ساحل که با موج و دریا تناسب دارد / .عّل ت اینکه موج از دریا دور م یشود و به کرانههای
دریا م یآید این است که م یخواهد با کمی فاصله دریا را تماشا کند.
گزینۀ ( :)4ای گل (منادا) و گریبان داشتن گل :تشخیص و استعاره  /دوش :معنای حاضر :دیشب ،معنای غایب :کتف که با گریبان
تناسب دارد / .عّل ت شکوفاشدن گل و ازخودب یخود شدن آن بهخاطر شنیدن بوی معشوق :حسن تعلیل
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
کلمات "خاره ،تپیدن ،غزا ،اصرار" به ترتیب ابیات زیر را بهدرستی کامل م یکنند .امالی خواره همواره نادرست است.
الف) نسرین (گل) از خاره (سنگ خارا) برم یآید.
ب) وقتی رد م یشوی دلم به تپیدن م یافتد.
پ) چشم تو چون من را مانند کافران م یبیند ،با من سر غزا (جنگ) دارد.
ت) اصرار :پافشاری  /اسرار :رازها
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
دلم رمیده شد و غافل هستم ← یعنی دو کلمۀ "رمیده" و "غافل" نقششان "مسند" است و گزینۀ ( )۲و ( )۴حذف م یشوند.

کلمۀ "سرگشته"←

صفت است (شکاری چگونه است؟ سرگشته است) و گزينه ( )1تأیید م یشود.

یادآوری :کلمه "شکاری" نقشش متمم است( .یعنی :برای آن شکاری)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
امالی درست واژ هها:
تلّق ی و تعبیر  -هژبر و غضنفر  -سندروس و آبنوس
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
برای انتخاب گزینه درست ،دو نکته را باید موردنظر قرار دهیم :الف -اینکه "واو" از نوع "ربط" باشد .ب -اینکه بیت به شیوه بالغی
سروده شده باشد.
در گزینه (" )4واو" دو جمله را به هم م یپیوندد؛ بنابراین ،از نوع "ربط" است :جان برد و از اين يک گنه آزاد نيامد
و نیز ،در یکی از جمالت بیت ،ارکان ،جابهجا شد هاند؛ بنابراین ،به شیوه بالغی سروده شده است :اين بود گنه (شکل مرّت ب :گنه این
بود)
دلیل نادرستی سایر گزینهها:
 )1نبود شیوه بالغی
 )2نبود واو ربط
 )3نبود شیوه بالغی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
"ب" :پسافکند :پسافکنده ،میراث " /ج" :استقرار (اسم) :برپایی ،برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی ،مستقرشدن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
این شعر از "سهراب سپهری" است که در قلمرو فکری درس کویر آمده است .مفهوم :همه مخلوقات ،خدا را ستایش م یکنند
معادل":هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید

بلبل به غز لخوانی و قمری به ترانه "

در گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۴همۀ مخلوقات خدا را ستایش م یکنند.
گزینه ( )۳اشار های به ذکر و ستایش نکرده است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
مفهوم گزینۀ ( :)2فنا و از میان رفتن تمام تعّل قات وجودی و ماّد ی ،آغاز بقا و زندگی حقیقی در عالم معنا است.
مفهوم سه گزینۀ دیگر "ناپایداری عمر" است:
گزینۀ ( :)1وجود ما عاریتی (قرضی) است و مثل خانهای م یماند که در راه سیل بنا شده است .عمر ما چراغی است که بهزودی باد
نیستی آن را خاموش م یکند.
گزینۀ ( :)3فرصت هستی و عمر درنگ ندارد؛ با شتاب بهسمت مرگ م یرویم.
گزینۀ ( :)4به مردگان بنگر که چگونه رفتند و ب ینشان شدند؛ عمر تو هم ابدی نیست.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
واژ ههای متناسب با معانی مورد سؤال:
د) گشاد هدستی :بخشندگی ،سخاوت
الف) زخمه :ضربه ،ضربه زدن
ب) چش مداشت :انتظار و توّق ع امری از چیزی یا کسی؛ چشم داشتن :منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن
ج) داعيه :اّد عا
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
ایهام

تضاد

استعاره

شماره

دور از تو  -در هجرانت  -دور

جهنم و

آتش (اندوه ،عش ق) -

بیت

از جونت

رضوان

جهنم (رنج)

1

ندارد

ندارد

ندارد

3

ندارد

ندارد

ندارد

4

ندارد

ندارد

ندارد

تشبیه
تو ،روضۀ رضوان شوی
پروانهوار -تو ،شمع شبستان شوی
مر ِغ دل  -مر ِغ دل ،تذرو شد -تو ،الله و
ریحان شوی
دلم ،خضر  ...شد  -تو ،چشمه حیوان
شوی

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
دشمنی روزگار با نیکان؛ توضیح دیگر گزینهها )2 :ضعیفکشی روزگار؛  )3وارستگی؛  )4حذر از بار مّن ت
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
ای گل (مخاطب قرار دادن غیر انسان) استعاره
بو= آرزو /رایحه ایهام
 )1بسازد نسازد :تضاد  /جناس ندارد.
 )2جگر خسته :کنایه  /اسلوب معادله ندارد.
 )3بادا مچشم ،پستهدهان و شکرسخن  -مقایسۀ معشوق با سرو :تشبیه  /ایهام تناسب ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
همان و همین :نهاد ،خو شها :مسند وصفی ندارد َ /ـ ـ مها :شناسه مضافالیه نیستند.
گزینه

وصفی

اضافی

1

هر کس

آغوش ِـ ـ دریا ِـ ـ ساحل ِـ ـ

2

هر که

فترا ِک خورشید (را فک اضافه است).

4

دِل مسکین (وصفی مقلوب)

م َـ ـ او ِـ ـ

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
گزینه  :3ایهام ندارد  -تشخیص :تصمی مگیری کبوتر
گزینه  :1تلمیح :یوسف  -تشبیه :ملک ِم الحت
گزینه  :2مجاز :گل (بهار)  -تناسب :گل و باغ
گزینه  :4اغراق :معاوضۀ لبخند با جان  -تضاد :دهم و ستانم
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
"د"" :هر دو دیده" استعاره از یار عزیز
"الف" :تمام شرایط اسلوب معادله را دارد :مصراع دوم نمونه و مصداقی برای اّد عا و مفهوم مطر حشده در مصراع اول است ،هر دو
مصراع استقالل دستوری دارند و جملههای کاملی هستند ،در میانشان م یتوان از لفظ "همانطور که" استفاده کرد.
"راه رسیدن به مقصد ،از راستی و درستی م یگذرد[ ،همانطور که] خط ،برای پریشان نشدن ،نباید از خطوط راست (خ طکشی)
بیرون بیفتد".
"ج" :حسن تعلیل برای رنگ سیاه زدن به موی سفید :در فقدان جوانی و فرارسیدن مصیبت پیری ،رخت عزا به تن موهایم
م یکنم( .برای زیبایی سیاه نم یکنم ،عزادار هستم)
"ب" :تلمیح دارد به آیۀ امانت که در درس هفتم فارسی ( )2آمده بودِ﴿ :إ َّنا َع َر ْض َن ا اَأْل َم اَن َة َع َل ى الَّس َم اَو ا ِت َو اَأْل ْر ِض
َي ْح ِم ْل َن َه ا َو َأ ْش َف ْق َن ِم ْن َه ا َو َح َم َل َه ا اِإْل ْن َس اُن ِإ َّن ُه َكاَن َظ ُل وًم ا َج ُه واًل ﴾ ( ،33احزاب)

َأ
َأ
َو ا ْل ِج َب اِل َف َب ْي َن ْن

تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
در مصرع دوم ،واژۀ "دیوانه" که در جایگاه مسند آمده است دربارۀ چگونگی مفعول یعنی "محمل" توضیح م یدهد و کیفیتی را به
آن م یافزاید.
واژۀ "دیوانه" در بیتهای ( )2( ،)1و ( )4به ترتیب" ،صفت برای متمم"" ،صفت برای مضافالیه" و "صفت برای نهاد" است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
 )1شبح :آنچه بهصورت سیاهی به نظر م یآید (شبه :همانند)
ُ )2م ِص ر= صفت فاعلی پافشاری کننده

 )4متقاعد= صفت مفعولی مجاب شده
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
بررسی آرایههای مورد سؤال
تشبیه (الف) :همانند کردن "قّص ه بهشت" به "حکایت" و بهطور ضمنی" ،کوی معشوق" به "بهشت"؛ و نیز همانند کردن "شرح
جمال حور" به "روایت" و بهطور ضمنی" ،روی معشوق" به "حور"
تلمیح (ج) :اشاره به ماجرای رانده شدن حضرت آدم (ع) از بهشت
تناقض (د) :پرده بستن و سعی در مخفی نگهداشتن سبب افشای راز شده است.
استعاره (ب) :یوسف (مصراع دوم) استعاره از معشوق شاعر
ایهام تناسب (هـ) :واژه "روی" در بیت به معنی "رخسار" به کار رفته و در معنی دیگر خود (نام فلز) با واژ ههای "کیمیا ،مس و زر"
تناسب دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
صورت

نی کنامی (شهادت)

ماندگار است.

)1

سخن و شعر

ماندگار است.

)2

نکویی

ماندگار است.

)3

عش ق

ماندگار است.

)4

زخم عش ق

ماندگار است.

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
بطالت :بیکاری ،بیهودگی ،کاهلی (تعّل ل :بهانه آوردن ،درنگ کردن)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
"لغت بر لوح و صفحۀ هستی نوشتهشده (مسطور) باد"
مستور :پوشیده و پنهان (هیچ توجیهی در این بیت ندارد)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

141

گزینه 4
مفهوم گزینه ( :)4محبوبیت ممدوح نزد همگان
مفهوم سه بیت دیگر :سفارش به رعیتنوازی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
مفهوم گزینههای ( )3( ،)2و ( :)4در امان بودن و باکی از حوادث نداشتن ،به سبب داشتن پشتیبان
گزینۀ ( )1در مورد افراد مصّم می است که به استقبال خطر م یروند و باکی از حوادث ندارند .همانطور که م یبینید ،حمایت و
پشتیبانی شخص دیگری ،در این گزینه مطرح نیست.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
گزینۀ ( :)1صخره ← ُس خره (مسخره ،زیردست)
گزینۀ ( :)2ذنخدان ← زنخدان (چانه)
گزینۀ ( )3صموم ← سموم (باد بسیار گرم و زیان رساننده)
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
لعل :استعاره از لب  /میگون :یعنی مانند شراب؛ تشبیه درون واژ های دارد / .ظلمات و آب حیات :تلمیح
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1تشبیه ندارد / .بخت و اقبال به خوابش آمده و حرفی زده :استعاره و تشخیص  /خسرو شیرین به تعبیری م یتواند
تلمیح داشته باشد.
گزینۀ ( :)3دلی چو موم (از جهت نرمی و نقشپذیری) :تشبیه  /استعاره و تلمیح ندارد.
گزینۀ ( :)4الست :تلمیح به آیۀ "السُت برّب کم / "...بادۀ الست :اضافۀ تشبیهی /استعاره ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
جملههای گزینۀ ( )4فاقد مسند هستند.
مسند

مفعول
مصراع اول

مصراع دوم

مصراع اول

مصراع دوم

َ )1ـ ش

َـ ش

خون

مجنون

 )2دلم

من

بیدار

بر کار

 )3دشمن راه خدا

خوار

دزد

بردار

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
تشخیص و استعاره :نگاه کردن فلک
تلمیح :بار امانتی که بر دوش انسان است ،تلمیح دارد به آیۀ  72سورۀ احزاب﴿ :إّنا َع َر ضَن ا األمانًه ﴾...
تشبیه :تِن چون دوک

جناس :دوش و دوک  -من و تن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
کسی که در دل او درخت دوستی و مهر نُر ست ( ُر ستن ،بن مضارع :روی) از خار غم دلوجان َن َر ست ( َر ستن ،بن مضارع :ره)

بررسی سایر گزینهها:

( :)2آن سالکی که ساحت اندیش را از غبار دیگران َن ُر فت ( ُر فتن ،بن مضارع :روب) ،کی آینۀ طلعت یار شود؟
( ... :)3از آنکه رای تو بر صد هزار تن بخشود (بخشودن ،بن مضارع :بخشای)
( ... :)4تا تخم سوخته نشد ،در مزرع امید نِک شت ( ِک شتن ،بن مضارع :کار)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
تو مثل هما :تشبیه  /عال یقدر و نااهل :تضاد  /هما ،استخوانخواری و سایۀ آن :تلمیح
این بیت ایهام و تشخیص ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
در این گزینه دلیل مدهوشی و ازخودب یخودی با سایر گزینهها تفاوت دارد:
عّل ت

ازخودب یخودی

 )1قدرت خدا

مدهوش نماند بینا نیست

 )2عش ق

بماند مست و مدهوش

 )3جمال او (معشوق)

مست و مدهوش آمدم

 )4کرشمۀ تو (معشوق)

ب یخبر و ب یحس

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
نم یدانم که باز ،چه کسی تو را از سر پیمان ما برد :مفعول
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1گرم تیغ زنی :اگر به من تیغ بزنی :متّم م

گزینۀ ( :)2درودت بفرستم :به تو درود بفرستم :متّم م

گزینۀ ( :)4بارم ده :به من بار بده = به من اجازۀ ورود بده :متّم م
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
در هر دو صحبت از کرم بدون ادعا و منت است.
گزینۀ ( :)2احسان و کرم مخفی نم یماند.
گزینۀ ( :)3ستایش ممدوحی که کریم است.
گزینۀ ( :)4از میان رفتن رسم کرم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
معنای فعلهای ساختهشده از مصدر گرفتن:
"الف" :مورد مؤاخذه قرار دادن
"ب" :فرض کردن
"ج و ه" :اخذ کردن
"د" :از فعلهایی است که "آغازشدن" کاری یا چیزی را م یرساند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
بررسی آرایههای مورد سؤال:
 )1استعاره :جانبخشی به عقل (به کار بردن تعبیِر "که" (چه کسی) و نسبت دادن مستی به عقل) تشخیص و استعاره است / .دیر
و باغ استعاره از جهان مادی بهطور کّل ی جهان هستی  //تلمیح :اشاره به عبارت ﴿َأ َل ْس ُت ِب َر ِّب ُك ْم َق ا ُل وا َب َل ی﴾ (بخشی از آیه  172سوره
مبارکه اعراف)
 )2متناق ضنما :منظور از "جامه عریانی شمع" ،جامهای برای پوشاندن عریانی شمع است؛ نه جامهای از جنس عریانی؛ بنابراین ،در
بیت ،آرایه "متناق ضنما" وجود ندارد // .کنایه :پرد هپوشی کنایه از انکار و کتمان
 )3جناس" :ندانند" و "نرانند"  //حسآمیزی :نرم رفتن
 )4تشبیه :همانند کردن شیر به شاه  //حسن تعلیل :عّل ت سلطه شیر و معروفشدنش به سلطان جنگل ،باری کمیان بودن آن
معّر فی شده است.

پیام طّر اح :دّق ت کنیم که کنار هم آمدن دو واژه متضاد ،بهخودیخود ،پارادوکس ایجاد نم یکند ،بلکه شیوه خواندن و همینطور،
کاربرد این همنشینی ،در تولید متناق ضنما اهمیت دارد .جامۀ عریانی در بیت دوم ،جامهای است برای پوشاندن عریانی و رفع
کردنش و از بین بردنش .این "جامه" خوِد "عریانی" نیست؛ همانطور که م یگوییم "داروی درد" .این "دارو" همان "درد" نیست،
بلکه دارویی برای رفع درد است .ترکیب "جامه عریانی" در بیت مورد سؤال را مقایسه کنید با "جامه عریانی" وقتی پارادوکس
م یسازد:
که لباسی نشود جامه [پوشاندِن ] عریانی شمع
جامۀ عریانی :جامهای برای پوشاندن عریانی  //اینجا عریانی و جامه ،دو مفهوم جداگانهاند.
جامهای هیچ به از جامه عریانی نیست.
جامۀ عریانی :جامهای از جنس عریانی // .اینجا ،عریانی ،جامه است و جامه ،همان عریانی است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
الف) تشخیص در اینکه آب پایی دارد و ریگ روان زنجیری به پایش م یشود.
د) اغراق در شدت حرارت درون عاشقان که انتظار م یرود پیراهنشان را هم بسوزاند.
ج) جناس بین "م ی ُک شم" و "م ی ِک شم"
ب) اضافۀ تشبیهی در ترکیب "زاغ (مشبٌهبه) کلک من (مشّب ه)"

رسیدن به پاسخ با روش حذف گزینه :بیت "د" تشخیص و تشبیه ندارد؛ بنابراین گزینههای ( )2و ( )3حذف م یشوند و بهخاطر
تشخیص نداشتن بیت "ج" گزینۀ ( )4را حذف م یکنیم.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
مفهوم مشترک آیۀ شریفه و بیت ( :)4کسی که در راه معبود و معشوق خود بمیرد ،به حیات جاودانی دست پیدا م یکند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( )1و ( :)3عش ق پایانناپذیر عاش ق که بعد از مرگ هم به شوق محبوب خود زنده م یگردد.
گزینۀ ( :)2در وصف عاشقی :زیستن حقیقی و سپس در راه عش ق مردن.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
آنکه خاطر پیش منظوری ندارد ،میان عارفان ،صاحبنظر {مسند} نیست{ .فعل اسنادی}
در سه گزینۀ دیگر ،این فعل غیراسنادی است و معنای "وجود ندارد " م یدهد:
گزینۀ ( :)2برای من اقتدار{نهاد} وجود ندارد {فعل غیراسنادی} = من اقتدار ندارم.
گزینۀ ( :)3هر که در این حلقه وجود ندارد...
گزینۀ ( :)4در همه عالم به اّت فاق ،آرام (=آرامش) وجود ندارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
مفهوم مشترک گزینههای ( )۲( ،)۱و ( )۳به پایان رسیدن زمان سختی و تغییر اوضاع از بد به خوب است؛ اما در گزینۀ ( )۴عکس
این مفهوم دیده م یشود.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
بخشی از بیت سؤال م یگوید :همه کّم ی تو فزایی یعنی خداوند به بعضی بندگانش عّز ت م یدهد و رتبهشان را باال م یبرد .در
گزینۀ ( )1نیز حضرت موسی که مّد تی شبان (چوپان) بود ،به خواست ح قتعالی به مقام نبّو ت م یرسد :تعّز من تشاء (عزیز

م یگردانی هرکس را که بخواهی)
مفهوم سایر ابیات:

گزینۀ ( :)2برای عاش ق ،خوار و ذلیل شدن در راه عش ق ارزشمند است.
گزینۀ ( :)3جسم و جان با یکدیگر در تقابل هستند اگر م یخواهی جانت به کمال برسد ،باید از جسم و تعّل قات جسمانی چشم
بپوشی.
گزینۀ ( :)4خداوند ،نگهدارندۀ آسمان و زمین و حسابرس روز قیامت است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
 2مورد ← بان ِگ (هسته) صور (م.ا) ش (م.ا  -م.ا) (مضافالیه مضافالیه)
گزینه  :1کا رِ (هسته) آواِز (م.ا) خدا (م.ا  -م.ا) (مضافالیه مضافالیه)
گزینه  :3جان (هسته) هاِی شیراِن (م.ا) خدا (م.ا  -م.ا) (مضافالیه مضافالیه)
گزینه  :4قد ِر (هسته) یک (صفت مضافالیه) کمان (م.ا)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
گزینۀ ( :)1من که (چه کسی) را جویم؟ نشانۀ مفعول
گزینۀ ( :)2باغ را چه جرم؟ = برای باغ چه جرم [باشد  /هست]؟ :حرف اضافه
گزینۀ ( :)3مجانین عش ق را پروا  ...نیست؟ برای مجانین عش ق پروا نیست  /وجود ندارد :حرف اضافه
گزینۀ ( :)4چرا و چون نرسد بندگان مخلص را :به بندگان مخلص  ...نرسد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
 )1رمیدن از دریا (بحر)
 )2با بندگی ،نزدیکی (قربت) میسر شود
 )4درست (صواب) از خطا پیدا کند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
در این گزینه احتمال نهاد است نه مسند" .ناشکیبا" م یتواند متمم باشد اگر "را" به معنی "برای" باشد .البته م یتوان "را"ی فک
اضافه هم در نظر گرفت (احتمال ناشکیبا نمانده است) اما باتوجهبه غلط فاحش گزینه  ،3جز این گزینه پاسخی نم یتواند وجود
داشته باشد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
فیه ما فیه ،مثنوی معنوی ،غزلیات شمس :مولوی  /بهارستان ،تحفةاالحرار :جامی  /تذکرﺓالولیاء ،اسرارنامه ،منط قالطیر ،اله ینامه:
عّط ار  /مرصادالعباد :نجم الدین رازی (دایه)  /بوستان :سعدی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
این اثر "نزار قّب انی" ،نظم و شعری است که ما در کتاب فارسی ( )1با ترجمه آن روبهرو هستیم.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
بررسی آرایهها:
استعاره :جانبخشی به غم و نسبت دادن دست و غلطاندن عاش ق به آن ،استعاره نوع دوم است.
تشبیه :عاش ق به مهره و بهطور ضمنی ،غم بهحقهباز
تشخیص :جانبخشی به غم و نسبت دادن دست و غلطاندن عاش ق به آن ،مصداق آرایه تشخیص است.
مجاز :کف ،مجاز از دست
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
"ب" :چهارپاره یا دوبیت یهای پیوسته از دورۀ مشروطه رواج یافت.
مل کالّش عرای بهار ،فریدون مشیری ،فریدون تو ّل لی و نیز مهدی حمیدی شیرازی (شاعر در امواج سند) سرود ههایی در این قالب
دارند.
"هـ" :صائب به رباع یسرایی معروف نیست.
خّی ام ،عّط ار ،مولوی و بابا افضل از سرایندگان نامدار رباعی هستند .در مورد قالب رباعی ،دانستن اینکه گاهی مصراع سوم نیز با

دیگر مصراعها ه مقافیه م یشود ،اهمّی ت دارد.

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
شیوۀ بیان هر سه جملۀ این بیت ،عادی است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ " :"2اگر خود نعمت قارون (مفعول) کسی (نهاد) در پایت اندازد :تقّد م مفعول بر نهاد
گزینۀ " :"3پیش آر (= بیاور) (فعل) آن شراب خردسوز دلفریب (مفعول) :تقّد م فعل بر مفعول
گزینۀ " ... :"4هرچه کشتم (فعل) به زمین (متّم م) :تقّد م فعل بر متّم م
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
تشبیه" :سمنبر " تشبیه درونواژ های دارد :اندامی که به زیبایی گل یاسمن است.
استعاره :سنبل استعاره از مو و نرگس استعاره از چشم معنی مصراع دوم :موهایش جلوی چشمش را گرفته بود.
جناس :شاه و راه
کنایه :راه را بر چیزی بستن :مان عشدن ،سدشدن
واجآرایی :تکرار واج "س " و "ب "
مراعات نظیر :سمن ،سنبل ،نرگس
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
در گروه "عروسی بس خوش" "بس" قید صفت است.
بررسی گرو ههای سهکلمهای سایر گزینهها( :گروهی که کمتر از سه کلمه باشد بههیچوجه وابستۀ وابسته ندارد)

تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
دری به خانۀ خورشید اثر سلمان هراتی است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در این بیت ،حیوان در مقابل آدمی قرار گرفته و تضاد دارند .مجاز ندارد و "عالم " بهعنوان دام به کار رفته است؛ عالم طفلی همان
حال و هوا و فضای کودکی است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1تلمیح :گندم و جّن ت یادآور ماجرای حضرت آدم در بهشت است .به قول حافظ :پدرم روضۀ رضوان به دو گندم
بفروخت...
ایهام تناسب :تنگ در معنی باریک و مقابل گشاد به کار رفته معنای غایبش "لنگۀ بار شکر " است که به آن نیز "تنگ " م یگفتند و
تناسب دارد با شکر.
گزینۀ ( :)2حسن تعلیل :عّل ت رویش گل و الله در پای درخت سرو این است که درخت سرو ازنظر بلندی قامت شباهتی به معشوق
دارد و گلها را دلبستۀ خود کرده است.
تشبیه :تشابه درخت سرو به قامت یار
گزینۀ ( :)3جناس ناهمسانِ :م هر و ُم هر  /کنایهُ :م هر بر دهان داشتن ← سکوت
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

172

گزینه 2
در جملۀ دوم ،به شیوۀ بالغی فعل بر مفعول مقّد م شده و در جملۀ پایانی مسند و فعل بر نهاد مقّد م شد هاند .بعد از مرّت بسازی و
بازگردانی ،کل بیت را تشریح م یکنیم:
بر آن سر {مسند} هستم که می {مفعول} ننوشم و گناه {مفعول} نکنم اگر تقدیر{نهاد} مواف ق تدبیر من {مسند} شود.
همانطور که دیدید ،دو جملۀ اسنادی دارد ،فاقد قید است ،جملۀ دوم و چهارم به شیوۀ بالغی و جملۀ اول و سوم به شیوۀ عادی
هستند و نیز "می" و "گنه" مفعولهای این بیت هستند.
نکته :مشابه جملۀ اول بیت ،در کنکور سالهای قبل آمده است و آنجا نیز باید اسنادی محسوب م یشد:
"در سرم هست که خاک کف پای تو شوم

من بر اینم {مسند} مگرم بخت مواف ق نشود"
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

173

گزینه 4
"وجه" یعنی دلیل اما معنای دیگرش که صورت باشد با رخ ایهام تناسب دارد .بیت "ب" اسلوب معادله دارد" .فردا" مجاز از قیامت
است .بیت "ج" واجآرایی "ش" دارد و بیت "هـ" سه تشبیه دارد :تو مثل شمع ،جسم مثل جان و تیغ حادثه .گزینه  1جواب نیست
چون "د" مجاز ندارد .گزینه  2جواب نیست چون "ج" اسلوب معادله ندارد .گزینه  3جواب نیست چون "ب" ایهام تناسب ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
این بیت در وصف لشکر ب یشمار ممدوح شاعر است؛ آنچنان لشکری که آسمان توان شمارش آن را ندارد .حسن تعلیل ندارد.
بررسی حسن تعلیل در سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1علت پر زدن مرغ سحرخوان :آتش افروختن از برگهای گل
گزینۀ ( :)2علت وجودی طلوع خورشید و پرتوهای چون خنجر آن :ریختن خون دشمن ممدوح شاعر
گزینۀ ( :)4علت وجودی هالۀ ماه :سپرشدن برای ماه از ترس شکوفاشدن گلهای همچون تیر
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

175

گزینه 3
امالی درست واژ هها:
الف -تندرغو (آتشی تندرغو :آتشی که غو و خروش آن مانند تندر است)
ب -خوار :آسان
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

176

گزینه 2
ذ ّل ه  -اصرار و التماس (اسرار :رازها)  /روضه و ذکر مصیبت  -رم ق  /هضم صدا در خود (حزم :دورنگری)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

177

گزینه 4
غلط رس مالخّط ی :تاز هگی ← تازگی
غل طهای امالیی:
عغاب ← عقاب؛ به معنی عذاب و شکنجه و جزای بدی؛ ه مخانواده با عقوبت
صواب ← ثواب؛ متضاد عقاب است و به معنی پاداش و جزای خیر
خوانّی ت ← خانّی ت؛ به معنی خان بودن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در این مناظره غفلت و فساِد محتسب و جوا بهای آ گاهانۀ مست را م یبینیم.
 )1اینکه خود به حساب اعمال خود رسیدگی کنی بهتر است تا به دیگری سپرده شود.
 )2گدای در خال ق باش نه مخلوق
 )3مژده بابت تغییر شرایط نامطلوب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

179

گزینه 3
مفهوم گزینه ( :)3توصیف قضاوت بر اساس ظاهر  /رنج و ناکامی درونی با وجود وضع مطلوب ظاهری
مفهوم مشترک سایر گزینهها :جاودانگی نام نیکو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

180

گزینه 4
کویر و بخارای من ایل من ،هر دو گزارشی از احوال خود نویسنده هستند و "حسبحال" به شمار م یروند.
توّج ه داشته باشید که :این گزینه همسو با پرسش قلمرو ادبی درس نهم کتاب فارسی ( )3است.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

181

گزینه 4
سه گزینه فاقد جملۀ وابسته هستند ،یعنی جملۀ مرّک ب ندارند.
گزینۀ ( )4دارای جملۀ وابسته است ،بنابراین در آن جملۀ مرّک ب یافت م یشود :دیگر از من نشان مپرس (جملۀ هسته (پایه)) که
(پیوند وابستهساز) از دل نشانم م یرود (جملۀ وابسته (پیرو)) :یک جملۀ مرّک ب
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
این بیت ترکیب وصفی ندارد.
از آن ،پیوسته بر جگر ،دندان ناامیدی دارم که پشت دست من برای زخم ندامت ،کافی نیست.
از آن :به این دلیل؛ نومیدی (اسم) :ناامید بودن؛ ندامت (اسم) :پشیمانی
سه گزینۀ دیگر ،هرکدام یک ترکیب وصفی دارند:
گزینۀ ( :)1رتبۀ دیگر :صفت مبه ِم پسین
"بلور" و "لعل" اسم هستند و این دو ترکیب ،اضافی به شمار م یروند :ساغر بلور ،م ِی لعل
در مصراع اول "خو شنما" مسند است.
گزینۀ ( :)2اگرچه شراب ،بر عقِل زبردست ،سوار است.
گزینۀ ( :)3جبهۀ بگشاده؛ جبهه یعنی پیشانی .پیشانی گشاده و باز داللت بر خو شرویی دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

183

گزینه 4
نزدیکی (قربت) به بارگاه و شاه
 )1به خود منسوب
 )2هردم گهر ز بحر
 )3دست بردن به خوان (سفره)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

184

گزینه 3
مصراع دوم گزینۀ ( )3پرسش انکاری است :کسی ز سایۀ این در به آفتاب رود؟ هرگز؛ مفهوم این بیت برتری و ارزشمندی عش ق
است و م یگوید عش ق با چیزی قابلمعاوضه نیست .مفهوم سه گزینۀ دیگر "کمالبخشی عش ق" است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
مفهوم کّل ی ابیات گزینۀ ( )۴در درس ن ینامه ذکر شده است.
دزد دانا م یکشد اول چراغ خانه را (از تقابل "عش ق و عقل" سخن م یگوید)

بیت :عش ق چون آید َب َر د هوش دل فرزانه را
بیت "ب" از عقل و عش ق سخن م یگوید و بیان م یکند که به کسی م یتوان زنده گفت که عاش ق باشد.
بیت "د" صرفًا از عقل و مشکالت آن م یگوید.

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

186

گزینه 1
این پسر به سرو ،تشبیه شده است.
راست :دو معنی دارد (ایهام) ←  -1کشیده و استوار  -2صحیح و درست
 )2درون سوزناک و آتشین  -چشم خیس و پر آب ← تضاد
دقت کنیم که تداخل متضادها که الزمۀ تناقض است اّت فاق نیفتاده.
" )3حس" داریم و "آمیزی" نه! (شربت م یتواند شیرین یا تلخ باشد)
 :4عالمت و مالمت ← جناس  /شهر در اینجا داللت بر مردم ندارد و مجاز نیست.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

187

گزینه 3
بررسی تشبیههای موجود در ابیات:
الف) همانند کردن موی به مشک ،بوی به [بوِی ] نسرینَ ،ب ر به سیم ،لب به ُس ها (نام ستاره) ،غبغب به مشتری ،ابروی به هالل و
پیکر به مه [ 7تشبیه]
ب) قلب به سنگ ،صلح به جنگ ،مهر به کین ،قد به تیر ،مو به قیر ،رخ به شیر و لب به شّک ر [ 7تشبیه]
ج و د) تشبیه ندارند.
رویهم 14 ،تشبیه در بیتها دیده م یشود.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
این گزینه ،وابستۀ وابسته ندارد:
برای (حرفاضافه) تبدیل (هسته"متّم م") لباس (مضاٌف الیه) و آراستن (هسته"معطوف به متّم م") سرووضع(مضاٌف الیه)،
او (هسته "مفعول") را به اتاق (هسته"متّم م") دیگر (صفت مبهم) فرستادم

وابستۀ وابسته در سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1یک نوع (ممّی ز) امیدواری

گزینۀ ( :)3یک رأس (ممّی ز) غاز فربه و برشته
گزینۀ ( :)4تخّل صی بس (قید صفت) بجا

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

189

گزینه 3
متن سؤال ،در مورد کرامت و بخشندگی بدون ادعا و توقع و مّن ت است .تنها گزینهای که مفهوم سؤال را بهصورت کامل پوشش
م یدهد ،گزینۀ  3است :کریم و بخشندۀ واقعی کسی است که با بذل و بخشش ،در پی شهرت نیست :کریمی از سر آوازۀ کرم
برخیز
مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1بخشندگی کن تا ارجمند و بزرگ شوی.
گزینۀ ( :)2قناعت کن ،عز تنفس داشته باش و زیر مّن ت افراد پست نرو.
گزینه ( :)4بهره بردن خود و دیگران از ثروت .هم از ثروتت لذت ببر ،هم بخشنده باش.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

190

گزینه 4
در گزینۀ ( )4همانند عبارت صورت سؤال سخن از این است که سرو به علت آزادگی از خزان و انقالب و دگرگونی روزگار در امان
است.
مفهوم سایر گزینهها:
 )1مردم آزاده تهیدست هستند و جز دعا برای دیگران کاری نم یتوانند بکنند.
 )2هرکه ارزشمندتر باشد ب یبهر هتر است.
 )3برتری قد یار بر قد سرو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
ترکیبات وصفی )۱ :هر نفسی )۲ ،هر نفسی )۳ ،دو نعمت )۴ ،هر نعمتی )۵ ،رحمِت ب یحساب )۶ ،نعمت ب یدریغ )۷ ،همهجا
ترکیبات اضافیُ )۱ :م مِّد حیات )۲ ،مفّر ح ذات )۳ ،باران رحمت )۴ ،رحمت او )۵ ،خواِن نعمت )۶ ،نعمت او
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

192

گزینه 4
بررسی حذف در گزینهها:
گزینۀ ( :)1چه باک [است  /باشد] :حذف به قرینۀ معنوی  /آتش را عش ق [گیر] و دلم را عود [گیر] حذف به قرینۀ لفظی
گزینۀ ( :)2به دوستی [قسم م یخورم] :معنوی  /چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را [خورم] :لفظی
گزینۀ ( :)3سعدی (منادا) [با تو هستم  /گوش کن] :معنوی  /نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت [است] :لفظی
گزینۀ ( :)4هزار شکر [گویم] :معنوی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

193

گزینه 2
حال و اقبال کسی که چشمش هرلحظه بر زیبارویی باز باشد ،قابل وصف نیست؛ اینجا بحث بر سر ناتوانی از وصف و شناخت
ممدوح و معبود و معشوق نیست ،بلکه یک حال و تجربۀ بسیار خوش را غیرقابل وصف م یداند .در سه گزینۀ دیگر" ،وصف ذات
بار یتعالی و معشوق" آنطور که باید ،ممکن نیست.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

194

گزینه 2
در این بیت "حسن تعلیل" و "تشخیص" وجود ندارد و پاسخ گزینۀ ( )۲است:
تشبیه :شاعر خود را به باز چش مبسته تشبیه کرده است و دل خود را به شکار.
جناس :باز و بال
تضاد :است و نیست
ایهام تناسب :باز -۱ :پرندۀ شکاری (معنی قابلقبول)  -۲گشاده (معنی غیرقابلقبول و متناسب با بسته)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
از پیش تو راه رفتنم نیست :مستقل ساده
 ...بهتر [است] که مهجور [باشم] :مستقل مرّک ب
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1دو جملۀ مستقل ساده دارد.
گزینۀ ( :)2یک جملۀ مستقل مرّک ب است.
گزینۀ ( :)4دو جملۀ مستقل مرّک ب است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

196

گزینه 4
ب)  5جمله صحیح است :بینی  /مگوی  /سعدی  /کوتاه [باشد]  /باشد
د)  3حرف پیوند :چو و که :وابستهساز  /و :ه مپایهساز
الف) سعدی [با تو هستم]= معنوی  /شب وصال کوتاه [باشد] = لفظی
ب) نه بدل داریم و نه تکرار و نه معطوف (و پیوند است نه عطف)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

197

گزینه 2
در دو بیت (الف) و (د) ،بر این موضوع تأ کید شده است که نارضایتی مردم از حاکم ،باعث نابودی حکومت اوست و درواقع حمایت
و پشتیبانی مردم ضامن حکومت پادشاه است.
الف) برخالف چیزی که در ظاهر به نظر م یرسد ،درواقع رعیت است که بقای پادشاه را تأمین م یکند.
د) پادشاهی که دل مردم را به دست نیاورد ،دیر نم یپاید.
بررسی دو بیت دیگر:
ب) بیت عاشقانه است .معشوق فتنهانگیز دل همه را م یبرد.
ج) رعیت با تو خوشحال و آسود هاند و دل از دیگران کند هاند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
"الف" :زمانی که سفرۀ کرم پهن شود ،از کارهای بد گنهکاران چش مپوشی م یکند و مورد بخشش و رحمت قرار م یگیرند :بخشاینده
بودن خداوند
"ب" :حیرانم و زبانم از وصف جلوۀ تو قاصر است :وصفناپذیری
"ج" :مهر بر لب داشتن و اجازۀ سخن گفتن نداشتن :رازداری
"د" :در رز ق و روزی به روی کسی بسته نیست :فراگیر بودن نعمتها
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

199

گزینه 2
پارادوکس :در سینه عّش اق بودن و جدا بودن از آن
در این بیت ،آرایه "جناس تام" دیده نم یشود و واژ ههای تکراری ،ه ممعن یاند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1تضاد :نقصان و تمامی  /درستی و شکست
اسلوب معادله :در هر شکستی درست یها بَو د ،همانگونه که مه از نقصان تمامی م یپذیرد،
 )3کنایه :انگشت بر سخن کسی نهادن و به تعبیری ،نامه خود را در نظر آوردن

استعاره :نامه استعاره از کردار و گفتار
 )4حسآمیزی :نسبت دادن ب یمزگی به چیزی که چشیدنی نیست ،مانند مخاطب
تشبیه :تشبیه مخاطب به میوه خام
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

200

گزینه 2
دّق ت کنید که سبا را با صبا اشتباه نگیرید .اینجا صحبت از "ملک سبا" است یعنی شهری به نام "سبا" که بلقیس پادشاه آن بود و در
داستانهای مربوط به حضرت سلیمان و تلمیحات ادبیات فارسی با آن آشنا شدید.
امالی درست گزینهها:
گزینۀ " :"1اسباب و اثاث خانه (اساس :بنیاد ،شالوده)
گزینۀ " :"3بهرغم = خالف میل  /خوان :سفره
گزینۀ " :"4در اینجا "غریب نیست "...یعنی دور از انتظار و عجیب نیست که او خاتم نگین (لب) را از من دریغ داشت.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
تشریح گزینۀ ( )4به همراه آموزش اسلوب معادله:
مصراع اّو ل مفهوم یا اّد عای شاعر ،مصراع دوم مصداق یا نمونه برای مصراع اول

بین دو مصراع م یتوان از لفظ "همانطور که" استفاده کرد.

هر مصراع یک جملۀ کامل است و بین دو مصراع ارتباط دستوری برقرار نیست.
در این بیت م یتوان معادلهای برقرار کرد :کسب کمال {الف} و َغ نای موج {الف}  /فروتن بودن کامالن {ب} و سربهزیر و پست رفتن
موج {ب}
بیت را م یتوان به یک تشبیه مرّک ب تبدیل کرد :اینکه کامل شدن سبب افتادگی و فروتنی افراد م یشود مانند وضعیت موج است
که اگرچه برخاسته (برای این برخاستن و بلند بودن ،شاعر تعبیر َغ نا را به کار برده) ،روبهپایین و سربهزیر حرکت م یکند.
حسن تعلیل این بیت :شاعر علت شیوۀ حرکت موج را ،شرمساری و حجب و حیای ناشی از َغ نای خود م یداند.
تشخیص :شرمساری موج
پیام طّر اح :اسلوب معادله و حسن تعلیل دو آرایۀ کام ًال جدا هستند .ممکن است یک بیت ،هر دو را داشته باشد.

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1اسلوب معادله و تشخیص دارد / .حسن تعلیل ندارد.
گزینۀ ( :)2حسن تعلیل :علت کجکالهی غنچه و شکل ظاهری آن را شور عش ق م یداند / .تشخیص دارد / .اسلوب معادله ندارد
زیر مصراع دوم ادامۀ مصراع اول است و مرجع ضمیر "او" همان "شور عش ق" مصراع اول است و بین دو مصراع رابطۀ مفهوم و
مصداقی نیست.
گزینۀ ( :)3فقط اسلوب معادله دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

202

گزینه 3
صورت :دزد و بدی را مجازات کردن گزینۀ  :3بدیها را با نیکی پاسخ دادن (گذشت)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
استعاره

تلمیح

تشبیه

ایهام

آتش /
جوی

)1

ِخ ضر

ندارد

ندارد

آب حیات
)2

کلبۀ احزان

یوسف

عزیز :گرامی  /حاکم مصر

)3

درفش

ضحاک

ندارد

✘

خسرو و

شیرین :زیبا  /معشوق

شیرین

خسروپرویز

ما چو یعقوب
اژدهای درفش (اضافۀ تشبیهی)
اگر منظور شاعر ،تصویر اژدهای روی پرچم باشد ،تشبیه
ندارد.

)4

ندارد

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
امالی صحیح واژ ههای نادرست:
الف -گزارِد ح ق (ادا کردِن ح ق)
و -گزاردن (انجام دادن)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
موارد نادرست و شکل صحیح هرکدام:
قربت ← غربت
گزارد ← گذارد
منصوب ← منسوب
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

206

گزینه 4
تالش برای رسیدن به مرتبۀ باالتر در عرفان مفهوم مشترک هردو بیت است که در ادامۀ هم سروده شد هاند.
مفهوم سایر گزینهها:
( :)1ارزش بخشی عش ق الهی به هر چیز
( )2و ( :)3توکل به خدا
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

207

گزینه 3
مفهوم مشترک :انزواطلبی و حذر از مردم
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

208

گزینه 2
موارد نادرست سایر گزینهها:
" )۱شلوارهای وصلهدار" اثر "رسول پرویزی" است.
" )۳دری به خانۀ خورشید" منظوم است.
" )۴جوامع الحکایات" اثر "محمد عوفی" است.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
داشتن درد و تجربۀ مشترک ،الزمۀ درک متقابل و ه مصحبتی است .این مفهوم در صورت سؤال و سه گزینۀ دیگر دیده م یشود.
مفهوم گزینۀ ( :)4عش ق به سخن درنم یآید.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

210

گزینه 3
ضمایر پیوستۀ گزینۀ " "3همگی در نقش مفعول هستند:
مثل خمیر ،تو را دراز و گرد کنند.
تو را کاه کنند و دو صدبار ،تو را کهربا کنند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ " :"1به تو (متّم م) نگفتم  /تو (مفعول) را مبتال کنند .تو (مفعول) را پای بسته بگردانند

گزینۀ " :"2همگی در نقش مضاٌف الیه هستند .عقبش = عقِب او ،شخ ِص من = شخ ِص من ،خبرم = خبِر من
گزینۀ " :"4آن (مفعول) را افزون بدار ،چشمم = چش ِم من (مضاٌف الیه) ،آن (مفعول) را جیحون بدار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

211

گزینه 4
"همه" وابستۀ پیشین از نوع صفت مبهم برای "هستۀ" گروه است .در مصراع دوم این بیت" ،دگر" صفت مبهم پسین برای "قبله"
است.
صورت تست را ی کبار دیگر بخوانید؛ "صفِت پیشین" برای "هستۀ گروه" .در گزینههای ( )2( ،)1و ( )3واژ ههای "کدامین"" ،هفت"
و "هر" همگی وابستۀ پیشین و صفت هستند ،اما نه برای هسته ،بلکه برای مضاٌف الیه؛ یعنی همان "صفِت مضاٌف الیه" که در
مبحث وابستههای وابسته خواندید.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
مصراع دوم با "که" تعلیل (علت آوردن) در معنای زیرا شروع شده است پس با وجود فضای تمثیل یاش نم یتواند مصراع مستقلی
باشد و شرایط اسلوب معادله را داشته باشد .در سه گزینۀ دیگر مصر عها کامل و مستقل هستند و مثالها عبار تاند از:
 )1ماهی برای تلخکامان ،آب دریا برای تلخ یهای عش ق
 )2فانوس برای پردۀ شرم ،شمع و پروانه برای ما و دوست
 )4شانه برای مشکلگشایان ،گشودن طّر ۀ شمشاد برای گشاِد کار
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

213

گزینه 2
اشاره به رویینتن بودن اسفندیار مربوط به "زمینۀ شگفتآوری و خر ق عادت" است.
در گزینههای ( )3( ،)1و (" )4رصد ستارگان برای دریافتن سعد یا نحس بودن کاری یا چیزی"" ،پادشاهی لهراسب" و "اعتقاد به فّر
پادشاهی" دربردارندۀ "زمینۀ مّل ی" حماسه هستند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

214

گزینه 2
صورت :تغییر (مثبت) از داغ و غربت به خورشید
گزینۀ  :2تغییر (منفی) زمستانی را که بهار به آن نم یرسد.
 )1متناسب با صورت
 )3اشاره به سلسلۀ نژادی پادشاهی
 )4ب یتأثیری تحصیالت و کاردانی در شرایطی که شغل مناسب وجود ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

215

گزینه 4
تطاول :ستم و تعّد ی ،بهزور به چیزی دست پیدا کردن  -سبو :کوزه ،ظرف معموًال دستهدار از سفال یا جنس دیگر برای حمل یا
نگهداشتن مایعات  -متقاعد (صفت) :مجا بشده ،مجاب ،قان عشده  -سپردن :طی کردن ،پیمودن
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
الف) ترک سالطین جهان کردن ،یعنی از دلبستگ یهای دنیوی دست کشیدن :ب یتعّل قی
ب) به مدد ایمان و توّک ل ،آتشی سرد شده که از شّد ت گرما م یتواند آهن را تبدیل به سوزن کند :نجا تبخشی ایمان
ج) کسی که در راه عش ق بمیرد ،زند هبودنش از زیر خاک موج م یزند ،پس هرگز نم یمیرد :جاودانگی
د) پختگان از آتش عش ق اثر پذیرفتند اما خا مطبعان همچنان افسرده و سرد هستند :استعداد عاشقی
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

217

گزینه 1
"سعدی" منادا است .مطاب ق با صورت سؤال باید به دنبال "تقّد م فعل بر نهاد" باشیم .در سایر جملههای این بیت نهاد محذوف است
و تقّد م یا تأّخ ر آن موضوعیت ندارد[ :تو] دل َم ِن ه[ ،ما] نم یدهیم[ ،آنها] هم یبرند
بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)2به سرو گفت (فعل) کسی (نهاد)
گزینۀ ( :)3از آن آتش برآمد (فعل) دودت (نهاد)
گزینۀ ( :)4دور است (فعل) آب (نهاد)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
بررسی آرایهها مطاب ق گزینۀ (:)2
ج) حسن تعلیل :علت آنکه شمع داخل فانوس قرار داده م یشود ،محفوظ ماندن آن از گستاخی و خیر هچشمی پروانه دانسته شده
است که دلیلی است غیرواقعی.
د) تناقض :حاصل ب یثمری و ب یحاصلی تناقض است.
الف) تلمیح :به داستان عش ق مجنون و سر به بیابان گذاشتن او در عش ق لیلی اشاره شده است؛ در این بیت حسن تعلیل هم دیده
م یشود :عّل ت روییدن الله در صحرا ،اشک ریختن آهوان برای مجنون دانسته شده استَ( .ح ی :قبیله یا واحدی کوچ کتر از آن)
ب) ایهام تناسب" :عزیز" به معنی گرامی و گرانقدر قابلقبول است و معنی غیرقابلقبول آن (مقامی در مصر) با مصر تناسب دارد؛
این بیت تلمیح هم دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
حریف :دوست ،همدم ،همراه؛ مترادف با "دمساز" "دالویز" :پسندیده ،خوب ،زیبا
قدس (اسم) :پاکی ،صفا ،قداست؛ "مقّد س" صفت است به معنی پاک و باصفا
مباهات :افتخار ،سرافرازی؛ "مفخر" :هرچه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار
سودا (اسم) :خیال ،دیوانگی؛ مطاب ق با واژ هنامۀ کتاب درسی مترادف است با "شیدایی"؛ "شیدا" (صفت) :دیوانه
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
شور :فقط هیجان  -مّز ه متناسب با "شیرین" ← ایهام تناسب
دختران طبعت ← تشبیه (طبعت مثل دختران)
شیرینی دختران طبعت ← حسآمیزی (طبعت مثل شیرینی)
("تلمیح و ایهام" نداریم) (متمّی زان یعنی افراد بافهم و اهل تمیز و تشخیص)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
 )2مذّم ت (سرزنش ،ه مریشۀ مذموم)
 )3غرض (هدف) کسب نتیجه

 )4بادۀ عش ق در قالب (شکل) رفتار
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
در این گزینه ،هیچکدام از فعلهای "یافت"" ،بین" و "کرد" اسنادی نیستند و فقط نهاد و مفعول دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)2جان [آن را] سهل (مسند) گرفت (= پنداشت ،به شمار آورد ،دانست)
گزینۀ ( :)3مردم [آن را] دفتر (مسند) انگارند (= دانند ،پندارند ،به شمار آورند)
گزینۀ ([ :)4ما] سرو را زهرگیا (مسند) م یگوییم (= م ینامیم ،م یپنداریم ،به شمار م یآوریم)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
گذاردن در معنای "سپری کردن" با "ذ" نوشته م یشود؛ بنابراین" ،یک ساعت از روز در جهاد گذارد"
واژ ههای مه ّم امالیی متن :نماز گزارد (ادا کند) ،ثواب (پاداش)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
َ )1ق در :ارزشَ ،غ در :نیرنگ ،خیانت
 )2رخ :چهره ،مهرۀ شطرنج
 )3روی :چهره ،فلز ،چاره و امکان
 )4خویش :خود  -فامیل ،خیش :گاوآهن
نکته :ه مآوا در زبان فارسی دو نوع دارد -1 :امال و معنی متفاوت ،تلّف ظ یکسان :صواب و ثواب  -2امال و تلّف ظ یکسان ،معنی
متفاوت :چنگ (پنجه) و چنگ (نوعی ساز)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
این بیت در مورد فقدان بزرگمردان است؛ در شعر مل کالّش عرا حرفی از این افراد به میان نیامده است.
واژگان مشخ صشدۀ صورت و افراد مطر حشده در سایر گزینهها :فرومایگان جامعه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
گزینۀ  :2مفهوم مشترک :پوچ انگاشتن مرگ جسمانی
گزینۀ  :1ارزشمندی زندگی این جهان در این است که مرگی در پی دارد.
گزینههای  3و  :4حتمی بودن مرگ
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
یار در خانه و ما گرد جهان م یگردیم .سه گزینۀ دیگر :عاش ق با خبر از دوست ،مدهوش و خموش است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -بهروز ثروتی  -افشین محی الدین
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
د) لعل

جایگزین
شباهت

لب ⇐ استعاره

= نیست ⇐ تضاد
الف) است 
ب) مدام = پیوسته؛ شراب ،معنای غیرقابلقبول (متناسب با خمار و مخمور) ← ایهام نتناسب
ج) بلبل ← طبع ⇐ تشبیه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
وظیفۀ روزی و خوان (سفره)  -بطالت و کاهلی
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
"ب " :با وجود نعمت فراوان ،گلهمند بودن :ناسپاسی
"ج " :خداوند با رحمت عام و فراگیرش ،گنهکاران را ب یآبرو نم یکند :عیبپوشی
"د " :حتی عنکبوت هم ب یبهره از رز ق و روزی نیست؛ طعمهاش پرواز م یکند و در دام م یافتد :برخوردار کردن از نعمت.
"الف " :من در حدی نیستم که بتوانم او را وصف کنم؛ آیینه با دیدن او حیرت م یکند و نم یتواند انعکاس جلوۀ او باشد :ناتوانی از
وصف
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400

forum.konkur.in

67 / 79

www.konkur.in
231

گزینه 3
گزینۀ " "1م یگوید من توبه نم یکنم .گزینۀ " "2م یگوید به حرف مردم توجهی نکن .گزینۀ " "3م یگوید هر گل تاز های از مرگ
زیبارویی سخن م یگوید اما کسی نیست که بفهمد و عبرت بگیرد که دنیا ب یاعتبار است و گزینه " "4م یگوید یار همیشه هست این
تویی که او را نم یبینی.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
ترکیبهای وصفی -1 :دیوار گچ فروریخته  -2تصدی ق قشنگی  -3مزایای قانونی  -4خّط ی زیبا
ترکیبهای اضافی -1 :پدرم  -2لیسانسم  -3دیوار اتاق  -4اتاقمان  -5شکل مرب عمستطیل  -6مزایای تصدی ق  -7نام من  -8نشان من
نکته" :گچ فروریخته" و "مرب عمستطیل" هرکدام یک واژه هستند.
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

233

گزینه 3
تأثیر حکم ،تأثیر ِق َد ر ← مضافالیه
 )1جاذ ِب  ...جنس :مضافالیه
 )2طفل ،گوهر را در برابر قرصی نان م یدهد :مفعول
 )4اندر  ( ...حرف اضافه) قضا :متمم
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
در گزینههای ( )2( ،)1و ( )3معشوق ازنظر زیبایی بر آفتاب و یوسف و بهشت و حور برتری دارد .پس مضمون این ابیات "برتری
جمال یار" است .گزینۀ ( )4معشوق زیباست اّم ا بر چیزی برتری ندارد .اگر نقاب از رخ براندازد ،منکر عّش اق ،حال عاش ق را درک

م یکند و او را معذور م یدارد.

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
شخصی :هم سرنهاده به خاک ،هم رعناتر از آفتاب بلند ← (تناقض)
= پا  :تضاد
سر 
توضیح دیگر گزینهها:
 )1هر کشت یای مربوط به حضرت نوح نیست ← .تلمیح نداریم.
 )2حضور دل

مثال

شکستگی  +مصراعهای کامل = اسلوب معادله .در این بیت حسآمیزی نداریم.

 )4عّل ت سکوت = پختگی :واقعی است ،حسن تعلیل ندارد.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

236

گزینه 2
بیت ( )2م یگوید از زیبارویان خودشیفته نم یتوان دل کند .مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینهها :دوری از خودبینی.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

237

گزینه 3
معانی درست:
تزویر (اسم) :نیرنگ ،دورویی ،ریاکاری
پایمرد :شفیع ،شفاعتکننده ،میانجی ،واسطه ،دستیار
صفوت :برگزیده ،برگزیده از افراد بشر
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
ایهام ندارد / .تشبیه :مقایسۀ معشوق با انار و به و سیب و برتری او ،تشبیه م یسازد.
بررسی سایر ابیات:
( :)1حسن تعلیل :شاعر علت آواز خواندن بلبل را افسوس خوردنش از روییدن موی سیاه بر چهره یار م یداند /.استعاره :زاغ
استعاره از موی سیاه است.
( :)2تلمیح :به ماجرای قارون  /ایهام تناسب :وجه (معنای موردنظر :دلیل  /معنای غیر موردنظر :صورت ،متناسب با رخ)
( :)3واجآرایی :واج "ش" شش بار تکرار شده است / .اسلوب معادله :مصر عها مستقل هستند و مصرع دوم مثالی برای مصرع
اول است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
گزینه " :"1صد ← حج  /ـ ِـ ـ ما  /صد ← پیکار  /ـ ِـ ـ ما  /صد گنج /ـ ِـ ـ ما  /صد ← دینار  /ـ ِـ ـ ما = " 8مورد"
گزینه " :"2صد ← مرهم  /ـ ِـ ـ بیمار  /ـ ِـ ـ ما  /ـ ِـ ـ ما = " 4مورد"
گزینه " :"3ـ ِـ ـ عیار  /ـ ِـ ـ ما  /ـ ِـ ـ ما = " 3مورد"
گزینه " :"4این ← کار  /ـ ِـ ـ ما  /هر ← چه  /ـ ِـ ـ ما = " 4مورد"
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

240

گزینه 4
"الف" اسلوب معادله ندارد پس گزینۀ " "1حذف م یشود".ج" تشبیه ندارد پس گزینه " "2حذف م یشود" .هـ" تضاد ندارد پس
گزینه " "3حذف م یشود" .د" اسلوب معادله دارد چون م یتوان بین دو مصراع "همانطور که" آورد و مصراع دوم مثالی برای
مصراع اول است" .چون سایه" تشبیه "الف" است .در "ج" "خیر" و "شر" تضاد است" .ب" تشخیص دارد پس استعاره دارد .در
"هـ" مار و گنج و ماهی و درم (فلس) متناسباند.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

241

گزینه 4
اگر برای من (متّم م) آن قرار (نهاد) بود (وجود داشت) که از دوست دل برکنم ،از دشمن ،سخنان (مفعول) ناپسنِد او (مضاٌف الیه) را

نم یشنیدم.

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
متناق ضنما در هیچیک از این ابیات دیده نم یشود.
در بیت "الف" ،داغ استعاره از عش ق است .کوکب و ماه در بیت "ب" ،به ترتیب استعاره از اشک و معشوق هستند و در مصرع دوم
بیت "پ" ،تشخیص داریم.
بررسی آرایههای ابیات:
الف) به این دلیل ،عش ق درون خودم را که مانند داغی بر وجودم نشسته ،آشکار نم یکنم که الله کاران با دیدن و شنیدن آن داغ
درونی ،از کاشت الله دلسرد نشوند( .چون داغ درون من از داغ الله پررن گتر و قابلتوجهتر است!) :حسن تعلیل و تشبیه و کنایه و
مراعات نظیر دارد.
ب) علت اش کهای فراوانی که م یریزم ،جراحت دلم براثر عش ق یار است :حسن تعلیل ندارد (علت واقعی) ،مراعات نظیر و جناس
دارد.
پ) علت ظاهر شبیه زبان سوسن و ظاهر شبیه دستبرگهای چنار ،این است که م یخواهند تو را ستایش کنند :حسن تعلیل و
مراعات نظیر و جناس هم دارد.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
میل به بازگشت به اصل مفهوم محوری سؤال است که در سایر گزینهها به نحوی دیده م یشود .مفهوم گزینۀ " :"4ناپایداری فر عها
و دوا ِم اصل
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
ج) مصر عها کامل ← اسلوب معادله
ب) راست ←  -1هم :درست و دقی ق  -2هم :کشیده و بلند ⇐ ایهام
د) ای آتش = مخاطب قرار دادن غیرانسان ⇐ استعاره
= سراب
الف) آب 
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
مفهوم "الف" و "د" :به وصف درنم یآید ،نه با قلم نّق اش نه با زباِن مِن حیران!
"ب" :جبرگرایی و ب یاختیاری عاش ق :اگرچه الی ق نیستم و جرأتش را هم ندارم ،اّم ا نقاش ازل (خداوند و تقدیر) سرنوشت من را به

تو گره زده است و دست به دامن تو هستم.

"ج" :از وقتی خم ابروی او را دیدم ،قامتم چنان خم شده که نگو و نپرس!
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
به تنوع معنایی "هّم ت" توجه داشته باشید؛ عالی هّم تی و بلندهّم تی به معنای بلندنظری و مناعت طبع هستند و با طمع دنیوی در
تقابل.

در گزینههای " "2" ،"1و " "4هّم ت عزم و اراده است و زمینهساز توانمندی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
"پایمردی :خواهشگری ،میانج یگری ،شفاعت  -سهم :ترس  -برافراختن :برافراشتن ،بلند کردن  -یکایک :ناگهان"
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه ( :)3ترک تعّل قات و نکوهش دلبستگی به دنیا
بررسی سایر گزینهها:
 )1عش ق ،ارزشمندترین حقیقت در جهان هستی است.
 )2شوق وصال و بسنده نکردن به بهر همندی از خیال معشوق
 )4دل فریبی معشوق و شیدایی و شورید هحالی عاش ق
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
گزینههای ( )3( ،)2و ( )4در مورد تحّم لناپذیری تجّل ی و جلوۀ معبود است :حتی کوه طور متزلزل م یشود  /جلوۀ او ،طاقتگداز

است  /جلو هاش جهانی را از خود ب یخود کرده است .برعکس این سه بیت ،در گزینۀ ( )1اگرچه حتی کوه از تجّل ی از هم م یپاشد
اّم ا عارف تحّم ل جلوۀ او را دارد و دلش بسامان م یشود.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
موارد نادرست سایر گزینهها:
ب) عبارت در جشده ،معنی "اتراق" است .سرپرزدن :توّق ف کوتاه؛ هرگاه مرغی از اوج ،ی کلحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد،
این توّق ف کوتاه را سرپرزدن م یگویند.
ج) "طب ق" سینی بزرگ است نه کوچک.
د) "کیانیان" پادشاهان ایرانی از کیقباد تا دارا هستند.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
 باال ←  -1در جمله :قد  -2متناسب با بلند و پست :فوقانی (در جمله معنی نم یدهد) ایهام تناسب سرو بلند او (جایگزینی ،شباهت) قد او ⇐ استعاره بلند و پست :تضادتوجه :باالی پست ما = قد کوتاه ما ⇐ تناقض نداریم.
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
دو مورد نادرست است :خّم ار :می فروش  /دا ِر ملک :سرزمین

سایر گزینهها یک مورد نادرست:

 )1درهم :مسکوک نقره  )3 -دینار :مسکوک طال  )4 -واعظ :اندرزگو
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
مستور درست است به معنای پوشیده (مسطور :نوشتهشده)
واژ ههای دارای ه مآوا :ثنا :ستایش ،سپاس (سنا :روشنایی)  /ثواب :پاداش (صواب :مصلحت)
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
امالی واژه نادرست :فراق :دوری ،جدایی (فراغ :آسایش ،آسودگی)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
دولت ()+

مستعجل (فانی)

ب:

دولت ابر بهار

اینهمه نیست

ج:

بساط گل

اینهمه نیست

ه:

مدت خنده

اینهمه نیست

تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
بیت سؤال :خاموش نباش؛ چیزی برای پنهان کردن باقی نمانده است.
گزینۀ ( :)4هنگام یکه باید حرف زد ،خاموشی نابجا اشتباه است؛ سکوت را باید شکست.
مفهوم سایر ابیات:
گزینۀ ( :)1راز دل را با معشوق در میان گذاشتن
گزینۀ ( :)2ستایش یکرویی و یکسان بودن ظاهر و باطن
گزینۀ ( :)3توصیه به خاموشی
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
گزینه ( :)۱بت :استعاره از معشوق  /صدکاروان :اغراق (اعداد ریاضی اگر داللت بر کثرت کند اغراق دارد)

گزینه ( :)۲تشبيه وجود ندارد / .تلميح :كلمات يوسف  -زندان  -آزادی←

اشاره به تهمت ناروایی دارد که به یوسف (ع) زده شد.

(داستان یوسف و زلیخا)
گزينه ( :)3سر :مجاز از قصد و خیال ("سر" یعنی مکان را داده و محتویات آن "قصد و خیال" را اراده کرده است)
"آفتاب" استعاره از معشوق ← (آفتاب که در شب ظاهر نم یشود)
گزینه ( :)۴اسلوب معادله :در ظاهر ارتباطی بین دو مصراع وجود ندارد ولی معنی و مفهوم هر دو مصراع یکسان است (مصراع اول
از تلخ یهای عش ق م یگوید مصراع دوم از ماهی دریا سخن م یگوید)  /حسآمیزی :تلخ یهای عش ق
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
با رد کردن "تناقض" و "ایهام تناسب" به گزینۀ ( )1م یرسیم و باید آرایههای آن را بررسی کنیم:
استعاره :دست سنگ اضافۀ استعاری و تشخیص است.
تلمیح :به ماجرای عش ق فرهاد اشاره دارد.
حسن تعلیل :علت سر خرنگ بودن گلبرگهای اللههای مزار فرهاد ،خون خوردن فرهاد در عش ق شیرین دانسته شده است.
کنایه :خون خوردن فرهاد کنایه است.
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
سانتاماریا مجموعه آثار سید مهدی شجاعی است( .تیرانا :محمدرضا رحمانی)
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
در مصراع "د" ،جملۀ "[آن] ،خللپذیر نباشد" مطاب ق با الگوی "نهاد  +مسند  +فعل" است.
جملۀ دیگر این مصراع ،غیر اسنادی است :ارادتی که مراست :ارادتی که در /برای من وجود دارد :نهاد +فعل
بررسی سایر جملهها:
الف :یارب ،برای این جمع ،غم {نهاد} از باد پریشانی مباد {فعل غیراسنادی} (= نباشد ،وجود نداشته باشد) :نهاد  +فعل
ب :شرم عش ق {نهاد} ،من {مفعول} را فارغ از شرم رقیبان {مسند} کرده است {فعل} (گردانیده است) :نهاد  +مفعول  +مسند +
فعل
ج :اگر برای سینه صافان ،غباری {نهاد} بود {فعل غیراسنادی} (وجود داشته باشد)[ ،آن] {نهاد محذوف} در چهره است {فعل
غیراسنادی} (وجود دارد) :ساختار هر دو جمله "نهاد  +فعل" است.
ه :اکنون توبه {نهاد} چه فایده {مفعول} دارد {فعل} :نهاد  +مفعول  +فعل  /که نام {نهاد} شد {فعل غیراسنادی} (رفت ،از بین رفت)
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
در این گزینه ،ضمیر "ت" نقش متّم می دارد.

شکل مرّت ب بیت :ای ب یخبر ی کبار نقش پای خود ببین  /تا [برای] ت (تو) روشن شود که چه مست گذار های
بررسی سایر گزینهها:
" )1ش" :مضافالیه ،متعّل ق به دل
" )2ت" :مضافالیه ،متعّل ق به "حال"
" )4ش" :مضافالیه ،متعّل ق به "بر"
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
گزینۀ " :"3آرزوی مرگ به دست معشوق به امید رهایی از سرزنش رقبا
اشتراک صورت و سه گزینۀ دیگر :استقبال عاشقانۀ شهدا از مرگ
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
تشخیص و استعاره :چرخ راه عّش اق را م یزند.
ایهام "عّش اق نواز" -1 :نوازشگر عاشقان  -2مطربی که در مقام "عّش اق" م ینوازد.
ایهام تناسب "مخالف"" ،ره"" ،عّش اق" (مصراع اول)" ،راست" :معنای غایب همۀ این واژ هها مربوط به موسیقی است که با "پرده" و
"مطرب" و "عّش اق" و "نواختن" تناسب دارند.
جناس همسان :عّش اق مصراع اول (عاشقان) و عّش اق مصراع دوم (اصطالحی در موسیقی ایرانی)
کنایه :راه زدن کنایه از مانع و مشکل و دردسر ایجاد کردن
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه ( :)2دشواری زیر بار رنج و مّن ت فرومایگان بودن
بررسی گزینههای دیگر:
 )1دشواری جانکاه عش ق  /عش ق ،هم درد و هم درمان است.
 )3نکوهش سستی
 )4ستایش بلندنظری و آسایش دیگران را خواستن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 4
ترکیبهای اضافی

ترکیبهای وصفی

ِ )1ـ ـ  ...فقیه

 )1همان فقیه

ِ )2ـ ـ خلیفه

ِ )2ـ ـ درباری

ِ )3ـ ـ شکنجهها

ِ )3ـ ـ هوسران

ُ )4ـ ـ تازیانهها

ِ )4ـ ـ سستنهاد
ِ )5ـ ـ هولناک
ِ )6ـ ـ فراوان

 )5دستش  )6پایش
 )7اعضای بدن  )8بدنش
ِ )9ـ ـ قهر
ُ )10ـ ـ کینه

تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
زمانی که عوض شدن جای مضاف و مضاٌف الیه مبنای سؤال قرار م یگیرد ،باید به دنبال "رای ف ّک اضافه" باشید:
چون شب آمد همه (مضاٌف الیه) را (ف ّک اضافه) دیده (مضاف) بیارامد ← دیدۀ همه بیارامد.
"را" در گزینۀ ( )2و ( )3مفعولی و در گزینۀ ( )4حرف اضافه است به معنی "به".
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 3
از بیت سؤال دو مفهوم دریافت م یشود:
الف) دلپذیری غم عش ق چون عاشقان اندوه را م یخرند و خواهان آن هستند.
ب) جانبازی عاشقان چون جانشان را به حراج م یگذارند و م یفروشند.
برای مفهوم "ب" بیتی نداریم اما در گزینۀ ( )3عاش ق ،غم نگار را مایۀ سرور م یداند و غمش را خواهان است بنابراین با "اندوه
خرند" ارتباط مفهومی دارد.
مفهوم سایر ابیات:
گزینۀ ( :)1وفاداری عاش ق
گزینۀ ( :)2جانگداز بودن درد فراق
گزینۀ ( :)4خو شباشی و تسلیم غم نشدن
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -علیرضا جعفری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 1
مأوا درست است به معنی پناهگاه و جایگاه
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم
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گزینه 2
مفهوم محوری" :زندگی ب یعش ق معنایی ندارد".
مفهوم گزینۀ ( :)2در عش ق باید ترک وجود کرد و جان داد!
تالیفی امیر افضلی  -شاهین شاهین زاد  -افشین محی الدین  -مهدی نظری
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

270

گزینه 1
ایهام واژۀ "دور" -1 :روزگار و عهد و زمانه  -2پیرامون  -3گردش شراب (با این معنا ،چشم یار شرابی است که بهنوبت همه را مست
م یگرداند)
نکته" :طرف بستن" نیز ایهام دارد -1 :بهره و سود بردن؛  -2یکی از معانی "طرف" (با سکون ر) چشم و گوشۀ چشم است که
دراینصورت" ،طرفی نبست از عافیت" یعنی از سر عافیت چشم رویهم نگذاشت.
استعاره :نرگس (چشم معشوق)
گزینۀ ( :)2پارادوکس ندارد .باِز بسته چشم یعنی پرندۀ "باز" که چشمانش بسته است.
گزینۀ ( :)3تلمیح ندارد و "پروین" نام یک صورت فلکی است /.در این بیت توصیف اغراق آمیزی از لب یار می بینیم.
گزینۀ ( :)4تشبیه ندارد .حالوت (شیرینی) ایمان :حسآمیزی
تالیفی امیر افضلی
تستر عل وم انسانی دوازدهم
تستر عل وم تجربی دوازدهم
تستر ریاضی و فیزیک دوازدهم

لرنیت و 1400
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