
 

 

 

دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی
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2 صفحهآزمون عمومی

هاِی »زهی ـ صاحب دل ـ جفا ـ مرحمت« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- 1 معنِی واژه 
برباید من  دل  نیز  کسی  که   الف( ترسی 
است گشاده  احسان  نابستءه   ب( در 
آفرین ــرد  ک و  بسیار  ــرد  ک ـــا   ج( دع
بود ــاه  ش برگشتن  هنگام  ـــو  د( چ

ربایی تو  چون  ستم  به  نرباید  دل   کس 
است داده  می بایست  آن چه  کس  هر   به 
زمین بــر  رخ  بــمــالــیــد  ـــــراوان   ف
بود آگــاه  کــی  ــود  خ سخن  زان  ــدر  پ

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

کدام گزینه، پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بیشتری از واژه های زیر است؟- 2
»منّت، صحیفه، ابدیّت، روایی، محظوظ، شگرف، آخته«

2( نیرومند، پایندگی، اعتبار، ارزش 1( چاره، کرانه، ارزش، شکر  
4( نیرومند، بی کرانگی، اعتبار، نیکویی 3( امکان، ساختگی، مانع، جاودانگی  

معنِی چند واژه »غلط« است؟- 3
زرد(  عقرب  )جّراره:  باالبردن(  )اسرا:  قوی هیکل(  شتر  )هیون:  پادشاه(  )کی:  پستءه وحشی(  )بَن:  عبرت آموزی(  )تعبیر:  زودگذر(  )مستعجل: 

)زخمه: ضربه زننده( )سعد: خوشبختی(
4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو 

امالِی کدام عبارت »کامالً« درست است؟- 4
1( از این نمط در حالِ خشمِ شیر می گفتند تا کراحیتی به دل او راه یافت.

2( موّدت او از وصلت تو عوض می شمرد و آتش فراغ تو را به آب وصال او تسکینی می دهد.
3( هر کس در میدان بیان به اندازءه مجال خود قدمی گزارده اند؛ لکن مراد تقریر حکایت بوده است.

4( هر گناه که از عمد و قصد منّزه باشد ذات هوا و اخالص را مجروح نگرداند و در عقوبت آن مبالغت نشاید. 
در متِن زیر چند »غلط امالیی« وجود دارد؟- 5

»در آن خلوت غریب به ناگاه طنین پر مهابت صدایش خاموش شد ناگهان مکثی کرد، گویی منغلب شده باشد. صدایش با درماندگی و زّجه همراه 
شد و من دیگر آثاری از توجیح و تصنّع در کالمش ندیدم.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
در کدام گزینه ها »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6

الف( تا برسیدم شبی از شب های غربت بدان دیار و تربت که مقصد بود و فرود آمدم به کاروانسرایی که نزول غربا معهود بود.
ب( کار تو همین مزاج دارد و هرگز پند نپذیری و وعظ ناصحان در گوش نگذاری و هر آینه در سر این استبداد و اسرار شوی.

ج( پادشاه موفق آن است که کارهای او به ایثار ثواب نزدیک باشد. نه کسی را به حاجت تربیت کند و نه از بیم عقوبت روا دارد.
د( از شّدت و حّدت و سورت پادشاهان بر حذر باید بودن که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد.

4( ج ـ د 3( ب ـ د  2( ب ـ ج  1( الف ـ ب 
هر یک از عباراِت زیر، به ترتیب، از چه کتابی نقل شده است؟- 7

الف( مردان بار را به نیروی هّمت و بازوی حمّیت کشند، نه به قّوت تن.
ب( تا در تحصیل فضل و ادب، رغبتی صادق نباشد، این منزلت نتوان یافت.

2( گلستان، روضءه خلد 1( بهارستان، کلیله و دمنه  
4( فیه ما فیه، جوامع الحکایات  3( اسرارالتوحید، تاریخ بیهقی  

هاِی »ایهام، استعاره و جناس تام« تماماً در کدام بیت آمده است؟- 8 آرایه 
 1( نافءه مشک ختن گر زان که می خیزد ز چین
برید خاک  سر  به  بمیرم  که  دم  آن   2( مستم 
ما خوش است به چشم شاهد دلبند   3( مستی 
داری تو  که  دل سیه  چشم  آن  و  ــدم  4( دی

 زلف را بفشان که صد چین در شکنج موی توست
سرمست قیامت  به  ــرآرم  ب خــاک  از  سر   تا 
ما ــام  زم مستی  بــه  ســپــرده انــد  روی1   زان 
ــــدارد ـــگـــاه ن ـــا ن ــچ آشـــن ــی ـــب ه جـــان

1- با توّجه به ضبط بیت در دیوان حافظ و هم چنین وزن، صورت درست این واژه »رو« است نه »روی«.
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3 صفحهآزمون عمومی

هاِی مقابِل همءه ابیات کامالً درست است، به جز:- 9 آرایه 
ناظر شود  نرگس  نظر  اندازی  نرگس  بر   1( اگر 
 2( بوسیدن از جام لبش گر نیست روزی کاشکی
فروغ می گیرد  تو  شمشیر  عکس  از   3( آفتاب 
قلمت کند  ـــان آوری  زب که  مجلسی  ــه  4( ب

گویا شود  سوسن  سخن  آغازی  سوسن  با   وگر 
 چون جرعه افتادی که من خاک درش بوسیدمی
ــار احــســان تــو مــی گــردد دوتــا  آســمــان از ب
ـــوی را ـــان دع ــد آتــش زب ــش ــه کــام درک ب

)ایهام، استعاره(
)ایهام، مجاز(

)تشبیه، اغراق(
)مجاز، استعاره(

هاِی بیِت زیر، کدام اند؟- 10 آرایه 
مگیر«»تُرک آهو چشمم ای آهوی چشمت شیر گیر آهو  خویش  صید  بر  توام  آهوی  صید 

2( استعاره، تشبیه، جناس تام، کنایه 1( استعاره، اغراق، کنایه، ایهام  
4( تشبیه، جناس ناقص، اغراق، ایهام  3( جناس ناقص، تشبیه، استعاره، مجاز 

بیِت زیر »فاقد« کدام آرایه های ادبی است؟- 11
آشوب و  فتنه  بس  تو  ضحاک  لب  افتد«»پیش  جم  ملک  در  تو  زلف  سر  مار  کز 

2( جناس، تشبیه 1( استعاره، کنایه  
4( تلمیح، ایهام 3( مجاز، ایهام  

در جمالت کدام ابیات »هم شیوءه بالغی و هم شیوءه عادی« مشاهده می شود؟- 12
عشق ــرار  اس محرم  جانش   الف( نیست 

بودم تو  با  که  وقتی  دیدم  ذوق  عمر   ب( از 

 ج( جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم

فی الجمله منی  ز  تنها  و  جمله  با  تو   د( ای 

بتاخت تندی  به  را  سیه  ه ( سیاوش 

نیست جانانه  غم  جــان  در  را  که   هر 

زندگانی بی دوست  ــدارد  ن چنان   ذوقــی 

از عدم بیرون   صانع خدایی کاین وجود آورد 

تنهایی دل  ــان  ج و  منی  چشم  ــور   ن

بساخت ــش  آت جنگ  تــنــگ دل  نشد 
4( ج ـ د ـ ه  3( ب ـ د ـ ه   2( ب ـ ج ـ ه   1( الف ـ ب ـ ه  

در کدام بیت، حذف فعل به قرینءه معنوی و جملءه اسنادی مشهود است؟- 13
ساقی مــی  بــیــار  نگیرم  ــو  ت از   1( پــیــالــه 
نیست گریزی  غمی  هر  از  که  عشق  راه   2( به 
درست عهد  و  قدیم  حق  و  خواجه  جان   3( به 
4( یوسف حسن تو را ای جان هزاران مشتری است

نیست خرده گیری  جای  مغان  سرای  در   که 
نیست فقیری  غــم  را  مــا  کــه  شکر   هــزار 
توست ــت  دول ــای  دع صبحم  دم  مونس   که 
نیست بازار  این  در  مفلس  عاشق  الهی  چون 

صفت های »فاعلی ـ مفعولی ـ نسبی ـ لیاقت« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- 14
 الف( خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد

زرفشان قبای  زیر  قامتش  کند چو  جلوه   ب( 

بشکستم همه  عهد  دربستم  تو  عهد  تا   ج( 

ـــوده ام آل ــای  ــراپ س عصیان  ــه  ب د( 

دارد دیرینه  خویشاوندی  آزار  با   عشق 

دریدنی جان  جامءه  او  جلوه گاه  به  و   ما 

پیمان ها همه  نقض  باشد  روا  تو  از   بعد 

کن پــــاک  ـــی  ـــودگ آل ز  ـــا  ـــراپ س
2( ب ـ د ـ ج ـ الف 1( ب ـ ج ـ الف ـ د  
4( ج ـ د ـ الف ـ ب 3( ج ـ الف ـ د ـ ب  

همءه موارد در رباعِی زیر »کامالً« یافت می شود، به جز:- 15
تویی ــه  ک ــی،  ــه ال نــامــءه  نسخءه   »ای 

هست عالم  در  چه  هر  نیست  تو  ز  بیرون 

تویی ــه  ک ــی،  ــاه ش جــمــال  آیــنــءه   وی 

تویی« که  خواهی  آن چه  هر  بطلب  خود  در 
2( دو ترکیب اضافی و دو صفت نسبی در ابیات وجود دارد. 1( مترادف واژءه »رقعه« و یک واژءه دوتلفظی در سروده یافت می شود. 

4( ابیات »فاقد« نقش تبعی و دارای مسند هستند.  3( ابیات دارای سه متّمم و دو منادای محذوف است. 
هاِی مشخص شده به ترتیب، در ابیاِت زیر کدام است؟- 16 نقِش واژه 

باشد روان  من  تابوت  چو  مرگ  روز   »به 

دریــغ! ــغ!  دری مگو  و  مگری  من  ــرای  ب

باشد جهان  این  درد  مـرا  که  مبر   گمان 

باشد« آن  ــغ  دری درافتی  دیــو  دام  به 
2( متّمم، مفعول، متّمم، نهاد 1( نهاد، مضاٌف الیه، متّمم، مسند  

4( نهاد، مضاٌف الیه، مفعول، مسند  3( نهاد، مضاٌف الیه، مفعول، نهاد  
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4 صفحهآزمون عمومی

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟- 17
نیست بی هوش  جز  هــوش  ــن  ای  1( مــحــرم 
نشنوی رمزی  پرده  زین  آشنا  نگردی   2( تا 
به مهر عشق  3( از خاصگان دمی است مرا سر 
عشق جذبءه  از  ـــوده ام  ب حرمی  4( آشــنــای 

نیست گــوش  ــز  ج مشتری  را  ـــان  زب ــر   م
سروش پیغام  جــای  نباشد  نامحرم   گــوش 
ــرآورم ب آن جــا  دم  اســت  محرمی  که  جا   هر 
نبود بیگانه  و  محرم  ــذر  گ ــا  آن ج در  کــه 

مفهوِم مقابِل کدام بیت »غلط« است؟- 18
نمی خورم ــوان  ال جامءه  تــالش  در  ــون   1( خ
را حسن  حریم  زد  در  بر  حلقه   2( می تواند 
 3( آن که چون یوسف به نقد جان خریدارش شدم
نفرماید رحمت  اگر  خورشید  جذبءه  4( کمند 

مرا قبا  یک  کعبه صفت  اســت  بس   سالی 
 در رگ جان هر که را چون زلف پیچ و تاب هست
مرا تــرازویــش  در  کاهی  بــرگ  وزن   نیست 
که چون شبنم از این پستی به باال می برد ما را

)مناعت طبع(
)تجلّی معشوق(

)اعراض معشوق(
)عنایت معبود(

مفهوِم کدام بیت، یادآور بیِت زیر است؟- 19
بکشت شمع ها  بسی  زمانه  در  که  بگذرد«»بادی  نیز  شما  ــدان  ــراغ چ بــر  هــم 

 1( سر به خاک آورد امروز آن که افسر داشت دی
ظلمت سرا این  در  روشن  دیدءه  گشودم   2( تا 
است روزه  ده  چمن  گل های  شیرازءه   3( عمر 
شمع چون  باید  سوخته  دل  داغ  بر  4( صبر 

پار بود  گردن  که  آن  امسال  برد  دوزخ  به   تن 
شمع همچو  نزارم  جسم  شد  آه  و  اشک   خرج 
او دفتر  نشود  پریشان  که  گل  آن  ــّرم   خ
نیست ــان  آس شــدن  تــو  ــزم  ب صحبت  ــق  الی

کدام بیت با بیِت زیر، تقابل مفهومی دارد؟- 20
توفیق ــدا  خ بــر  و  توست  بــر  رفیق«»جهد  هست  جهد  و  توفیق  که  زان 

مخور بیهوده  غم  و  منشین  ــو  زان ــس   1( پ
 2( رفته چون مور از قناعت پای سعی من به گنج
زبان صد  به  گندم  خوشءه  توست   3( جویای 
آزمـــودن ــار  ک در  چــه  و  ــار  ک در  4( چـــه 

بیش و  کم  نگردد  رزق  تو  خــوردن  غم  ز   که 
نیستم سلیمان  ــت  دس مسند  ــالش  ت  در 
ــذار گ آهــنــیــن  سلسلءه  ســعــی  ـــای  پ ــر   ب
ــاج بـــودن ــت ــح ــد جـــز بـــه خـــود م ــای ــب ن

کدام بیت »فاقد« مفهوِم عبارِت زیر است؟- 21
»سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همءه عقل ها افزون آید.«

 1( درد هر کس را که بینی در حقیقت چاره دارد
میندیش عقل  از  من  عشق  ای  هم  بار   2( یک 
ماند هوا  بند  در  که  خردمندان  نفس   3( بسا 
ننماید؟ پشت  که  باشد  که  عقل  ــوار  4( س

ناگزیرم دارم  که  دردی  همه  با  عشقت  ز   من 
را مسئله ها  بکند  حــل  دل  ــه  ک ــذار  ــگ  ب
 در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند
نمود روی  عشق  سلطان  که  مقام  آن  در 

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، مغایرت دارد؟- 22
خـاک و  بـاد  از  و  آب  از  و  خورشـید  ــاک«»ز  پ گــفــتــار  و  نـــام  تــبــه  ــردد  ــگ ن

سزاست را  آن  گیتی  از  ــامــی  ــکــون  1( ن
سودمند سخن  ـــی  دان آن چـــه  ــوی  ــگ  2( ب
اوی کــانــدر  گزین  آن  پیشه ها  از  ــم   3( ه
4( خنک کسی که پس از وی حدیث خیر کنند

ــت راس گــفــتــار  و  خـــوب  او  ــــردار  ک ــه   ک
پسند ــد  ــای ــی ن را  کـــس  ــچ  ــی ه ـــر  گ  و 
آبــــروی ـــان  ـــه ن نـــگـــردد  ـــش  ـــام ن  ز 
ــی آدم ــن ب از  نــمــی مــانــد  ــث  حــدی ــز  ج ــه  ک

کدام دو بیت با یکدیگر، قرابت مفهومی دارد؟- 23
راه دهد  که  قربت  سراپردءه  به  را  ما   الف( 

امتیاز رسم  نبود  پاک بین  چشم  در   ب( 

نیست بند  خاطرش  بر  که  گدایی   ج( 

را شاه  و  گدا  بنشاند  فرش  یک  بر  عشق   د( 

باری کن  او  درگه  از  کنی  گدایی  گر  ه ( 

را گــدا  یافت  نتوان  سالطین  صــدر   بر 

است یکی  گدا  و  شاه  سایءه  آفتاب   در 

نیست خرسند  کــه  پادشاهی  از   بــه 

را راه  بلند  و  پست  می کند  یکسان   سیل 

نیست سلطانی  سر  را  درش  گدایان  که 
4( ج ـ د 3( ب ـ د  2( ب ـ ه   1( الف ـ ج 
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5 صفحهآزمون عمومی

مفهوِم کدام بیت، با مفهوِم کلِی داستان سیاوش تناسب دارد؟- 24
منی آغــوش  در  تو  تا  ــروم  ن گلستان  ــه   1( ب
 2( اگـــــر قــیــمــتــی گـــوهـــری غـــم مـــدار
گناه از  او  ـــوزش  پ کــنــد  یــــزدان  ـــه   3( ب
شاخسار در  می زند  آتش  گر  نوروزی  4( برق 

نکند گــل  طلب  بیند  ــو  ت روی  ار   بلبل 
ـــع نـــگـــردانـــدت روزگـــــار ـــای  کـــه ض
راه و  آیـــیـــن  ـــه  ب گـــــردد   گـــرایـــنـــده 
آسوده ایم بوستان  در  می کند  گل افشان  ور 

مفهوِم عبارِت زیر با کدام بیت، قرابت دارد؟- 25
»هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم.«

ــع کن ــواض ت و  بــگــیــر  ــان  ــه م ــــوی   1( خ
کن ــادت  ع شکستگی  بتان  زلــف  ــون   2( چ
افتادگی افتادگان  کنند  گر  باشد   3( سهل 
4( نشکنی تا خویش را از دوست کی یابی نشان

شد واال  ــــش  دان ـــه  ب او  ـــه  ک را   آن 
نفسی در  دل  ــــزار  ه ــی  ــن ک ــد  صــی  تـــا 
خوش نماست بزرگان  از  تواضع  و   مهربانی 
را گنجینه  این  قفل  کلید  پیچیدن  هست 
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رساندن،  پرداختن،  آوردن،   جا  به  و  »ادا کردن  معانی  در  گزاردن 
اجرا کردن، تعبیر کردن« به کار می رود و گذاردن )گذاشتن( در معانی 
ترک کردن،  و  رهاکردن  وضع کردن،  بناکردن،  نهادن،  و  »قرار دادن 

اجازه دادن، سپردن و واگذاری، سپری کردن«.

زّجه - 5 »منغلب،  واژه های  امالی  مذکور،  متن  در   
و توجیح« غلط است و شکل صحیح این کلمات، به ترتیب، منقلب 
و  شیون(  بلند،  صدای  با  فریاد  و  )ناله  ضّجه  متحّول(،  و  )دگرگون 

توجیه است.

رازها و رموز( - 6 اَسرار )جمع سّر،  در عبارت »ب«،   
به معنای عبارت و  با توّجه  ندارد و  با عبارت  وجه و تناسب معنایی 
همراهی واژءه استبداد، ِاصرار صحیح و مناسب است. در عبارت »ج« 
نیز، صواب به معنی »صالح و مصلحت، کار درست و پسندیده« مناسب 

و صحیح است و باید جایگزین ثواب )مزد و پاداش اخروی( بشود.
خانه،  و  شهر  از  )دوری  غربت  مثل  مهّمی  واژه های  سؤال،  این  در 
ُغَربا )جمع غریب، افراد دور از وطن و تنها( در  تنهایی و بی کسی( و 
عبارت »الف« و حّدت )تندی و تیزی، شّدت(، سورت )تندی و تیزی،  
َذر )پرهیز و احتیاط(، غالب )اغلب، بیشتر( و  شّدت اثر = حّدت(، حَ
عظَمات )کالن ها و بزرگ ها؛ معظمات امور: کارهای مهم( در عبارت  ُم

»د« همگی با امالی درستی آمده اند.

انتخاب - 7 یازدهم  فارسی  کتاب  از  عبارت  دو  هر   
شده اند.

عبارت »الف« از متن گنج حکمت درس 1 فارسی یازدهم، از کتاب 
بهارستان است و عبارت »ب« از قلمرو زبانی درس 7 همین کتاب، 

عبارتی از کلیله و دمنه است.

بررسی آرایه ها در ابیات: - 8  
 ایهام: چین در مصراع دوم در دو معنی به کار رفته است: 1- کشور

چین 2- پیچ و تاب 
استعاره: موی معشوق به کشور و ناحیه ای تشبیه شده که صد کشور 

مانند چین را در خود جای داده است. 
جناس تام: چین در مصراع اّول )به معنای کشور( با چین در مصراع 

دوم )به معنای پیچ و تاب( جناس تام دارد. 
ترکیب »سرِ  در  )کنار  تام: سر  ندارد./ جناس  استعاره  و  ایهام   

خاک«( و سر )قسمتی از بدن( 
 ایهام: مستی در مصراع دوم در دو معنی قابل جای گذاری است: 

1- موجود مست )چشم مست یار( 2- مست بودن 

معنی واژه ها: زهی:آفرین )بیت ج( ـ صاحبدل: - 1  
مرحمت:  ـ  الف(  )بیت  بی وفایی  ستم،  جفا:  ـ  د(  )بیت  آگاه  عارف، 

احسان، لطف، مهربانی )بیت ب(

معنی واژه های صورت سؤال: منّت: سپاس، شکر، - 2  
نیکویی ـ صحیفه: کتاب ـ ابدّیت: جاودانگی، پایندگی، بی کرانگی ـ 
روایی: ارزش، اعتبار ـ محظوظ: بهره ورـ  شگرف: قوی، نیرومندـ  آخته: 

بیرون کشیده، برکشیده
در  معنی دو واژه )مّنت، روایی( به درستی ذکر شده است. در 
درست  روایی، شگرف(  )ابدیّت،  واژه  برای سه  ارائه شده  معانی   
 است. در  معنی یک واژه )ابدیّت( مناسب و صحیح است و در

روایی، شگرف(  ابدیّت،  )مّنت،  واژه  برای چهار  معانی ذکرشده   
صحیح و مناسب آمده است.

است. در معنای سرحد  »کرانه«  و  روی  واژءه  معنی  »چاره«   در  
»مانع«  و  تصّنعی  معنای  »ساختگی«  درخور،  معنای  »امکان«   

معنای محظور است.

واژه هایی که غلط معنی شده اند به همراه معنای - 3  
صحیح آن ها: تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگویی ـ ِاسرا: در شب 
ِسیر کردن، هفدهمین سورءه قرآن کریم ـ جّراره: ویژگی نوعی عقرب 
زرد بسیار سّمی که ُدمش روی زمین کشیده می شود. ـ زخمه:ضربه، 

ضربه زدن

جّراره در برخی از فرهنگ لغت ها به معنی »نوعی عقرب زرد، عقرب 
زرد« نیز آمده است، بنابراین  هم درست است؛ اما مالک ما در 
معنی واژگان، کتاب درسی است که این واژه را »ویژگی نوعی عقرب 

زرد بسیار سّمی که ...« معنی کرده است.

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 4  
 کراحیت  کراهیت )ناخوشی و ناپسندی، بی میلی و اکراه، بیزاری(

با در نظر گرفتن معنی عبارت   فراغ  فِراق )دوری، هجران(؛ 
و همراهی واژءه آتش و هم چنین واژءه وصال، که متضاّد »فراق« است، 
فراق،  )آتش  زد  را حدس  واژه  این  مناسب  و  امالی صحیح  می توان 
اضافءه تشبیهی است؛ فراق مانند آتش است.( )فَراغ = فراغت، آسایش(

 گزارده اند  گذاردهاند )نهاده اند، قرار داده اند(
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در شیوءه عادی، ترتیب اجزای جمله طبق فارسی - 12  
معیار است؛ یعنی نهاد ابتدای جمله و فعل آخر جمله قرار می گیرد و 
بقیءه اجزای جمله در فاصلءه بین نهاد و فعل می آیند. در شیوءه بالغی 
ریزد و مطابق با شیوءه عادی نیست؛ مثالً  ترتیب اجزای جمله به هم می 
ممکن است مسند قبل از نهاد یا بعد از فعل قرار گیرد. در ابیات »ب«، 

»ج« و »ه « هر دو نوع جمله، به شیوءه عادی و بالغی دیده می شود.
بررسی جمالت در ابیات:

از فعل  »الف«: نیست جانش محرم اسرار عشق: نهاد و مسند بعد 
              مسند    نهاد

قرار گرفته اند  شیوءه بالغی
هر که را در جان غم جانانه نیست  در جاِن هر که غمِ جانانه نیست 

    نهاد متّمم
 شیوءه بالغی 

نهاد )غم جانانه( بعد از متّمم قرار گرفته، عالوه بر این »را« ی فّک 
اضافه مضاف و مضاٌف الیه را از هم جدا کرده است.

»ب«: از عمر ذوق دیدم/ وقتی که با تو بودم  هر دو جمله به 
شیوءه عادی اند.

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی: متّمم و نهاد بعد از فعل قرار 
 نهاد       متّمم       مفعول

گرفته اند  شیوءه بالغی
»ج«: جانا/ هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم ]باد[  شیوءه عادی

                                   نهاد
 حذف نهاد یا فعل در جمله، شیوءه بیان بالغی محسوب نمی شود.
صانع خدایی کاین وجود آورد]به[ بیرون از عدم: هر دو متّمم، بعد از فعل

             متّمم        متّمم
آمده اند.  شیوءه بالغی

»د«: ای ]کسی که[ تو با جمله ]هستی[ و تنها ز منی  شیوءه عادی 
فی الجمله: نور چشم منی/ و جان دل تنهایی  شیوءه عادی

»ه«: سیاوش سیه را به تندی بتاخت  شیوءه عادی
نشد تنگ دل: مسند بعد از فعل قرار گرفته است.  شیوءه بالغی 

مسندفعل
جنگ آتش بساخت  شیوءه عادی

دارند؛ - 13 معنایی  قرینءه  به  فعل  ابیات حذف  تمام   
موارد  از  یکی  دیده می شود.  بیت   در  فقط  اسنادی  ولی جملءه 

حذف فعل به قرینءه معنایی در جمالت دعایی و سوگند است. 
به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست ]سوگند می خورم[

که مونس دم صبحم دعای دولت تو است
فعل اسنادی            مسند   نهاد

بررسی سایر گزینه ها:
معنایی  قرینءه  به  فعل  منادا حذف  از  بعد  و  مناداست  »ساقی«   
داریم./ جملءه اسنادی نداریم؛ »نیست« در آخر مصراع دوم اسنادی 

نیست و به معنای »وجود ندارد« است.
 بعد از »هزار شکر« فعل »می کنم« یا »به جای می آورم« به قرینءه 
معنایی حذف شده است./ جملءه اسنادی نداریم؛ »نیست« در هر دو 

مصراع غیر اسنادی و به معنای »وجود ندارد« آمده است.
 بعد از هر دو منادا حذف فعل به قرینءه معنایی داریم. ای جان
]با تو هستم[، الهی ]با تو هستم[/ جملءه اسنادی نداریم؛ فعل های 

»است« و »نیست« هر دو غیر اسنادی اند.

سپردن  )مست بودن(  مستی  دست  به  را  اختیار  و  زمام  استعاره: 
تشخیص و استعاره دارد. 

جناس تام: مستی )مست بودن( در مصراع اّول با مستی )یک موجود 
مست( در مصراع دوم جناس تام دارد. 

اصالً  و  بودن  دل  سیه  استعاره:  ندارد./  تام  جناس  و  ایهام   
دل داشتن، هم چنین رعایت نکردن جانب آشنا برای چشم تشخیص 

و استعاره دارد. 

گویا شدن - 9 و  نرگس  ناظر شدن  گزینه  این  در   
سوسن تشخیص و استعاره دارند؛ اما بیت فاقد ایهام است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 ایهام: »روزی« در این بیت با دو معنی قابل قبول است:

1- اگر بوسیدن جام لبش رزق و روزی من نیست ...
2- اگر بوسیدن جام لبش روزی اّتفاق نمی افتد ...

مجاز: جام در این بیت مجاز از شراب است: جام لب  شراب لب
 تشبیه: در این گزینه عالوه بر این که به طور ضمنی و پنهانی 
شمشیر ممدوح به آفتاب تشبیه شده است،  »بار احسان« نیز اضافءه 
شمشیر  نور  انعکاس  از  آفتاب  درخشانی  اغراق:  است/  تشبیهی 
ممدوح و خمیدگی آسمان به علّت سنگینی بار احسان ممدوح است.
بیت  این  در  که  است  »کام« سقف دهان  معنی حقیقی  مجاز:   
مجازاً در معنی دهان به کار رفته؛ عالوه بر آن »زبان« در مصراع اول 
و  قلم«  کردن  »زبان آوری  استعاره:  است./  مجازی سخن  معنی  در 

»دعوی داشتن آتش« هر دو تشخیص و استعارءه مکنّیه هستند.

گزینه های  و  با ایهام و  با مجاز رد - 10  
می شوند.

: بررسی آرایه های بیت براساس پیشنهاد 
استعاره: »آهو« در ابتدای مصراع دوم استعاره از چشم یار است. در 

ضمن شیرگیر بودن چشم نیز استعارءه مکنّیه دارد.
واژءه »آهو چشم« یعنی کسی که چشمانی همچون چشمان  تشبیه: 

آهو دارد؛ »آهوی چشم« هم اضافءه تشبیهی است.
جناس تام: »آهو« در این بیت چهار دفعه به کار رفته که در سه دفعءه 
نخست به معنی گونه ای حیوان است و در کاربرد چهارم به معنی 

عیب و ایراد است.
کنایه: »شیرگیر« کنایه از شجاع و بی رحم است، »صید چیزی بودن« 

در این بیت کنایه از نهایت شیفتگی و عاشقی است.

بررسی آرایه های مندرج در سایر گزینه ها:- 11  
 جناس: سر و در/ تشبیه: »مار سر زلف« اضافءه تشبیهی است. عالوه 

بر آن، »لب ضّحاک« در معنی لب همچون ضّحاک نیز تشبیه دارد.
 مجاز: معنی حقیقی »ُملک« سرزمین است اما در این بیت مجازاً 
به معنی مردم سرزمین به کار رفته است./ ایهام: ضّحاک: 1- خندان 

2- نام پادشاه اسطوره ای در شاهنامه 
بیت  در  جمشید  و  ماردوش  ضّحاک  داستان  به  اشاره  تلمیح:   
اسطوره ای  پادشاه  نام   -2 ایهام: ضّحاک: 1- خندان  است./  آشکار 

در شاهنامه
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بررسی صفت ها در ابیات:- 14  
»الف«: دیرینه: صفت نسبی

»ب«: زرفشان )زرفشاننده(: صفت فاعلی/ دریدنی: صفت لیاقت
»ج«: روا: صفت فاعلی

»د«: آلوده: صفت مفعولی/ پاک:  صفت مطلق
از بین ابیات فقط بیت »ب« صفت لیاقت دارد؛ پس دو گزینءه  و 
 حذف می شوند. گزینه های  و  به ترتیب بیت های »د« و 
»الف« را دارای صفت نسبی دانسته اند. پس  نیز حذف می شود. 

پاسخ  است.

فرهنگ های - 15 و  درسی  کتاب  واژه نامءه  براساس   
واژءه طرفی  از  است.  یادداشت گونه  و  کوتاه  نامه ای  »رقعه«   معتبر 

نه« و »آیِنه« تلّفظ می شود. ْ »آینه« به دو شکِل »آی
بررسی سایر گزینه ها:

 دو ترکیب اضافی: نسخءه نامه ـ آینءه جمال
دو صفت نسبی: الهی ـ شاهی

 سه متّمم در بیت دوم وجود دارد: تو ـ عالم ـ خود
دو منادای محذوف: باید اجزای جمله را کمی مرّتب کنیم:

ای ]کسی[ که نسخءه نامه الهی تویی
منادای محذوف

و ای ]کسی[ که آینءه جمال شاهی تویی 
       منادای محذوف

 مسندها: نسخءه نامءه الهی ـ آینءه جمال شاهی 
ابیات نقش تبعی ندارند.

16 - 
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

مسند        نهاد
درد که  مبر  گمان  باشد   جهان  این  درد  مرا  که  مبر  گمان 

  من این جهان باشد
مضاٌف الیه

 »را«، رای فّک اضافه است. 

این »را« در برگردان شعر می تواند به حرف اضافه هم بدل شود:
این صورت  در  دارد.  این جهان وجود  برای من درد  مبر که  گمان 
ندارد  »م« متّمم می بود؛ ولی چون در گزینه ها چنین نقشی وجود 

مضاٌف الیه است.
برای من مگری و مگو دریغ! دریغ!

              مفعول
چه چیزی را مگو؟ دریغ  مفعول

به دام دیو درافتی دریغ آن باشد 
                                            نهاد   مسند

دریغ چه باشد؟     آن  مسند

،  و  این - 17 مفهوم مشترک گزینه های   
است که جزعاشقکسیمحرماسرارعشقنیست. اما در  شاعر 
ازمحفلیسخنگفتهاستکههیچمحرموبیگانهایدرآنحریمراه

نداشتهاست.

بررسی مفهوم هر کدام از ابیات:- 18  
 مثل خانءه کعبه برای من یک جامه در سال کافی است و برای 

جامه های رنگارنگ خون دل نمی خورم = مناعتطبع
 تنها کسی می تواند به حریم حسن برسد و حلقه بر در آن بزند 
که در عشق بی قرار و ناآرام شده باشد = تنهاعاشقواقعیبهدرکو
وصالحسنمیرسد )درست است که تجلی معشوق هم به نوعی در 
این بیت مطرح است اما تأکید بیت بر قابلیت عاشق برای رسیدن به 

حریم حسن است(.
 آن معشوقی که به بهای دادن جان، عشق او را خریداری کردم، به 
اندازءه پر کاهی برای من ارزش قائل نیست = بیتوجهیواعراضمعشوق

 اگر جذبه و کشِش خورشیِد وجوِد معشوق )معبود( نباشد، من 
که مانند شبنمی ناچیز هستم به درگاه او راه نمی یابم = عنایتمعبود

و- 19 حتمیبودن و   بیت سؤال  مفهوم مشترک   
فراگیربودنمرگاست.

مفهوم سایر گزینه ها:
 گذرانعمردرغمواندوه

 برتریمعشوقحقیقیبرمعشوقناپایدار
 تنهاعاشقیکهبرجفایمعشوقصبرکند،الیقوصالاست.

مفهوم بیت صورت سؤال ازتوحرکت،ازخدابرکت - 20  
است و این که عنایت خدا شامل حال کسی می شود که حرکت و تالش 
کند. مقابل این مفهوم می شود: بدونتالشوحرکتبهتوفیقرسیدن. در 
 شاعر می گوید: خوشه های گندم به دنبال تو هستند و رزق، خودش 
را به تو می رساند؛ پس پای سعی و تالش را در غل و زنجیر کن و دست 

از تالش بردار؛ در نتیجه، این بیت با بیت صورت سؤال تقابل دارد.
مفهوم سایر گزینه ها:

 غمخوردناثریدرکموزیادشدنوکسبروزیندارد.
 باقناعتبهآسایشوراحتیرسیدن/مناعتطبع

 فقطبهخودونیرویخودتکیهکردن

،  و  تقابل- 21 مفهوم مشترک گزینه های   
عقلوعشقوتفّوقوبرتریعشقبرعقل است؛ اما در  سخن از 

این است که هردردیچارهودرمانداردبهجزدردعشق.

،  و  همانند بیت سؤال - 22 در گزینه های   
سخن از این است که ناموگفتارنیکماندگارمیماند.در  تأکید 

بر این است که سخنسودمندرابگو،حتیاگرکسیگوشنکند.

در ابیات »ب« و »د« مفهوم اصلی این است که- 23  
درعشق،شاهوگداتفاوتیندارند.

مفهوم سایر ابیات:
الف( خودراشایستءهقربتیارندانستن

ج( فقیرآسودهبرترازپادشاهزیادهخواهوناخرسنداست.
)سلطنت نمیدهند دنیا سلطنت به اهمیتی عشق کوی گدایان ه( 

درویشان(/گداییکردندردرگاهمعشوقبینیاز
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انسان- 24 که بود  این  سیاوش  درس  اصلی  مفهوم   
بیگناهآسیبنمیبیندوازآزمونسربلندبیرونمیآید. همین مفهوم 

به نوعی در  تکرار شده است.
مفهوم سایر گزینه ها:

 عاشقباوجودیاربهباغوگلستانتوجهنمیکند.
 بهدرگاهخداتوبهکردنوبازگشتنبهراهدرست 

 ازغوغایجهانوغموشادیآنفارغبودن

در شعر صورت سؤال تأکید بر این است کهفروتنی- 25  
وتواضعسبببلندمرتبگیوقرببهخداونداست. در  نیز شاعر شرط 

رسیدن به معشوق را شکستن و کوچک کردن خود دانسته است؛ یعنی 
شکستِنخودمقدمءهرسیدنبهیاراست.

مفهوم سایر گزینه ها:
 تواضعکردندربرابرخردمندانخویبزرگاناست.
 بافروتنیوتواضع،دلدیگرانرابهدستآوردن

 تواضع از افتادگان و ضعیفان چیز چشمگیری نیست، بلکه تواضع
وقتبزرگیوقدرتمندی زیباست. مفهوم بیت  با عبارت سؤال متفاوت 

است، چون در عبارت سؤال به تواضع کردن بزرگان اشاره ای نشده؛ بلکه 
بحث اصلی تواضعداشتنودرعینحالاحساسحقارتنداشتن است.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی رياضی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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2 صفحهآزمون عمومی

معنی واژه های )مفتاح ـ نمط ـ اوان ـ برزن( به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- 1
ندادند گذر  را  ما  نیکنامی  کوی   الف( در 

 ب( دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

بتوانی که  آن قدر  دان  غنیمت  را   ج( وقت 

مکن مزد  شرط  به  گدایان  چو  بندگی  د( تو 

را قضا  کن  تغییر  نمی پسندی  تو   گر 

پیوندی دلدار  با  که  می رو  روش  و  راه   بدین 

 حاصل از حیات ای دل یک  دم است تا دانی

داند بنده پروری  روش  خود  خواجه  که 
4( ج ـ ب ـ د ـ الف 3( د ـ ب ـ الف ـ ج  2( ب ـ د ـ ج ـ الف  1( ب ـ د ـ الف ـ ج 

معنی چند واژه درست است؟- 2

)راهوار: خوش حرکت و تندرو( )بار عام: شرف یابی همگانی( )منِکر: ناباور( )عصیان: تند و فرز( )مسحور: مفتون( )یغور: بلند قامت( )اختالف: 

رفت و آمد( )خدو: گونه( )ملول: آزرده( )سو: دیده( )ارک: دژ(

4( هفت 3( شش  1( چهار  2( پنج 

با توجه به واژه های زیر معنی واژه های »فرد« در کدام مورد »همگی« درست است؟- 3

»صواب، بازبسته، سریر، فرض، شرزه، تاب، معجر، ارغند«

2( تخت، سربند، درست، فروغ 1( شکوه و عظمت، روسری، نیکویی، پرتو 

4( اورنگ، سرپوش، پسندیده، غضبناک 3( تخت پادشاهی، دستار، ضروری، خشمگین 

در متِن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟- 4

»ایمن نتوان بود که ساعت به ساعت به وبال آن مبتال گردی و طبعت آن به تو رسد. و هیچ کس از وحوش تو را در آن معذور ندارد، و در تخلص 

تو از آن، مئونت و مظاهرت روا نبیند و همه بر کشتن تو  یک کلمه شوند.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در کدام بیت غلط امالیی به چشم می خورد؟- 5
 1( جاه است و غدر و منفعه آن را که طمع نه
عشق راه  و  برمگرد  حقیقت  کوی  سر   2( از 
ببُرد جــســت،  ــدق  ص علم  از  ــه  ک  3( هـــر 
بی شرم چشم  و  سترگ  ــوی  خ ــن  ــدی 4( ب

نیست آز  که  را  آن  مرتبه  و  صدر  و  است   ِعز 

باش یــار  مالمت  با  و  همنشین  غرامت   با 
ــمــرد ب گـــزیـــد  دهــــا  وی  از  ـــه  ک ـــر   ه
ـــــی آزرم ب ــار  ــت ــف گ و  کــــــردار  ـــــدان  ب

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟- 6

1( خورش خانه را به دست خوالیگران مشفق کارآزموده سپردند. 

2( مرد خطاکار به سوگندی بلیغ و ضمانی وثیق وی را به خانه آورد. 

3( از شمول معدلت و عموم مرحمت او روی به وطن معلوف بازنهاده.

4( فالن نعمتی بی قیاس دارد، اگر به حاجت تو واقف شود در قضای آن توقف روا ندارد.

سرایندءه کدام ابیات درست معّرفی شده اند؟- 7
معاش امــر  در  گیر  اّره  ز   الف( تعلیم 
باشی که  مقام  هر  به  کن  حق   ب( خدمت 

ــد آی فــــرود  بــد  ــخــت  ب در   ج( بــــر 

هست  آدم روی  ابلیس  بسی  ــون  د( چ

می پاش نیمی  و  می کش  خود  سوی   نیمی 

ـــدارد ــار ن ــخ ــت ــت مــخــلــوق اف ــدم  خ

ــه گــیــرد عــنــان مــرکــبــش، آز ــر ک  ه

دست داد  نشاید  دستی  هر  به  پس 

)صائب(

)عطار(

)ناصرخسرو(

)سعدی(
4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ ج  1( الف ـ ب 

هاِی مقابل همءه ابیات »کامالً« درست هستند، به جز:- 8 آرایه 
جمال فریب  گل  گلگوِن  چهرءه  ز  مخور   )1 
سرخ گلستان  چهرءه  بــود  هفته  دو  ــر   2( اگ
روشن می شود  جگر گوشه  ز  دل   3( چــراغ 
رنگین کند  خود  روی  اگر  سائل  گریه  4( به 

سرخ شاهان  رخت  است  جالل  مقام  در   که 
سرخ جانان  روی  اســت  لعلی  می  از  ــدام   م
سرخ بــدخــشــان  رخ  او  ــب  ل لعل  ز   بــود 
سرخ احسان  ابر  به  گردد  که  است  به  آن  از 

)جناس، ایهام(
)مجاز، استعاره(

)استعاره، تشبیه(
)جناس، تشبیه(
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3 صفحهآزمون عمومی

در کدام بیت، دو تشبیه و بیشترین استعاره به کار رفته است؟- 9
شود روب���اه  ت��و  عشق  ب��ادی��ء  در   1( ش��ی��ر 
زهره جبین م��اه رخ  ش��اه وش  آن  رب   2( ی��ا 
قفس در  بلبل  همچو  دایم  شیداست  و   3( واله 
تو، هرگه که در چمن یاد  به  4( خون شد دلم 

 آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
کیست؟ یکدانء  گوهر  و  ک��ه  یکتای   در 
دوست ب��ادام  و  شکر  عشق  ز  طبعم   طوطی 
ب��اد م��ی گ��ش��اد  گ��ل  غنچء  ق��ب��ای  ب��ن��د 

آرایه های بیِت زیر کدام اند؟- 10
را کامم  کرد  تلخ  شیرینی  به  شد«»خسروی  ارزان  شکر  نرخ  شکرخندش  لب  کز 

2( تشبیه، کنایه، تضاد، اغراق 1( تشبیه، ایهام، تضاد، جناس  
4( تشبیه، ایهام، پارادوکس، مجاز 3( استعاره، کنایه، حسن تعلیل، اغراق  

تعداد »استعاره« در کدام بیت، بیشتر است؟1- 11
خواهند1 نقل  عشق  مستان  تو  لعل  ز   1( اگر 
است وی  لعل  لب  از  جان  ُقوت  را  شده   2( دل 
 3( با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم

چنگش  نالء  برآمد  مستان  مجلس  از  4( شبی 

بریز پسته  ز  شکر  و  بگشا  لب  خنده   به 
کوثرش ده��د  آب  ب��ود  بهشتی  ک��ه   ه��ر 
تو و  من  یادگار  گل  دوست  ای  می ماند  باغ   در 
آهنگش زهره  گوش  به  تیزی  غایت  از  رسید 

در کدام گزینه، دو ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی وجود دارد؟- 12
1( عزمت ضامن دوام جهان شد/ که جهان با دروغ می پاشد/ و خون تو، معنای »راستی« است. 

2( آه! ای مرگ تو معیار!/ مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت/ که مردنی چنان/ غبطء بزرگ زندگانی شد. 
3( بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم/ تو در کلبه و خیمء خود باز بمان/ بگذار بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم. 

4( در گذرگه تاریخ ایستاده ای/ با جامی از فرهنگ/ و بشریت رهگذار را می آشامانی/ هر عاشقی را که تشنء شهادت است.
تعداد جمله های کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟- 13

گفت چه  دار  نگاه  را  دلم  که  گفتمش  دارد«»چو  نگه  خدا  خیزد  چه  بنده  دست  ز 

است روزافزون  تو  به  فروغی  مهر   1( گفتمش 
 2( قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
نداشت غم  بیش  و  کم  ب��رای  دلم   3( هرگز 
چاووش بانگ  بشنو  و  برخیز  من  4( جانان 

دارم پرکین  دل  خالفش  به  هم  من   گفت 
کجا خ��واب  و  ک��دام  صبوری  چیست،   ق��رار 
نداشت کم  و  بیش  غم  که  غم  نداشت   آری 
دوش ب��ر  بگرفته  ع��ل��م  م��ا  ام���ام  آن���ک 

با توجه به سرودءه زیر، همءه گزینه ها درست است، به جز:- 14
چوب یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغ   »صد 

گاهی که  بود  ما  دم  س��ردی  و  دل گرمی 

نهادند نام  نی اش  و  خویش  از  تهی  شد   تا 

نهادند« ن��ام  دی اش  گ��اه  و  م��رداد م��ه 
1( نقش »َ�� ش« مفعول و »مرداد« مسند است. 

2( دو وابستء پیشین و دو وابستء پسین به کار رفته است. 
3( واژءه هم آوا و رابطء معنایی تضاد در سروده می توان یافت.

4( حرف ربط هم پایه ساز و وابسته ساز، »هر دو«، یافت می شود.
اجزای کدام مصراع ها »نهاد + مسند + فعل« است؟- 15

ب( سر پر ز شرم و بهایی مراست الف( نیست جانش محرم اسرار عشق  
د( مرا در نهانی یکی دشمن است ج( هم حرکاتش متناسب به هم   

4( ج � د 3( ب � د  2( الف � ج  1( الف � ب 
نقِش قسمت های مشخص شده به ترتیب، کدام است؟- 16

نیلی پوش ماتمت  داغ  به  کعبه   »ای 

توست یم  از  رشحه ای  فرات  که  تو  جز 

خروش و  جوش  در  فرات  تشنگی ات   وز 

دوش« به  مشک  کشد  که  نشنیدم  دریا 
2( نهاد، متّمم، مسند، قید 1( نهاد، مسند، مسند، مفعول  

4( منادا، متّمم، مسند، مفعول 3( منادا، مسند، مضاٌف الیه، قید  

1- در دیواِن »سیف فَرغانی«، »خوهَند« آمده تا وزن عروضی مصراع، دچار اخالل نشود.
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4 صفحهآزمون عمومی

مفهوِم کدام بیت، در مقابل آن »غلط« است؟- 17
خزان رخسار  که  هر  گل  آیینء  در  ــد   1( دی

کرده اند راه  این  کز  فشار  دل  به  ــدان   2( دن

دید بی پرده  را  یار  حسن  پرده  در   3( می توان 

4( با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است

بــرون ـــی آرد  م خونبار  دیــدءه  گلستان   از 

روزگــار ـــدان  زن بــه  رخنه  ــاک  پ ــای   جــان ه

ببین را  صورت  و  باش  معنی  ارباب  از   صائب 

نداشت جم  جمشید  که  است  فراغتی  را  ما 

)عبرت پذیری(

)توصیه به شکیبایی(

)مذمت تزویر(

)مناعت طبع(

مفهوِم »شرف  المکان بالمکین« از کدام بیت دریافت می شود؟- 18
به سجود کرامت  و  است  به جود  مرد   1( شرف 

هست اگـــر  نــقــص  ــه  چ را  ــم  خــات ـــر   2( م

دست ــه  ب آرد  ــرف  ش ـــدان  زن ــه  ب ـــرد   3( م

خویش ــدر  ق ــر  ب ــود  ش بینا  یکی  4( هـــر 

وجود ز  به  عدمش  نــدارد  دو  هر  این  که   هر 

ـــل خــاتــم ـــح ـــت کـــهـــیـــن م ـــش ـــگ  ان

نشست زنــــدان  ــه  ب ــــن روی  ای از  ــوســف   ی

خویش ـــدر  ص حقیقت  در  ــد  ــاب ی ـــاز  ب

ضرب المثل »از تو حرکت از خدا برکت« با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟- 19
دست از  بود  تجّمل  عرض  و  دل  ز   1( هّمت 

رود زود  هم،  به  دست  دهد  زود  چون   2( رزق 

 3( نرفت از پیش کاری چون به دست و پا زدن صائب

بــرســد بــی گــمــان  ــد  ــن ــر چ ه 4( رزق 

خالق ز  رزق  و  ـــود  ب ــق  ــالی خ ز  ــت  ــّن  م
آیــد دیـــر  ــن  م روزی  اگـــر  شــکــوه   نکنم 

 دو دست سعی را بر پشت بستم تا چه پیش آید

درهـــا از  جــســتــن  اســـت  ــل  ــق ع ـــرط  ش

همءه ابیات با عبارِت زیر تناسب مفهومی دارند، به جز:- 20

»از آسمان تاج بارد؛ اما بر سر آن کس که سر فرود آرد.«
ــوده ایــم رب گریبان  بــه  ســر  ــم  ــرده ای ب ــا   1( ت

شد پست  ــاو  ک یــافــت  آن  از  ــلــنــدی   2( ب

 3( خاکساری پیشء خود کن که من چون آفتاب

بی غش تر  خاکساری هاست  در  زندگی  4( شراب 

ـــار روزگ ــان  ــوگ ــم چ از خ ــادت  ــع  گــوی س

شد ــت  ــس ه ـــا  ت کـــوفـــت  ــیــســتــی  ن  در 

شدم جبهه فرسایی  از  سربلند  نظرها   در 

سرکش تر نــرم  زمین  از  برومند  نخل  بــود 

الً لَیِّناً از مفهوم کدام بیت، دریافت می شود؟- 21 ُقوال لَُه َقْو لَی فِْرَعْوَن ِإنَُّه طََغی َف ْذهََبا ِإ  مفهوِم آیءه شریفءه ！ِا
ــوی ــرم گ ن نــشــنــود  ــس  ز ک ـــی  ـــت  1( درش

ــد دی ـــرم  ش پـــر  کـــــاووس  ـــاه  ش  2( رخ 

مجو زبردستان  از  دولت  دوران  در   3( رحــم 

آدم را  روزگاری سنگ  اندک  به  کردن  4( توان 

ــوی گ آزرم  ـــه  ب ـــی  ـــوان ت ـــا  ت ــن  ــخ  س

ــد ــــرم دی ــر ن ــس ـــا پ ــنــش ب ــت  ســخــن گــف

آسیا زیــریــن  سنگ  بــر  آورد  زور   متصل 

را کارفرما  باید  گــرم  روی  و  شیرین  لب 

کدام ابیات با یکدیگر تضاد مفهومی دارند؟- 22
زندان به  افتید  که  نپسندید   الف( غربت 

 ب( نشاِط غربت، از دل کی برد حب وطن بیرون

نیست وطن  ــزاوار  س خاک   ج( ماتم کدءه 

خاسته ایم جان  سر  از  وطن  عشق  ره  د( در 

است چاه  که  مگذارید  پا  وطن  ز   بیرون 

دارم بیت الحزن  در  جای  اما  مصرم  تخت   به 

بگریزید شیون  به  دشت  این  از  سیل   چون 

ما مردانءه  همت  کند  چه  ره  این  در  تا 
2( الف ـ ج 1( الف ـ ب  

4( ب ـ د 3( الف ـ د  

در همءه ابیات مفهوِم ضرب المثل »از ماست که بر ماست« آورده شده است، به جز:- 23
او ــه  ک را  آن  خــنــک  پیغمبر  ــت  ــف  1( گ

دراز ــه  ــای س افــکــنــد  ــــوار  دی  2( گـــر چـــه 

تنت و  جـــان  از  ـــد  زای ــه  ک ــو  ت ــل  ــع  3( ف

بشکافتند ــان  ــف ــوس ی ــن  ــی ــت ــوس 4( پ

نکو ــل  ــع ف او  از  مـــانـْــد  ــا  ــی دن ز   شـــد 

ــاز ب ســایــه  آن  او  ســــوی   بــــاز گــــردد 

ــت ــن ــرد دام ــی ــگ ــو فــــرزنــــدت ب ــچ ــم  ه

یافتند ــک  ــک ی ی مــی کــردنــد  ــــه  آن چ
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5 صفحهآزمون عمومی

کدام بیت فاقد مفهوم بیِت زیر است؟- 24
را تو  کــردگــار  داد  عطا  ملک  دهد«»سریر  کردگار  چه  هر  دهد  خویش  جای  به 

نهاد را  ــم  عــال اقــلــیــم  هــفــت  ــه  ک  1( آن 
را جهان  ملک  همه  ســزاوار  تو   2( هستی 
کــرد بیننده  ـــده  دی را  مـــرد  ــقــیــن   3( ی
داد به گل جان  و  نکهت  به گل  که  4( مقّدری 

داد ـــود  ب ـــق  الی ــه  چ ــر  ه را  کــســی  ــر   ه
ــه ســـزاوار ب نــدهــد ملک جــهــان جــز   ایـــزد 
ــرد ک آفــریــنــنــده  ـــر  ب ــه  ــی ــک ت و  ـــد   ش
داد آن  حکمتش  دید  سزا  چه  هر  که  هر  به 

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟- 25
نهنگ ـــان  ده در  کفش  از  ــز  ــری ننگ«»گ بــه  زندگانی  از  بــه  ــردن  م کــه 

است به  مرگ  که  ببر  هم  جان  ببردی   1( دلم 
ــی ــوان ــی ت م گــر  ــر  ــی خــب ب ای  ــر  ــی ــم  2( ب
باشد روان  من  تابوت  چو  مرگ  روز   3( بــه 
بی اعتباری زیستن خوشتر از  4( به عّزت مردن 

دشــمــن ــت  ــات ــم ش ــــدر  ان زنــدگــانــی   ز 
زنــدگــانــی از  اســـت  ــه  ب ــی کـــان  ــرگ م ــه   ب
باشد جهان  ــن  ای درد  ــرا  م که  مبر   گمان 
نمی باشد کشتن  از  پــروایــی  را  روز  ــراغ  چ
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َغدر یعنی »مکر و حیله، خیانت و بی وفایی«؛ این - 5  
ه به معنی کلّی  واژه در این بیت، کاربرد صحیح و مناسبی ندارد و با توّج
بیت و حضور و همنشینی واژه های »جاه، عّز، َصدر و مرتبه« می توان 
قَدر  حدس زد که سخن از مقام و اعتبار و درجه و ارزش است؛ بنابراین 

)ارج و مقدار، بها، مرتبه و منزلت( باید جایگزین آن شود.
معنی: کسی که طمع ندارد، جاه و قدر و منفعت دارد.

، واژءه غرامت )تاوان و زیان، مشّقت و زیان( در  َدها )نیرنگ  در 
، سترگ )ستیزه جو و لجوج، مغرور( و آزرم  و مکر، ُخدعه( و در 
)شرم و حیا؛ بیآزرم: بی حیا و گستاخ(  همگی امالی درستی دارند.

و - 6 فربه  و  چاق  )علف خورده،  معنی  به  معلوف   
پرورده( هیچ وجه و تناسبی با این عبارت ندارد و مألوف )خوگرفته، 
مأنوس، الفت گرفته، آشنا( صحیح و درست است و باید جایگزین آن 
وطنمألوف؛ یعنی جایی که شخص به سکونت در آن عادت  شود: 

کرده و اُنس و الفت گرفته است.
در  امالی واژءه خوالیگر )آشپز و طّباخ( و در  َضمان )ضمانت و 
تعّهد( و وثیق )محکم و استوار، مطمئن( و در  بیقیاس )بی اندازه 

شمار( کامالً درست است. و بی 

همءه ابیات از کتاب فارسی 1 انتخاب شده اند.- 7  
بیت »الف« از »ابوسعید ابوالخیر« از قلمرو زبانی درس 6 انتخاب شده 
بیت  و  قلمرو فکری درس 7  به  از »عطّار« مربوط  بیت »ب«  است. 
»ج« از »ناصرخسرو« مربوط به قلمرو زبانی درس 5 است. بیت »د« از 
»مولوی« از متن درس چهاردهم »طوطی و بّقال« انتخاب شده است.

جناس - 8 »جالل«  و  »جمال«  بین  گزینه  این  در   
ناهمسان برقرار است؛ اّما بیت فاقد آرایءه ایهام است.

بررسی سایر گزینه ها:
 مجاز: »دو هفته« مجاز از زمان اندک/ استعاره: »چهرءه گلستان« 

تشخیص و استعاره دارد.
و  تشخیص  بدخشان«  »رخ  یار،  از  استعاره  استعاره: جگرگوشه   

استعاره دارد. / تشبیه: لعل لب )اضافءه تشبیهی(
)اضافءه  ابر احسان  ناهمسان(/ تشبیه:  بِه )جناس  و  به   جناس: 

تشبیهی(

بررسی هر دو آرایءه تشبیه و استعاره در هر چهار - 9  
گزینه:

 تشبیه: 1( بادیءه عشق )اضافءه تشبیهی( 2( شیر ]همانند[ روباه 
شود./ استعاره: »راه« در مصراع دوم استعاره از عشق است.

ـ - 1 نوع  روش،  نمط:  ـ  کلید  مفتاح:  واژه ها:  معنی   
اَوان: وقت، هنگام ـ َبرزن: کوی، محلّه

با در نظر گرفتن معنی واژءه »مفتاح«، گزینه های  و  حذف 
می شود. سپس با دانستن معنی »برزن« می توانیم به جواب درست، 

یعنی  برسیم.

همراه - 2 به  شده اند  معنی  نادرست  که  واژه هایی   
معنای صحیح آن ها:

چاالک  واژءه  معنای  فِرز«  و  )»تند  معصیت  و  گناه  نافرمانی،  عصیان: 
است.( ـ یُغور: درشت و بدقواره ـ خدو: آب دهان، بزاق )»گونه، رخسار« 

معنی واژءه َخد است.( ـ سو: دید، توان بینایی

پسندیده، - 3 درست،  صواب:  واژه ها:  درست  معنی   
مصلحت ـ بازبسته: وابسته، پیوسته و مرتبط ـ سریر: تخت پادشاهی، 
واجب  بندگانش  بر  خداوند  آن چه  ضروری،  الزم،  َفرض:  ـ  اورنگ 
کرده است. ـ شرزه: خشمگین، غضبناک ـ تاب: فروغ، پرتو ـ ِمعَجر: 

اَرغند: خشمگین و قهرآلود سرپوش، روسری ـ 
حتماً توّجه دارید که صورت سؤال از ما خواسته است تا معنی واژه های 
فرد را بدون در نظر گرفتن ترتیب بررسی کنیم؛ یعنی معنی واژه های 
، به درستی معنا  »صواب، سریر، شرزه، مِعَجر« این واژه ها فقط در 
، معنی ذکر شده برای دو واژه )مِعَجر، تاب( صحیح است  شده اند. در 
، معنی  که البته، تاب از واژه های زوج در صورت سؤال است. در 
ارائه شده برای سه واژه )صواب، سریر، تاب( درست است و در  نیز، 
فَرض  معنای صحیح سه واژه )سریر، فرض، شرزه( دیده می شود؛ واژءه 
هم که در این گزینه درست معنا شده جزء واژه های زوج در صورت 

سؤال است.
، »شکوه و عظمت« و »نیکویی« به ترتیب، معنی واژه های جالل  در 

و نیکویی است. در  هم، »سربند« معنی واژءه دستار است.

غلط های امالیی موجود در متن و شکل صحیح آن ها:- 4  
طبعت: تَبَِعت؛ با توّجه به معنی جمالت اّول، خاّصه جملءه سوم، تبعت 
ناگوار، رنج و سختی« صحیح است.  بد و  نتیجءه  به معنی »پیامد و 
در  نیز  زحمت(  و  رنج  زندگی،  و خرجِی  هزینه  مؤونت؛   =( مئونت 
این متن، وجه و کاربرد درستی ندارد و با توّجه به معنا و حضور و 
همراهی واژءه مظاهرت )پشتیبانی و یاری( می توان دریافت که معونت 

)یاری و کمک کردن( صحیح و مناسب است.
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تعداد جمله های بیت سؤال:- 13  
چو گفتمش )1( که دلم را نگاه دار )2( چه گفت )3( ز دست بنده 

چه خیزد )4( خدا نگه دارد )5(.
تعداد جمله های 

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار )1( ای دوست )2( قرار چیست )3( 
صبوری کدام )4( و خواب کجا )5(.

 در جمالت چهارم و پنجم فعل »است« به قرینءه لفظی جملءه سوم 
)چیست = چه است( حذف شده است.

 حرف ندا و منادا، یا منادا به تنهایی، یا حرف ندا با منادای محذوف 
اگر در جمله بیایند در شمارش جمالت، یک جمله محسوب می شوند.

بررسی تعداد جمالت سایر گزینه ها:
 گفتمش )1( مهرِ فروغی به تو روزافزون است )2( گفت )3( من 

هم به خالفش دل پر کین دارم )4(
 هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت )1( آری )2( نداشت غم )3(

که غم بیش و کم نداشت )4(
 »آری« صوت است و در شمارش جمالت، یک جمله به حساب می آید.

 ]ای[ جانان من )1( برخیز )2( و بشنو بانگ چاووش )3( آنک 
امام ما علم بگرفته بر دوش )4(

در دو بیت سؤال، دو وابستءه پیشین و سه وابستءه - 14  
پسین وجود دارد.

وابستههایپیشین:    صد    تیغ ـ    یکی چوب
صفت شمارشیصفت شمارشی

وابستههایپسین: تیغ جفا ـ   دل گرمی ما ـ   دم سردی ما
مضاٌفالیهمضاٌفالیهمضاٌفالیه 

بررسی سایر گزینه ها:
 نی اش نام نهادند  آن را نی نام نهادند.

مفعول
گاهی مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند  گاهی ] آن را[ مرداد مه

مسندمفعول
]نام نهادند[ گاهی آن را دی نام نهادند.

 همان طور که می بینید مصراع چهارم این دو بیت دو جمله است که 
در جملءه اّول مفعول و فعل به قرینءه لفظی جملءه دوم حذف شده است.

 فعل »نام نهادن« این جا در معنای »نامیدن« و »خواندن« است و 
»نامیدن« از افعالی است که به مفعول و مسند نیاز دارد.  

 واژءه هم آوا: صد )عدد 100( و سد )مانع، حایل بین دو چیز(؛ 
خویش )خود( و خیش )ابزار شخم زنی؛ پردءه کتان(

رابطءه معنایی تضاد: صد و یک ـ دل گرمی و دم سردی ـ مرداد )ماه 
گرما و نماد گرمی( و دی )ماه سرد زمستان و نماد سردی(

 مرداد و دی تضاد مفهومی دارند.
 حرف ربط هم پایه ساز: در مصراع دوم حرف ربط »واو« دو جملءه 

وابسته را در وابسته بودن هم پایه کرده است:
تا       شد تهی از خویش           و            نی اش نام نهادند.

حرف ربطجملءهوابستهحرف ربط هم پایه سازجملءهوابسته
وابسته ساز

در مصراع چهارم نیز »واو« هم پایه ساز بین دو جمله قرار گرفته که 
فعل جملءه اّول محذوف است:

گاهی آن را مرداد مه ]نام نهادند[ و گاه دی نام نهادند.
حرف ربط هم پایه ساز

 تشبیه: 1( شاه وش )کسی که مانند شاه است.( 2( ماه رخ )کسی 
مانند  ماه است.( 3( زهره جبین )کسی که جبینی  مانند  او  که رخ 
سیارءه زهره، درخشان دارد.( 4( او مانند ُدّر یکتا است. 5( او مانند 

گوهر یکدانه است./ استعاره: ندارد.
 تشبیه: 1( طوطی طبع )اضافءه تشبیهی( 2( طبعم مانند بلبل 

است./ استعاره: 1( ِشکر استعاره از لب 2( بادام استعاره از چشم.
 تشبیه: ندارد./ استعاره: 1( »قبای غنچه« تشخیص و استعاره دارد. 

2( نسبت دادن توانایی بند گشودن به باد، تشخیص و استعاره دارد.

رد - 10 تعلیل  حسن  با  را  و   جناس  با  را    
می کنیم.  متأسفانه قابل رد کردن نیست! 

: بررسی آرایه های بیت براساس 
تشبیه: »شکر خند« یعنی کسی که خنده ای همچون شکر دارد./ در 

ضمن در مصراع دوم تشبیه پنهان لب به شکر نیز دیده می شود. 
معنی  دو  در  می توانیم  را  شکر«  »نرخ  ترکیب  در  »شکر«  ایهام: 

گذاری کنیم: 1- نام معشوقءه خسرو 2- شکرِ خوردنی  جای 
پارادوکس: با شیرینی کام کسی را تلخ کردن تناقض دارد. 

معنای  به  مجازاً  این جا  ولی  است  دهان  معنی سقف  به  کام  مجاز: 
مذاق و طبع آمده است. 

  و  هر دو می توانستند پاسخ این سؤال باشند.

بررسی استعاره در گزینه ها:- 11  
 1( لعل استعاره از لب 2( مستان عشق )استعارءه مکنّیه(: عشق 
همچون می، مست کننده است. 3( نُقل استعاره از بهره، نصیب 4( ِشکر 

استعاره از سخنان شیرین و جذاب 5( پسته استعاره از دهان
 1( قوت جان )استعارءه مکنّیه: جان موجودی پنداشته شده که 
از حیات و لذت 3( کوثر  نیازمند قوت و غذاست.( 2( آب استعاره 

استعاره از دهان یار
 با توّجه به درس »فصل شکوفایی« در فارسی 3، واژگان نسیم، 
باغ و گل را بهتر است، نماد بگیریم، اّما اگر استعاره هم بگیریم بیش 
از سه استعاره در بیت وجود ندارد: »نسیم« استعاره از انقالب، »باغ« 

استعاره از ایران و »گل« استعاره از یاد و نام.
نالءه چنگ )تشخیص و استعاره( 2( گوش زهره )تشخیص   )1  

و استعاره(

ترکیبهایوصفی: بشریت رهگذار ـ هر عاشق/ - 12  
ترکیبهایاضافی: گذرگه تاریخ ـ تشنءه شهادت

بررسی سایر گزینه ها:
 ترکیبوصفی: ندارد.

ترکیبهایاضافی: عزمت )عزم تو( ـ ضامن دوام ـ دوام جهان ـ خون 
تو ـ معنای راستی  5

 ترکیبهایوصفی: مردنی چنان ـ غبطءه بزرگ  2
ترکیبهایاضافی: مرگ تو ـ مرگت )مرگ تو( ـ غبطءه زندگانی  3

صفت  و  است  مبهم  ضمیر  »هیچ«  ندارد.   وصفی:  ترکیب  
نیست، چون به همراه اسم نیامده است.

ترکیبهایاضافی: پشت زین ـ زین خود ـ  کلبءه خود ـ خیمءه خود ـ 
فراز سر ـ سرم )سر من(  6
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حرف ربط وابسته ساز: حروف »تا« و »که« حرف ربط وابسته سازند و 
جملءه بعد از خود را به جملءه قبل وابسته کرده اند.

صورت سؤال جمله ای با اجزای »نهاد + مسند + - 15  
فعل« را از ما خواسته است. یعنی جمله ای که فعل اسنادی داشته باشد. 
برای این کار مصراع ها را به نثر امروزی درمی آوریم و اجزای جمله را 

طبق فارسی معیار مرّتب می کنیم:
مصراع »الف«: جانش محرم اسرار عشق نیست.

فعلاسنادیمسندنهاد
مصراع »ب«: سرِ پر ز شرم و بهایی برای من هست )= وجود دارد(.

متّممفعلغیراسنادینهاد
»برای« است و فعل  اضافءه  این مصراع »را« در معنای حرف   در 

»است« یا »هست« اسنادی نیست و به معنای »وجود دارد« است.
مصراع »ج«: هم حرکاتش متناسب به هم ]بود/ است[.

فعلاسنادیمسندنهاد
 در این مصراع فعل اسنادی حذف شده بود که ما آن را اضافه کردیم.

مصراع »د«: برای من در نهانی یکی دشمن است )است = وجود دارد(.
فعلغیراسنادینهاد

 در این مصراع »است« اسنادی نیست و به معنای »وجود دارد« 
است. »را« هم در معنای حرف اضافءه »برای« است.

فقط مصراع های »الف« و »ج« دارای اجزای »نهاد + مسند + فعل« 
هستند.

16 -
ای ]کسی که[  کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش ]است[.

مسندنهادمنادای محذوف
وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش ]است[.

مسندنهاد
 در مصراع دوم »مسند« از »حرف اضافه + متّمم« تشکیل شده است.

به سؤال  پاسخ  در  را  دارد، مسند  اسنادی  فعل   در جمله ای که 
»چه/ چگونه است؟« می توانیم پیدا کنیم. فرات چه/ چگونه است؟ 

در جوش و خروش
جز تو که فرات رشحه ای  از یم تو است

متّممنهادمسند
نشنیدم که دریا مشک ]را[ به دوش کشد.

نهادمفعول

بررسی هر کدام از ابیات:- 17  
 هر کس گل را مانند آینءه عبرت بداند و در برگ های گل،  خزان 

را ببیند، خون می گرید: عبرتپذیری.
 صبر کن و دندان به جگر بفشار که از این راه، انسان های پاک 

در زندگی موفق شده اند: توصیهبهشکیباییوراهگشادانستنصبر.
 انسان اهل معنی و حقیقت بین حّتی اگر یار در پرده هم باشد، 
حسن او را آشکارا می بیند؛ پس اگر اهل معنی باشی، حسن و زیبایی 
را می توانی ببینی. در این جا تأکید بر حقیقتبینیودیدءهحقیقتبین

داشتناست و ارتباطی با ریاکاری و نکوهش تزویر ندارد.
 ما دستمان تهی است و زندگی مرفّه و شادمانی نداریم اّما آرامش 

ما از سالطین بزرگ بیشتر است: مناعتطبع.

گوید: اگر انگشتر )که ذاتاً باارزش - 18 در  شاعر می   
است( را در انگشت کوچک تر بکنند، نقصی برای آن به حساب نمی آید؛ 
یعنی مکان پست، عّزت انسان عزیز را نمی کاهد، بلکه عّزت و شرافت 

شخص است که به مکان اعتبار می دهد: شرُفالمکاِنبِالمکین.
 مکین یعنی کسی که در جایی حضور دارد.

مفهوم سایر ابیات:
 شرافتانسانبهبخشندگیوطاعاتاوست./کسیکهبخشندگی

وطاعتندارد،شایستءهزندگینیست.
سختیزندان،سببکسبکمالوشرافتاست.

 آگاهشدنسالکانازاسرارمعرفتدروادیمعرفت

برکت« - 19 خدا  از  حرکت  تو  »از  مقابل  مفهوم   
می شود »ناکامماندنعلیرغمحرکتکردنوتالش« یا »بدونحرکت
این  به  بیت  نزدیک ترین  مقصودرسیدن«.   و مطلوب به وتالش
مفهوم است. در  شاعر می گوید: وقتی با دست و پا زدن کار ما 
پیش نرفت، سعی و تالش را کنار گذاشتیم تا ببینیم چه می شود؟ 
پس در این بیت شاعر از سعی و تالش نتیجه نگرفته؛ بنابراین، مفهوم 

این بیت در تقابل با بیت سؤال است.
مفهوم سایر گزینه ها:

روزی کسب مقدمءه تنها )که دیگران و میرساند روزی خدا  
بودهاند(بهخاطرآنبرمامنّتمیگذارند.

 رزقیکهزودبهدستآیدزودازدستمیرود.
 روزیراخدامیرسانداماتالشوحرکتبرایبهدستآوردن

روزیضروریاست)توصیهبهتالشوحرکتبرایکسبروزی(.

در  سخن از این است که گوشهنشینیوعزلت- 20  
سببکمالوبلندمرتبگیاست. در سایر گزینه ها مفهوم مشترک این 

است که فروتنیوتواضعسبببلندمرتبگی است.

بادشمن- 21 مدارا سؤال  شریفءه صورت  آیءه  مفهوم   
عصیانگر و بانرمیومالیمترفتارکردنبادشمن است. در  نیز 
نرم خویی  این که  و  است  گفتن  مالیم سخن و نرمخویی به  توصیه 

می تواند فرد عصیانگر را به راه بیاورد.
مفهوم سایر گزینه ها: 

با مالیمت سخن   توصیهبهباشرموحیاسخنگفتن؛ فردی که 
می گوید از کسی سخن درشت نمی شنود. .

 ناراحتبودنکاووسوبانرمیومالیمتسخنگفتناوباسیاوش
 قدرتمندانوزبردستاندرهنگامتواناییرحمومرّوتنمیکنند؛ 

همان طور که آسیا تا می تواند به سنگ زیرین زور می آورد.
 شاید  هم با آیءه شریفه متناسب به نظر برسد. دّقت کنید در 
 سخن از با شرم و آزرم سخن گفتن است که در آیءه مورد سؤال 
وجود ندارد؛ احتماالً در نظر طّراح محترم همین موضوع، مفهوم  

را متفاوت با مفهوم آیءه سؤال کرده است.

برای رسیدن به پاسخ، تک تک ابیات را بررسی - 22  
می کنیم:

»الف«: ازوطنبیروننیاییدوبهغربتروینیاریدتابهسختینیفتید
)وطنرابرغربتبرگزیدن(.
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»ب«:نشاطغربت،عالقءهبهوطنراازبیننمیبرد)وطنرابرغربت
برگزیدن(./حّبالوطن

»ج«:ایندنیاشایستءهوطنکردننیستوبایدازآنعبورکنیم)دید
ظاهربینانه:درجاییوطننکردنودلبستهبهوطننبودن!(

»د«:  جانبازیدرراهوطن
»الف«  بیت  ندارد.  وجود  مفاهیم  بین  تقابلی  که  می کنید  مشاهده 
با  اشتراکی  اندک  نوعی  به  »د« هم  بیت  و »ب« هم مفهوم هستند. 
بیت »ب« دارد و بیت »ج« هم در فضایی متفاوت است و ربطی به 
وطن ندارد. پس باید به نوعی دیگر به ابیات نگاه کنیم. در گزینه ها 
از طّراح  چگونه؟  است.  »ج«  و  »ب«  قبول   قابل  جواب   تنها 
بیت »ج« این مفهوم را استنباط کرده است که خاک ماتمکده است و 
وطن کردن در آن ناپسند است؛ پس به طور کلی بایدازوطنویکجا
ماندندوریکرد و وطن مایءه ماتم است، پس »ج« به نوعی با ابیات 

»الف« و »ب« تقابل دارد.

نامنیکپس- 23 باقیگذاشتن اصلی  در  مفهوم   
ازمرگ است، در حالی که در سایر گزینه ها سخن از این است که 

نتیجءهعملهرکسبهخوداوبازمیگردد، و به نوعی هر چه کنی به 
خود کنی، و از ماست که بر ماست.

،  و  سخن - 24 در بیت سؤال و گزینه های   
از این است که خداوندبههرکسمتناسبباشایستگیواستحقاقاو
عطاکردهاست. در  این مفهوم دیده نمی شود و بر روزیرسانی

خداوند تأکید شده است. 

در  همانند بیت صورت سؤال، سخن از این - 25  
است که مرگباعّزتاززندگیدرننگبهتراست.

مفهوم سایر گزینه ها:
 اگر بمیرمبهتراستتاموردسرزنشدشمنانقراربگیرم: دلم را 
بردی و من را عاشق کردی، مرا بکش، زیرا نمی خواهم مورد سرزنش 

دشمنان قرار بگیرم.
 مرگاختیاری/ترجیحمرگبرزندگیدرغفلت

 دلنبستنبهجهانفانی
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی انسانی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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2 صفحهآزمون عمومی

مترادِف »آلودگی، نوع، عاشق و عارف، بی نیازی« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- 1
مهان ب��ر  مکن  زورم��ن��دی   الف( مها 

درویشان غنای  از  حسن  توانگر  ای   ب( تو 

آورم ی��اد  چ��و  م��ی ب��ل��رزد   ج( ت��ن��م 

او ب���ازوی  ت��ا  آورد  شیخ  د( ش���وخ 

جهان می نماند  نمط  ی��ک  ب��ر   ک��ه 

ریشند گر  و  خسته اند  اگر  ن��داری   خبر 

ح��رم در  ش���وری���ده ای   م��ن��اج��ات 

او روی  پیش  جمله  آن  ک��رد  جمع 
2( الف ـ ب ـ د ـ ج 1( الف ـ ب ـ ج ـ د  
4( د ـ ج ـ الف ـ ب 3( د ـ الف ـ ج ـ ب  

کدام گزینه، می تواند پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟- 2
»دوال، رقعت، درایت، التهاب، باره، اذن«

2( اسب، بی قرار، یک الیه، اجازه 1( چرم و پوست، دانش، اسب، زیبا  
4( یادداشت، آگاهی، شعله، اسب تندرو 3( بینش، رخصت، یادداشت، چرم و پوست 

معنِی چند واژه »درست« است؟- 3
)داروغه: شب گرد( )استقرار: مقرری گرفتن( )نبات: ُرستنی( )رواق: هرم( )مغان: موبدان زرتشتی( )غایت القصوی: کمال مطلوب( )شبح: موهوم( 

)طیلسان: زیرانداز( )خشاب: گلوله(
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

امالِی کدام عبارت، درست است؟- 4
1( ای خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت رسم سؤال از جهان برخواستی. 

2( چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد، زنهار تا بدین طمع دگر باره گرد ولع نگردی.
3( دو درویش مالذم صحبت یکدگر سفر کردی، یکی ضعیف بودی که هر دو شب افطار کردی.

4( این طایفه را طریق آن است که تا اشتها قالب نشود نخورد و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند.
در کدام عبارت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 5

1( جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید چنان که در شب تاری صبح برآید. 
2( عالم هر روز زیادت نظام و طراوت پذیرد و البته دور چرخ و قصد دهر تیرگی را به صفوت آن راه ندهد.

3(  به حکم تجارب روشن می گردد که عاقل را از حطام این دنیا به کفاف خرسند باید بود و بدان قدر که حاجات نفسانی فرو نماند قانع گشت.
4( مرد گفت: آهن در بیغولءه خانه بنهاده بودم و موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آری دندان موش بر خواییدن آن قادر باشد.

در متِن زیر، چند »غلط امالیی« یافت می شود؟- 6
»تو در عجز رای و خبث طینت و غلبءه آز و ضعف تدبیر بدان منزلتی که زبان از تغریر آن قاصر است و عقل در تصویر آن حیران. فایدءه مکر و 
بینی و آخر وبال و تبعت آن به تو رسد و تو چون ُگِل دو رویی که هر که را هّمت وصلت تو باشد دست هاش  حیلت تو مخدوم را این بود که می 

به خوار مجروح گردد و از وفای تو محظوظ نشود.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

ابیاِت زیر به ترتیب، سرودءه چه کسانی هستند؟- 7
رسد دون هّمتی  وسیلت  از  که   الف( فخری 
خاسته ایم جان  سر  از  وطن  عشق  ره  ب( در 

دار عار  فخر  آن  از  داری  ننگ  و  نام   گر 

ما مردانءه  هّمت  کند  چه  ره  این  در  تا 
4( صائب ـ پروین اعتصامی 3( اوحدی ـ پروین اعتصامی  2( صائب ـ فریدون مشیری  1( اوحدی ـ رهی معیری 

تعداد تشبیه در همءه ابیات یکسان است، به جز:- 8
نمی رنجد ستم  تیر  ز  ــوق  ش ــض  ــری  1( م
لیکن لطافت  و  حسن  چمن  در  چمان   2( شد 
است مجنون  دل  دام  لیلی صفتت  ــف   3( زل
یاد به  آرم  را  تو  شبرنگ  زلف  سواد  4( چون 

نمی ترسد جــفــا  ــیــغ  ت ز  عــشــق   قــتــیــل 
برفت و  نچمیدیم  وصــالــش  گلستان   در 
است مفتون  سیهت  ــال  خ دانــءه  بــر   عقل 
گرفت سودا1  آتش  شمع  چون  پای  تا  سرم  از 

1- این واژه در دفترچءه آزمون »سواد« بوده است که به احتمال زیاد غلط تایپی و صورت درست آن »سودا« است.
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3 صفحهآزمون عمومی

هاِی مقابِل همءه ابیات تماماً درست است، به جز:- 9 آرایه 
سوخت چمن  مرغان  دل  حالوت  موج   1( از 
کوتاه دستی ها با  که  تابم  در  شانه  رشک   2( ز 
 3( من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست
است رخسار  فــروغ  از  مهر  چشمءه  4( شعاع 

ــمــرم را ــه خــامــی ث  هــر چــنــد فــشــانــدنــد ب
را عنبرین مو  آن  می کشد  بر  در  آغوش  صد   به 
کنم دون پـــرور  گیتی  گــردش  در  طمع   کی 
است شــکــربــار  ــب  ل از  نــوشــگــوار  ـــراب،  ش

)استعاره، مجاز(
)جناس، کنایه(

)استعاره، پارادوکس(
)حسن تعلیل، ایهام(

در چند بیت »ایهام یا ایهام تناسب« یافت می شود؟- 10
 الف( آهوی چشم کماندار تو نخجیرم ساخت
کشمیرم بت  چشم  از  زدم  دم  کجا   ب( هر 
فروغی دیدم  را  ماه  آن  طلعت  فروغ   ج( تا 
مهوشان کین  از  می رود  چه گونه   د( بیرون 
ه ( دو گوشت ار ز خروشیدن��م به تن�گ آمد

نخجیرم کمین  جهانند  شیران  که   من 
گریبانگیرم گردید  همه  م��ردم   خ��ون 
منیرم مهر  تابش  از  است  کرده  فارغ   عشق 
تنم در  فرو رفته  روح  همچو  که   مهری 
نخروشم چنگ  چو  دستت  ز  که  مزن  چنین 

4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو 
هاِی »حسن تعلیل � استعاره � کنایه � تشبیه � اسلوب معادله« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟- 11 آرایه 

سفید را  دل  نامءه  ندامت  اشک   الف( می کند 
 ب( بهشتی شد مرا نظارءه آن روی گندم گون
دیدن پا  زیر  رنگین لباسی  با  جمع   ج( نگردد 
دید بزم  در  را  آتشین رخسار  آن  سپند   د( تا 
یاف��ت آغوش  در  خ�ار  کژی  ز  ه ( گ��ل 

می شود پاک دامن  اخترفشانی  از   صبح 
را آدم  فردوس  از  انداخت  برون  گندم   اگر 
برنمی دارد پر  از  چشم  خودآرا  طاووِس   که 
 آن چنان َجست از سر آتش که صد فریاد داشت
یافت ن��وش  آن  راس��ت��ی  از  نی شکر 

4( ه  ـ ب ـ الف ـ د ـ ج 3( ه  ـ د ـ ب ـ الف ـ ج  2( د ـ الف ـ ب ـ ج ـ ه   1( د ـ ه  ـ ج ـ ب ـ الف 
در کدام بیت، ممّیز و نقش تبعی، »هر دو«، وجود دارد؟- 12

مگویید بتخانه  و  کعبه  از  سخن  من   1( بــا 
نیاز اســت  نیاز  جگرخسته  عشاق  ــم   2( رس
بنشینم تو  با  لحظه  یک  که  امید   3( بدین 
گهر بود  گهر  رشته  صد  نسخءه  ما  4( اشــک 

شمایید مقصود  و  مقصد  ــرا  م دو  هــر   کــز 
عتاب است  عتاب  ستم پیشه  خوبان   خوی 
مرا نشست  دل  ــه  ب حــســرت  نـــاوک   هـــزار 
دوا ـــود،   ب دوا  گــونــه  ــد  ص مــایــءه  ــا  م درد 

در کدام بیت  »پسوند« در واژءه قافیه، متفاوت است؟- 13
 1( ز خورد و خواب بگذر گر دل بیدار می خواهی
ایمن حادثات  سیل  ز  بنیادی  هیچ   2( نباشد 
می گردد سیراب  زندگی  آب  ز   3( سحرخیزی 
مردم از  نیست  ترّحم  چشم  را  تو  4( گرفتار 

نمی دارد تن آسانی  خواب  پی  ز  بیداری   که 
نمی دارد ویرانی  که  خانه بر دوشی  از  غیر   به 
نمی دارد ظلمانی  شب های  دامن  از  دست   که 
نمی دارد قربانی  صید  شفاعت  اّمید  که 

نقش واژه های مشخص شده در مصراع زیر با کدام مصراع، به ترتیب، یکسان است؟- 14
»سرو و مهت نخوانم، خوانم، چرا نخوانم«

2( فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد 1( به غیر مصلحتش رهبری کند ایام  
4( گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله 3( این بار می برند که زندانی  ات کنند  

صفت های »نسبی، مفعولی، لیاقت و فاعلی« به ترتیب، در کدام مصراع ها آمده است؟- 15
الف( یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش 

ب( پروا مکن، بشتاب، هّمت چاره ساز است 
ج( هر که فانی شد ز خود مردانه ای است

د( در گره چون غنچه صد گلزار دارم دیدنی
4( ج ـ الف ـ د ـ ب 3( د ـ ب ـ ج  ـ الف  2( ج ـ الف ـ ب ـ د  1( الف ـ ب ـ د ـ ج 

با توجه به سرودءه زیر، کدام مورد نادرست است؟- 16
»گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمی بینی/ ماهی در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو می کند و پرنده در آسمان آواز می خواند.«

2( »پیوند وابسته ساز و هم  پایه ساز« در سروده یافت می شود. 1( فعل »مضارع اخباری و ماضی نقلی« در شعر وجود دارد. 
4( سروده از یک جملءه غیر ساده و سه جملءه ساده تشکیل شده است. 3( اجزای یکی از جمله ها »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است. 
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4 صفحهآزمون عمومی

زمینءه حماسه در همءه ابیات یکسان است، به جز:- 17
بتاخت تــنــدی  ــه  ب را  سیه   1( ســیــاوش 
ــدر ــش پ ــی ـــه پ ــد ب ــام ــی  2( ســــیــــاوش ب
ــد ــن ــت ــراخ ــراف ــــــش هــمــایــون ب  3( درف
ــور ــاج ــرو ت ــس ــخ ــی ـــوی ک ـــان ج ـــه 4( ج

بساخت آتـــش  ــگ  ــن ج ــدل  ــگ ــن ت ــد  ــش  ن
ـــه سر ـــاده ب ـــه ـــــن ن ــــود زری ــی خ ــک  ی
ســاخــتــنــد ــا  ــه ه ــم ــی خ و  ــــرده  ــــراپ  س
کمر بــســتــه  و  ــخــت  ت آن  بــر  نشسته 

کدام ابیات مفهومی یکسان دارند؟- 18
 ال��ف( رط��ب ن��اورد چ��وب خ��رزه��ره بار

آب و  خوردند  گیا  آهو  گون  دو   ب( هر 
 ج( هر کسی تخمی به خاک افکند و ما دیوانگان
بدید نیکی  و  ک��رد  بد  ابلیس  د( ن��ه 

دار چشم  همان  بر  افکنی  تخم   چو 

ناب مشک  ز آن  و  شد  سرگین  یکی   زین 

کاشتیم صحرا  دام��ان  در  زنجیر   دان��ءه 

پلید ت��خ��م  ز  ن��ای��د  پ����اک  ب���ر 
4( الف ـ ب ـ ج 3( ب ـ ج ـ د  2( الف ـ ب ـ د  1( الف ـ ج ـ د 

مفهوِم »غم« در کدام بیت، متفاوت است؟- 19
من دل  در  کبریاست  موهبت  تو  ــم   1( غ
توست غــم  ــرای  ب ــده  زن مــن  بــر  در   2( دل 
دامــن در  آویخته  عشقت  غــم  ــار  خ ــا   3( ت
گذشت غم  شب های  سیاهی  با  تو  از  4( دور 

را ــم  غ ایــن  بهشت  ســـرور  ــه  ب  نــمــی دهــم 
توست غــم  آشــنــای  و  ــق  خــل  بــیــگــانــءه 
گلستان ها ــه  ب رفــتــن  بــاشــد   کوته نظری 
ــام کــرده ایــم ــی اش ن ــدگ ــن مــردنــی کــه زن ای

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 20
توفیق خ��دا  ب��ر  و  توست  ب��ر  رفیق«»جهد  هست  جهد  و  توفیق  که  زان 

ان َکــن ـــ ــعــل بــایــدت ک  1( گــــر هــمــی ل
ــا تــوانــی ــد ت ــاش ــه ب ـــاری ک ــر ک ـــه ه  2( ب
نیست ــؤال  س ــان  زب و  حاجتیم  ـــاب   3( ارب
زود ــو  ت را  ــی  ــدای خ اِر  یــــ ــجــو  ب 4( رو 

َکــن ان  جــــ ـــدت  ـــای ب ــق  ــش ع ــی  ــم ه  ور 
ـــی دان ـــو  ت دیــگــر  ـــن  ک یــــاد  را   خــــدا 
است حاجت  چه  تمّنا  کریم  حضرت   در 
ــو بــود اِر ت ـــ ـــردی خـــدا ی ــان ک چـــون چــن

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟- 21
بند ز  ره��ای��ی  نبینم  کمند«»م�����رّوت  ان���در  ی��اران��م  و  تنها  ب��ه 

بــایــد ــی  ــس ک چــنــان  را   1( دوســــتــــی 
ــان زی و  ســـود  گـــاه  ــه  ب را  ـــان  ـــت  2( دوس
رفیق ای  است  ساحل  بر  چه  ار  مرد   3( که 
بستن دوستان  دست  دون  دشمن  کام  4( به 

ــگــشــایــد ب ــه  ــت ــس ب کــــار  او  از   کـــه 
ــــوان ت آزمـــــــود  و  ـــــد  دی ــــوان  ــــت  ب
ــق ــری غ ـــش  ـــان ـــت دوس و   نـــیـــاســـایـــد 
ای دوست است  مرّوت  نه شرط  که  دوستی  به 

مفهوِم عباراِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 22
»گوهر محّبت بود که بر ُملک و ملکوت عرضه داشتند، هیچ کس استحقاق خزانه داری آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل  آدم الیق بود.«

عشقت سودای  از  دل  بر  دارم  بی اندازه   1( بار 
شکست کــوه  کمر  و  خمید  چــرخ   2( قامت 
 3( من که پشتم خم از این بار گران گردیده است
من دلپذیر  همه  شد  تو  نیاز  و  تو  ــاز  4( ن

باری برگیر  دلــم  از  ــاری  ب بی رحم  ای   آخــر 
نبود طــاق  ما  طاقت  آن  بر  که  عشقت   بــار 
خویش مّنت  از  کس  پشت  کنم  گرانبار   چون 
من ناگزیر  هستی  شــد  دلپذیر  تــو  ز  تــا 

مفهوِم کدام بیت، یادآور سرودءه زیر است؟- 23
آورد کار  سر  بر  را  سخن  صاحب  آورد«»مستمع  گفتار  به  را  بلبل  خاموش،  غنچءه 

صدف چو  نباشد  گفتار  تشنءه  تا  ــوش   1( گ
جوهردار ازوســت  زبان ها  تیغ  که   2( سخن 
مباش گنهکاران  مانند  گفتار  در   3( سست 
دهن بــه  نیاید  ــاز  ب ــر  دگ گفته  4( ســخــن 

بهار ــر  اب رگ  همچو  ــود  خ قطرءه   مفشان 
خاموشی خوشگوار  قــدح  در  اســت   خسی 
باشی سوار بر سخن  بی گناهان   سعی کن چون 
باشد عــاقــل  کــه  ــرد  م کند  اندیشه  اّول 
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5 صفحهآزمون عمومی

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، متناسب نیست؟- 24
آنی از  بیش  گویم  که  وصفی  آن  جانی«»ه��ر  ج��ان  بی شک  ک��ه  دان��م  یقین 

برکشد نقشی  که  نمی بیند  نقاشت   1( هیچ 
جمالت وصف  از  درکشم  زبان  که  به   2( آن 
تو روی  اوصــاف  در  خیره  عقل  چشم   3( ای 
4( این دریغم می کشد کافکنده ای اوصاف خویش

افکنده ای بنان  از  از حیرتش کلک   وان که دید 
ــه ذاتـــش نــرســد خــاطــر وصــاف  زیـــرا کــه ب
روشنی به  نبیند  هیچ  که  شب  مــرغ   چــون 
افکنده ای ــان  زب را  خاصان  و  عــام  ــان  زب در 

از کدام بیت، مفهوِم بیِت زیر درک می شود؟ - 25
بیاموز پروانه  ز  عشق  سحر  مرغ  نیامد«»ای  آواز  و  شد  جان  را  سوخته  کان 

دست ز  رفتم  قدم  کویش  سر  بر  نهادم   1( تا 
دگر آیین  و  رسم  محّبت  شرع  در   2( هست 
بی خبران این  از  صائب  نکشی  تا   3( دردســر 
نیست جان  کش  نهد  قدم  کسی  عشق  4( در 

دوست کــوی  خــاک  بــود  بیهوش دارو   َگــردءه 
 خوردن خون جایز است و دم زدن دستور نیست
نیست خاموشی  عالم  از  امن تر   گــوشــه ای 
نیست سامان  در  عشق  به  ــودن  ب جــان  با 
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قالب به معنی »شکل و چارچوب، جسم و کالبد، تن و بدن« است و 
کننده، چیره و مسلّط، پیروز، اغلب و بیشتر«. غالب، یعنی »غلبه 

و - 5 امالی غلطی آمده  با  این گزینه  خواییدن در   
شکل درست آن، خاییدن )جویدن( است.

و  روانی  )زبان آوری،  فصاحت  مانند  مهّمی  واژه های  سؤال،  این  در 
زمانه(،  و  )روزگار  َدهر  زیبایی(،  و  )جمال  َصباحت  کالم(،  شیوایی 
طام )ُخرده و ریزءه خشک هر چیزی، مال  َصفَوت )پاکی و خلوص(، ُح
اندک(، قدر )اندازه و مقدار( و بیغوله )کُنج و گوشه(، همگی با امالی 

درستی به کار رفته اند.

تقریر - 6 تغریر   است: 1-  غلط  واژه  دو  امالی   
چیز  هر  گل،  و  درخت  )تیغ  خار  خوار    -2 بیان کردن(  )بیان، 
و  ندارد  عبارت  با  تناسبی  زبون(  حقیر،  و  )پست  خوار  نوک تیز(؛ 
و  گُل  واژءه  حضور  هم چنین  و  پایانی  جمالت  محتوای  و  معنی  از 

مجروح شدن دست ها، می توان دریافت که خار صحیح است. 
واژه های مهّم امالیی: ُخبِث طینت: بدذاتی ـ آز: حرص، َولَع ـ قاصر: 

عاجز و ناتوان ـ تبعت: نتیجءه بد و ناگوار ـ محظوظ: بهره ور

انتخاب شده - 7 یازدهم  از کتاب فارسی  بیت  هر دو   
است. بیت »الف« از قلمرو زبانی درس 1 از اوحدی است و بیت »ب« 
مربوط به قلمرو فکری درس 3 همین کتاب و سرودءه رهی معیری است.

در این گزینه دو تشبیه به کار رفته است: 1- تیر - 8  
ستم 2- تیغ جفا.

توجه داشته باشید که در این گزینه »مریض شوق« و »قتیل عشق« 
اضافءه تشبیهی نیستند، زیرا اولی به معنی کسی است که در راه شوق 
و یا به واسطءه شوق مریض شده است و دومی به معنی کسی است 

که در راه عشق یا به واسطءه عشق کشته شده است. 
سایر گزینه ها:

 1- چمن ُحسن 2- ]چمن[ لطافت 3- گلستان وصال
 1- زلف لیلی صفت )زلفی که همچون زلف لیلی است.( 2- زلف 

]مانند[ دام است 3- دانءه خال
 1- زلف شبرنگ )زلفی که همچون شب سیاه و تیره است.( 2- من 

مانند شمع، سر تا پا آتش گرفته ام. 3- آتش سودا 

اما دو حسن تعلیل - 9 ایهام است  فاقد  این گزینه   
است. 2- علت  یار  نور رخسار  دارد: 1- علت درخشیدن خورشید، 

خوشگواری شراب، لب شکربار یار است.

د(، - 1 )بیت  شوخ  واژءه  معنی  چرک«  »آلودگی،   
»نوع، روش« معنی واژءه َنمط )بیت الف(، »کسی که ظاهری آشفته 
دارد، عاشق و عارف« معنی واژءه شوریده است )بیت ج( و »بی نیازی، 

َغنا )بیت ب( است. توانگری« معنی واژءه 

معنی واژه ها: دوال: چرم و پوست ـ ُرقعت: ُرقعه، - 2  
نامءه کوتاه، یادداشتـ  درایت: آگاهی، دانش، بینشـ  التهاب: شعله ور 
شدن و برافروختن؛ مجازاً ناآرامی، بی قراری و اضطراب ـ باره: اسب ـ 

اذن: اجازه، رخصت 
، معنی ارائه شده برای سه واژه )دوال، درایت، باره( صحیح و  در 
، معنای ذکرشده برای دو واژه )باره، اذن( درست  مناسب است. در 
، چهار واژه )درایت، اذن، ُرقعت، دوال( به درستی معنی  است. در 
، معانی ذکرشده برای دو واژه )ُرقعت، درایت(  شده است و در 

مناسب و صحیح است.
، »بی قرار« صفت و معنی واژءه ُملتهب است، نه التهاب؛ و »یک  در 
، »شعله« معنای لهیب است  الیه« نیز معادل یک دوال است. در 

نه التهاب و »اسب تندرو« هم  معنای واژءه نَوند است.

معنی - 3 نادرست  که  واژه هایی  صحیح  معنای   
شده اند: استقرار: برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی، 
َشبَح:  ـ  به شکل هرم  یا  با سقف گنبدی  بنایی  رواق:  ـ  مستقرشدن 
آن چه به صورت سیاهی به نظر می آید، سایءه موهوم از کسی یا چیزیـ    
طیلسان: نوعی ردا، ] نوعی جامءه بلند و گشاد که خطیبان و قاضیان به 
دوش می انداخته اند.[ ـ خشاب: جعبءه فلزی مخزن گلوله که به اسلحه 

وصل می شود و گلوله ها پی درپی از آن وارد لولءه سالح می شود.

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 4  
 برخواستی  برخاستی )= برمی خاست: از میان می رفت، زایل 

می شد، منسوخ می شد، ور می افتاد( 
 مالزم  ُمالزم )همراه و همدم(
 قالب  غالب )چیره و مسلّط(

برخاستن در معانی »به پا خاستن و بلندشدن، طلوع کردن و تابیدن، 
از  فرارسیدن، پیدا و آشکار شدن، شورش و قیام کردن، آماده شدن، 
معانی  در  خواستن  و  دارد  کاربرد   »... و  آمدن  وجود  به  رفتن،  میان 
»طلبیدن، اراده کردن، قصدداشتن، آرزوکردن، تقاضا و خواهش کردن«.
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نقش تبعی: در این بیت دو نقش تبعی تکرار وجود دارد.
گهر بود  گهر  رشته  صد  نسخءه  ما  اشک 

                        نقش تبعی تکرار
دوا بــود  دوا  ــه  گــون ــد  ص مــایــءه  ــا  م درد 

          نقش تبعی تکرار
 نقش تبعی تکرار آن است که یک واژه در یک نقش، در یک جمله 

دو بار تکرار شود.
بررسی سایر گزینه ها:

ممّیز  است./  کعبه  معطوف  بتخانه  دارد:  معطوف  تبعی  نقش   
وجود ندارد.

 نقش تبعی تکرار دارد: »نیاز« در پایان مصراع اول و »عتاب« در 
پایان مصراع دوم در یک نقش تکرار شده اند./ ممّیز ندارد.

 نقش تبعی ندارد./ ممّیز: »ناوک« در »هزار ناوک حسرت« ممّیز 
و به عنوان واحد شمارش »حسرت« به کار رفته است.

آن - 13 در  و  است  نسبی  صفت  »ظلمانی«  در    
اسم + پسوند »انی« شده است. در سایر گزینه ها پسوند واژءه قافیه 

»ی« اسم ساز یا صفت ساز است.
بررسی واژءه قافیه در سایر گزینه ها:

 تن آسانی: تن آسان )صفت( + ی اسم ساز  اسم
 ویرانی: ویران )صفت( + ی اسم ساز  اسم

 قربانی: قربان )اسم( + ی صفت ساز  صفت

معیار - 14 فارسی  طبق  را  سؤال  مصراع  اول  جملءه   
مرتب می کنیم:

سرو و مهت نخوانم  تو را سرو و مه نخوانم.
 مسندمفعول

چه کسی را سرو و مه نخوانم؟ تو را 
مفعول

تو را چه نخوانم؟ سرو و مه
مسند

فعل از مصدر »خواندن« اگر در معنای »نامیدن« باشد مفعول و مسند 
می پذیرد و در چنین جمله ای مسند به مفعول نسبت داده می شود؛ 
مسند  و  مفعول  »شمردن«  و  »پنداشتن«  فعل های  این،  بر  عالوه 
می خواهند و نیز فعل »کردن« اگر در معنای »گردانیدن« باشد. پس در 
میان گزینه ها باید به دنبال فعلی باشیم که مفعول و مسند می پذیرد. 

در گزینه های  و  فعل از مصدر »کردن« وجود دارد؛ اّما در 
 فعل »کند« جزئی از فعل مرکب »رهبری کند« است و فقط مفعول 

ـَ ش« )او را( مفعول آن است: پس پاسخ  است. می پذیرد و »
می برند که زندانی  ات کنند  می برند که تو را زندانی کنند1.

        مفعول     مسند

بررسی صفت ها در مصراع ها:- 15  
الف( دانسته: صفت مفعولی/ عاقل: صفت مطلق/ خموش: صفت مطلق

1- احتماالً به دلیل خطای تایپی یا چاپی کلمات گزینه های )1( و )2( مشخص نشده اند؛ از 
بخت خوب پاسخ در بین این دو گزینه نبود.

واژءه »مِهر« واژءه ایهام ساز پرکاربردی است اما در این بیت، ظاهراً در 
معنی »عشق« قابل جاگذاری نیست.

 استعاره )مکنّیه(: موج حالوت )اضافءه استعاری( / مجاز: چمن 
مجاز از گلستان و گلزار

 جناس: در و بر/ کنایه: کوتاه دستی کنایه از ناتوانی ـ صد آغوش 
کنایه از تمام وجود ـ عنبرین مو کنایه از معشوق

 استعاره: گیتی توانایی پرورش و دون پروری دارد، پس بیت تشخیص 
و استعاره )مکنّیه( دارد./ پارادوکس: در گدایی گنج سلطانی داشتن.

بررسی ابیات:- 10  
الف( ایهام و ایهام تناسب: در این بیت »کمین« به معنی »کم ترین« 
است اما در معنی »پنهان شدن به قصد حملءه ناگهانی به دشمن« با 
کماندار، شیر و نخجیر تناسب دارد. هم چنین در »شیران جهانند« 

ایهام وجود دارد: 1- شیران دنیا 2- شیران جهنده )حمله کننده(.
ب( ایهام تناسب: »مردم« در این بیت به معنی »انسان ها« به کار رفته 

اما در معنی »مردمک« با »چشم« تناسب می سازد.
ج( »مهر« در این بیت به معنی »خورشید« است اما در معنی »محبت« 
سازد. در ضمن »فروغی« در این بیت تخلّص  با »عشق« تناسب می 
شاعر است )فروغی بسطامی شاعر قرن سیزدهم( اما در معنی »نور و 

روشنایی«  با »ماه و تابش« تناسب می سازد.
محّبت  معنای  در  فقط  »مهر«  واژءه  ندارد.  تناسب  ایهام  و  ایهام  د( 
واژءه  در  »مه«  با  نمی تواند  خورشید  معنای  در  و  است  رفته  کار  به 
»مهوشان« تناسب ایجاد کند، چون »مه« این جا واژءه مستقل نیست. 

»مهوشان« یک واژه و کنایه از زیبارویان است.
معنی  در  اما  است  »ساز چنگ«  معنی  به  بیت  این  در  »چنگ«  ه( 

»پنجه« با »دست« تناسب می سازد.

رد - 11 و   گزینه های   معادله  اسلوب  با   
می شوند، زیرا مصراع ها با »که« وابسته ساز به همدیگر وصل شده اند و 
فاقد استقالل دستوری هستند. با تشبیه نیز می توان  را رد کرد، 

زیرا بیت »ج« فاقد تشبیه است. 
: بررسی آرایه های ابیات براساس پیشنهاد 

د( حسن تعلیل: علت باال و پایین پریدن و سر و صدا کردن اسفند در 
آتش، دیدن چهرءه آتشناک یار است.

ه( استعاره: آغوش داشتن گل تشخیص و استعاره )مکنّیه( است. 
ج( کنایه: »زیر پا دیدن« کنایه از توجه به افراد ضعیف و فقیر است.

ب( تشبیه: روی گندمگون )چهره ای که به رنگ گندم است(.
و  پاکدامن  اخترفشانی،  از  که صبح  همان طور  معادله:  اسلوب  الف( 
روشن می شود، اشک ندامت نیز دل را سفید می کند. می بینید که 
حداقل یکی از مصراع ها مثال است، مصراع ها معادل معنایی دارند 

و بین دو مصراع هیچ نوع رابطه و اتصال دستوری ای وجود ندارد.

ممّیز: »رشته« در »صد رشته گهر« و »گونه« در - 12  
»صد گونه دوا« ممّیزند.

 ممّیز وابستءه وابسته ای است که برای شمارش تعداد، اندازه یا وزن 
موصوف بین عدد و معدود می آید.
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ب( چاره ساز: صفت فاعلی
ج( فانی: صفت مطلق/ مردانه: صفت نسبی

د( صد: صفت شمارشی / دیدنی: صفت لیاقت
لیاقت وجود دارد؛ پس دو  می بینیم که فقط در مصراع »د« صفت 
گزینءه  و  که مصراع های »ب« و »ج« را دارای صفت لیاقت 
دانسته اند حذف می شوند. از بین مصراع های »الف« و »ج« هم فقط 

مصراع »ج« صفت نسبی دارد؛ پس پاسخ  است.

مهم ترین فعل هایی که جمله هایی با اجزای »نهاد - 16  
+ مفعول + مسند + فعل« درست می کنند، فعل های زیر هستند:

1- پنداشتن و فعل های هم معنای آن: دیدن، دانستن، یافتن
2- شمردن و فعل های هم معنای آن: به شمار آوردن، به حساب آوردن

3- نامیدن و فعل های هم معنای آن: خواندن، صداکردن، گفتن
4- گردانیدن و فعل های هم معنای آن: نمودن، کردن، ساختن

و  »می کند«  »نمی بینی«،  »ندیده ای«،  فعل های  سؤال،  سرودءه  در 
»می خواند« هیچ کدام در معانِی »مفعول و مسندپذیر« به کار نرفته اند 

و فقط مفعول می پذیرند و نقش مسند در این جمله ها وجود ندارد.
1- چه چیز را ندیده ای؟ آفتاب را

مفعول

2- چه چیز را نمی بینی؟ ستاره ها را
مفعول

3- چه چیزی را می کند )انجام می دهد(؟ هیاهو را
مفعول

4- چه چیز را می خواند؟ آواز را
مفعول

بررسی سایر گزینه ها:
 مضارع اخباری: نمی بینی، است، می کند، می خواند/ ماضی نقلی: 

ندیده ای
 پیوند وابسته ساز: اگر، که

پیوند هم پایه ساز: »واو« هم پایه ساز بین سه جملءه پایانی قرار گرفته و 
آن ها را هم پایه کرده است.

 یک جملءه غیرساده )مرّکب(:
 اگر    گریه کنی   که   آفتاب را ندیده ای ستاره ها را هم نمی بینی.

  پیوند
وابسته ساز

جملءه 
وابسته

پیوند 
وابسته ساز

          جملءه هسته  جملءه وابسته

سه جملءه ساده: ماهی در آب خاموش است./ چارپا روی خاک هیاهو 
می کند./ پرنده در آسمان آواز می خواند.

آتش - 17 با  سیاوش  شجاعانءه  رویارویی  در    
نشانگر زمینءه قهرمانی است و سایر گزینه ها نشان دهندءه زمینءه ملی 
هستند.  خود زرین بر سر گذاشتن شاهزاده )البته مثال مناسبی 
پادشاهی در محل  برافراشتن درفش  برای زمینءه ملی نیست.(  

اقامت؛  بر تخت نشستن پادشاه و کمر پادشاهی بستن.
در ابیات »الف«، »ب« و »د« این مفهوم مشترک - 18  

است که هر چیزی مطابق ذات و اصلش رفتار می کند. چوب خرزهره 

خرما بار نمی دهد و فقط آهوی مشک، مشک تولید می کند. اما در 
بیت »ج« سخن از این است که هر کس بذری می کارد و سرمایه گذاری 

می کند و دیوانگان هم دیوانگی خود را سرمایءه خود قرار می دهند.
جا که کالً چهار بیت داریم و گزینه ها سه بیتی اند، فقط کافی بود   از آن 

بیتی را که با بقیه تناسب معنایی ندارد پیدا می کردید.

،  و  مقصود از »غم«، غم - 19 در گزینه های   
عشق است و این غم، مطلوب و شیرین است و عاشق آن را با شادی 
بهشت هم عوض نمی کند؛ اما در  مقصود از »غم«، غم نامطلوب 

است که با مردن تفاوتی ندارد.

و عنایت - 20 توفیق  که  است  این  بیت سؤال  مفهوم   
انسان همراه است و کسی که تالش  با تالش و کوشش  الهی همواره 
نکند به توفیق نمی رسد. در هیچ کدام از گزینه ها به طور دقیق این 
تا  می کنیم  تحلیل  را  گزینه ها  از  کدام  هر  نمی شود.  دیده  مفهوم 

ببینیم با کدام بیت تناسب بیشتری دارد:
 برای رسیدن به هر چیز باید برای آن زحمت کشید و الزمءه رسیدن 

به عشق، جانبازی است.
 در همه کار خدا را یاد کردن

 در محضر کریم، نیازی به ابراز نیاز نیست )شخص کریم بدون بیان 
حاجت، نیاز نیازمند را برآورده می سازد(.

 کسی که یار خدایی طلب کند خداوند نیز یار اوست.
اگر از منظر مفهوم کلی به بیت سؤال نگاه کنیم که همان لزوم تالش 
در راه رسیدن به مقصد است و اگر تالش نباشد توفیق رسیدن هم 
وجود ندارد،  پاسخ مناسب تری برای تست خواهد بود. هر چند که 

 هم تنها گزینه ای است که به توفیق و یاری خداوند اشاره دارد.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  ترجیح یاران بر - 21  
خود است و این که از مروت و مردانگی دور است کسی آسوده باشد 

در حالی که یاران و دوستانش گرفتار هستند.
مفهوم سایر گزینه ها:

 دوست آن است که بتواند گرفتاری ها را از بین ببرد.
 در هنگام سختی و وقتی سود و زیان مطرح است، می توان دوستان 

را شناخت.
 جفا کردن به دوستان برای رضایت دشمنان، خالف جوانمردی است.

مفهوم مشترک عبارت سؤال و  این است که - 22  
تنها انسان، شایستءه پذیرفتن امانت عشق الهی است. 

مفهوم سایر گزینه ها:
 طلب عنایت از معشوق بی رحم/ گله کردن از سنگینی بار عشق

 کسی که خودش گرفتار است نمی تواند منفعتی به دیگران برساند.
 ناز معشوق را خوشایند دانستن

است - 23 این  از  سخن  سؤال  بیت  همانند  در    
که اگر مخاطب سخن شناسی وجود نداشته باشد، سخن گو اشتیاقی به 

سخن گفتن ندارد.
مفهوم سایر گزینه ها:

 برتری سکوت و خاموشی بر سخن
 همانند بی گناهان سخن محکم گفتن و پرهیز از سخن سست

 سنجیده و با تأمل سخن گفتن
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،  و  همانند بیت سؤال - 24 در گزینه های   
سخن از وصف ناپذیری خداوند است. در  مفهوم اصلی افسوس خوردن 
عاشق از فراگیر شدن نام و اوصاف معشوق در زبان افراد ناالیق و سکوت 

افراد خاص و شایسته است.

در  همانند بیت سؤال بر مفهوم سکوت و رازداری - 25  

تأکید شده است و این که عاشق واقعی جان می دهد ولی دم نمی زند.
مفهوم سایر گزینه ها:

 از خود بی خود شدن عاشق با قدم نهادن در کوی دوست
 امن و آرام بودن عالم خاموشی

 شرط عاشقی ترک وجود مادی و فداکردن خود است.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی زبان
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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2 صفحهآزمون عمومی

با توجه به واژه های زیر معنی واژه های زوج، کدام است؟- 1
»شرف، نجابت، اهلّیت، داروغه، محتسب، کافی،  مخنقه، عقد، مسامحه«

2( بزرگواری، مأمور حکومتی، باکفایت، لیاقت 1( اصالت، بزرگواری، سهل انگاری، شایستگی 
4( پاک منشی، مجری احکام دینی، بسنده، آسان گرفتن 3( کارآمد، گردن بند، پاسبان و نگهبان، بزرگواری 

در همءه ابیات واژه ای یافت می شود که »همگی« دارای معنی مشترکی هستند، به جز:- 2
 1( ح���ری���ر س����رخ ب��ی��رق ه��ا گ��ش��اده
بَ���َرش از  درف����ش  م��اه پ��ی��ک��ر   2( ی��ک��ی 
 3( زی���رن���ش���ی���ن ع��ل��م��ت ک��ای��ن��ات
کین م���ردان  اس��ت  چنین  رای���ت  4( چ���و 

 ن��ی��س��ت��ان��ی ب����ه آت�����ش درف����ت����اده
س��رش ت���اب���ان  آورده  ان����در  اب���ر   ب���ه 
 م��ا ب��ه ت��و ق��ای��م چ��و ت��و ق��ای��م ب��ه ذات
زم��ی��ن روی  ت��ی��ره  م��ک��ن  و  ب���خ���واه 

با توجه به واژه های داده شده، معنی واژه های »فرد« در کدام مورد »همگی« درست است؟- 3
»سامان، سفله، حمایل، طفیلی، نشئه، پگاه، عفاف، دستور«

2( درخور، سرمستی، پرهیزکاری، وابسته 1( کیفوری، پارسایی، میّسر، محافظ  
4( الیق، بدسرشت، حالت سرخوشی، اجازه 3( امکان، فرومایه، نگه دارنده، صباح  

در متِن زیر چند »غلط امالیی« یافت می شود؟- 4
»گفت: حول ارتکابی کردی و این غدر را مدخلی نیک باریک جستی. مسند خالفت را صاحب سدر چنین بوده است. این اسامی را از فاتحت تا 

خاتمت آر و شرط ترتیب و ترکیب در وی نگه دار تا سمع را از تو فایده دهد و جمع را از تو ماعده«
3( چهار  4( پنج 2( سه  1( دو 

در کدام ابیات »غلط امالیی« به چشم می خورد؟- 5
عمـر روزءه  رضـات  نسیـم   الف( بی 

 ب( گوشه و خوشه بساخت از پی مجد و سنا
دید نخواهد  بی تعب  طرب  مقام،  این   ج( در 
سطبر ستون  خفته  چــو   د( کــمــانــی 
بدوخت عقلت  چشم  ــوا  ه ــار  ــب ه( غ

ــد ــاب ــی ی ــم  ســــر نـــشـــو و نـــمـــا ن

بنان از  چرخ  خوشءه  سریر  از  عرش   گوشءه 

 که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید

هژبر ــرم  چ ز  کمندی  ــون  چ ـــش   ِزهَ
بسوخت عمرت  کشت  ــوس  ه سموم 

4( ب � د � ه 3( ب � ج �  ه  2( الف � ج � د  1( الف � ب � د 
در کدام عبارت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6

1( ملک از استماع این نصیحت امتناع نمود و سخن ُمشیر بی نظیر را خوار داشت. 
کردن و آزرم مونِس تو نگاه داشتن الزم آید، دل قوی  دار و هراس و نفرت را به خود راه مده.  2( جانِب دوست تو رعایت 

3( پیر را آز مال در کار آورد تا جانب دین و مرّوت مهمل گذاشت و ارتکاب این محضور به خالف شریعت و طریقت جایز شمرد. 
4( ثقِت پادشاه و رعیت به کماِل اخالص او می افزود و در همءه معانی او را محرم می داشتند و در ابواب مهّمات با او مشاورت می پیوستند.

انتساب کدام سروده به سرایندءه آن »غلط« آمده است؟- 7
1( و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج/ و شکر او کن، به وقت رستن از رنج )گوته(

2( چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟ )شکسپیر( 
3( ای مسافر دیرین بر روی خار و درد/ ای چون ستاره، فروزان/ بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیرم. )نزار قبانی( 

4( خنده ات که رها می شود/ و پروازکنان در آسمان مرا می جوید/ تمامی درهای زندگی را/ به رویم می گشاید. )تاگور(
در کدام بیت »دو ایهام« و »یک استعاره« وجود دارد؟- 8

آوی��زم تو  زل��ف  در  شیدایی  به  روز   1( ی��ک 
اندازد جام  به   دست  این  از  باده  ار   2( ساقی 
نگشت ضایع  که  شکر  سحر  و  شام   3( گریءه 
کرد عالمم  گمراه  زلفت  بوی  که  4( گفتم 

برانگیزم ش��ور  صد  شیرینت  لب  دو   زان 
ان���دازد م���دام  ش��رب  در  همه  را   ع��ارف��ان 
 ق��ط��رءه ب����اران م��ا گ��وه��ر ی��ک دان���ه شد
آی��د ره��ب��ر  اوت  ه��م  ب��دان��ی  اگ���ر  گفتا 
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3 صفحهآزمون عمومی

های ِ مقابِل همءه ابیات تماماً درست است، به جز:- 9 آرایه 
تاریک دش��ت  در  خ��ون  دری��ای  آن   1( در 
باش ما  با   2( میل رفتن مکن ای دوست، دمی 
طبیب بی وفا  ای  میرمت  پیش  که   3( خواهم 
ماست ب��اغ  در  ک��ه  الل��ه ه��ای��ی  4( ب��ب��ی��ن 

 ب���ه دن���ب���ال س���ر چ��ن��گ��ی��ز م��ی گ��ش��ت
گیر ساغر  کف  به  و  جوی  طرب  جوی،  لب   بر 
ان��ت��ظ��ارم��ت در  ک���ه  ب���ازپ���رس   ب��ی��م��ار 
ت��ا خ��داس��ت ف��ری��ادش��ان  و  خ��م��وش��ن��د 

)جناس، اغراق(
)جناس تام، مجاز(

)استعاره، ایهام(
)پارادوکس، ایهام(

هاِی بیِت زیر کدام اند؟- 10 آرایه 
غزال ای  سر  بر  توام  عشق  تاج  هست  شهریاریم«»تا  غزل  شهر  به  بود  شیرین 

2( استعاره، جناس، تشبیه، ایهام 1( استعاره، جناس، تضاد، تشبیه  
4( جناس، حس آمیزی، کنایه، حسن تعلیل 3( تشبیه، حس آمیزی، اغراق، ایهام  

تعداد تشبیه در کدام بیت، بیش از سایر ابیات است؟- 11
بگرفت دل  ملک  زنگ  سپه  چون  که   1( غمی 
جهانگیر آن  ع��ش��ق  رای����ت   2( چ����ون 
غیب ب��ی ح��د  ب���ی ص���ورت   3( ص������ورت 
می رویم خوبان  روی  بر  عرق  چون  4( بی تأمل 

ب��از زدای����د  رخ���ت  روم  ش���ادی  خ��ی��ل   ز 
 ش���د چ����ون م���ه ل��ی��ل��ی آس��م��ان گ��ی��ر
جیب ز  م��وس��ی  ب��ر  ت��اف��ت  دل  آی��ن��ءه   ز 
ما دوشیم  و  بر  گستاخ  زل��ف  کمند  چ��ون 

در سرودءه زیر چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟- 12
»این عیار مهر و کین مرد و نامرد است/ این گلیم تیره بختی هاست/ خیس خون داغ سهراب و ...«

4( دو، هشت 3( سه، هفت  2( دو، هفت  1( یک، هفت 
در کدام مصراع، فعل اسنادی و غیراسنادی »هر دو« یافت می شود؟- 13

2( ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست 1( من در میان جمع و دلم جای دیگر است 
4( باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست 3( دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد 

صفت های »نسبی، فاعلی، لیاقت و مفعولی« به ترتیب، در کدام سروده ها آمده است؟- 14
الف( الله زاری در دل افگار دارم دیدنی

ب( تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم
ج( از پس نبردی سخت باز می گردم با چشمانی خسته 

د( ای انقالب زمین که با انقالب آسمان برین پیوند خورده ای
4( د � ب � الف �  ج 3( د � الف � ب � ج  2( ب � د � ج � الف  1( ب � الف � ج � د 

در ابیاِت زیر به ترتیب »چند قید و چند مسند« یافت می شود؟- 15
غم و  ــادی  ش که  ــزی  ب بی غم  و  ــاد   »ش

بسی بــگــذرد  مــا  بــه  ـــار  روزگ دوران 

ــد ــذرن ــی گ م زود  و  ــد  ــن آی  زود 

شود« ــزان  خ گه  دگر  بهار  شود  گاهی 
4( شش، سه 3( شش، دو  2( پنج، سه  1( پنج، دو 

نقش قسمت های مشخص شده در ابیاِت زیر، به ترتیب، کدام است؟- 16
بد صحبت  کــه  نشین  کــم  بــدان  ــا   »ب

را ـــی  ـــزرگ ب ـــن  ـــدی ب آفـــتـــابـــی 

کند پلید  را  ــو  ت ــی  ــاک پ ــه  ــرچ  گ

ــــر نــاپــدیــد کــنــد« ـــه ای اب ـــکّ ل

2( قید، نهاد، مسند، مفعول، مسند 1( قید، مسند، نهاد، مفعول، قید  
4( مسند، نهاد، نهاد، مفعول، مسند 3( مسند، نهاد، مسند، متمم، قید  

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر یکسان است؟- 17
نیست هیچ  ظــاهــر  ــبــای  زی ـــورت  ــار«»ص ــی ب ــا  ــب زی ــرت  ــی س ــــرادر  ب ای 

شکن م���و  س���ر  ز  ب��گ��ش��ای��م   1( چ�����ون 
آب عاشق  دل  آیینه  غیرت  از   2( می شد 
می خواند آب  چون  روان  او  پیش بین   3( ضمیر 
ظاهر آرای��ش  پی  در  نیک باطن  4( نباشد 

من ب���ه  را  خ����ود  رخ  ب��ب��ی��ن��د   م����اه 
می کرد ص��ورت  به  جلوه  اگ��ر  معنی   خوبی 
ف��ردا ص���ورت  نقش  ام���روز  چ��ه��رءه  ل��وح   ز 
را گلستان  دی��وار  نیست  احتیاجی  نّقاش  به 
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4 صفحهآزمون عمومی

مفهوم کدام ابیات یکسان است؟- 18
 الف( در شکست دل ما سعی فلک بی جا نیست

سادگی ز  دل  منه  سست عهد  چرخ   ب( بر 

 ج( در آن گلشن که عمر باغبان از گل بود کمتر

 د( تن ده به بخت شور که خوابانده است چرخ

مجاز ــرای  س ایــن  در  بندی  چه  ه( دل 

را زنگی  خجل  ــاف،  ص آینءه   می کند 

را شیشه  ــزاوار  س نیست  شکسته   طاق 

را اقامت  رنگ  زمین  بر  ریزد  که  غافل   زهی 

را ــاب  ــت آف ِر  جــگــ نمک  در  صبح   از 

ــراز ــه ف ــی رســـد ب ــت، ک ــس ــت پ ــّم ه
4( ب � د � ه 3( الف � د � ه  2( الف � ج � د  1( ب � ج � ه 

کدام بیت »فاقد« مفهوم بیِت زیر است؟- 19
او با  که  آدمی  چه  و  دیوار  نقش  وجود  نباشد«»چه  اثر  او  در  و  گویند  عشق  ز  سخنی 

است فسرده  شد  خالی  عشق  کز   1( کسی 
است ای��ن  کاندیشه  ش��و  عشق   2( غ���الم 
بود خ��اره  سنگ  ز  نبازد  عشق  که   3( دل��ی 
اوست در  جانی  که  اس��ت  آن  نه  4( زن���ده 

است م��رده  بی عشق  ب��ود  ج��ان  صد   گ��رش 
است ای��ن  پیشه  را  ص��اح��ب دالن   همه 
بود ب��اره  عشق  که  دل  آن  ب��ود  دولتی   چه 
اوس��ت در  نشانی  عشق  از  ک��ه  اوس���ت 

کدام بیت، با سرودءه زیر »هم مفهوم« است؟- 20
»اگر فکر و حواسم این جهانی است/ بهره ای واالتر از بهر من نیست/ روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد/ زیرا هر دم به تالش است تا 

که فرا رود.«
دگر اقلیم  در  تو  ه��وای  داش��ت  دل   1( م��رغ 
یکرنگی َس��ر  کس  هر  دارد  فنا  اه��ل   2( ب��ا 
انسیم خلوتگه  ز  و  قدسیم  طایر   3( م��ا 
باشد روان  من  تابوت  چو  مرگ  روز  4( ب��ه 

اف��ت��ادم ب��ال  دام  در  و  پ�����روازی   ک���رد 
خندد سر  رفتن  از  شمع  رنگ  به  که   باید 
بود ت��وان  چند  کهنه قفس  ای��ن   پا بستءه 
باشد جهان  ای��ن  درد  م��را  که  مبر  گمان 

مفهوم »ُکلُّ شیٍء یرَجُع الی اصِلِه« از کدام بیت، دریافت می شود؟- 21
بید ش��اخ  از  گ��ل  ن��روی��د  ک��وش��ش   1( ب���ه 
 2( ب���ه رح��م��ت س��ر زل��ف ت��و واث��ق��م ورن��ه
 3( ندارد بازگشتی کفر و دین غیر از سر کویش
آمدن دنیا  قید  از  برون  نتوان  4( بی کشش 

سپید گ����ردد  گ��رم��اب��ه  ب���ه  زن��گ��ی   ن���ه 
کوشیدن سود  چه  سو  آن  از  نبود  چو   کشش 
ساقی ای  کهسار  از  سیلی  هر  می رود  دریا   به 
ب��اال آم��دن اس��ت  هیهات  چ��اه  از  ب��ی رس��ن 

مفهوم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟- 22
خویش تقصیر  ز  که  به  همان  آورد«»بنده  خــــدای  ــــاه  درگ بــه  ـــذر  ع

کوب عفو  دِر  عقوبت  از  پیش   1( ت���و 
ببار رح��م��ت  اب��ر  ای  ن��وب��ت  ی��ک   2( ت���و 
عهد شکستیم  غ��ف��ل��ت  ب��ه   3( خ���دای���ا 
خ��داون��دگ��ار ل��ط��ف  و  ب��ی��ن  4( ک�����رم 

 ک��ه س����ودی ن����دارد ف��غ��ان زی���ر چ��وب
غ��ب��ار ن��پ��ای��د  ب�����اران  پ��ی��ش  در   ک���ه 
جهد دس���ت  ق��ض��ا  ب���ا  آورد  زور   چ���ه 
شرمسار او  و  اس���ت  ک���رده  ب��ن��ده  گ��ن��ه 

کدام بیت »فاقد«  مفهوم بیِت زیر است؟- 23
آورد کار  سر  بر  را  صاحب سخن  آورد«»مستمع  گفتار  به  را  بلبل  خاموش  غنچءه 

تو از  دارد  اس��رار  ج��ان  و  دل  در   1( عطار 
مجتمع او  گ��ف��ِت  ب��ر  چ��ن��د   2( ت��ن��ی 
هیهات پذیرد  قدر  مستمعان  از   3( سخن 
چیست ک��ه  نگویم  ب���رادر  ای  4( س��م��اع 

روایت کند  چون  پس  نیابد  مستمع   چون 
مستمع از  ک���م  ن��ب��اش��ی  ع��ال��م   چ���و 
شود شهوار  گوهر  ص��دف  گ��وش  در   قطره 
کیست ک��ه  ب��دان��م  را  مستمع  م��گ��ر 

همءه ابیات با بیِت زیر تضاد مفهومی دارند، به جز:- 24
چرا نجوشی  خم  چو  چرا؟  خموشی  چرا؟«»دال  پرده پوشی  تو  راز  پرده  از  شد  برون 

 1( سینه باغی است که گلشن شود از خاموشی
سخن دیو  و  بود  سلیمان  مهر   2( خامشی 
سخن زهر  جگر  ز  خموشی  مهر   3( می کشد 
شود سخن ساز  آیینه  صحبت  از  4( طوطی 

خاموشی از  شود  روشن  که  است  چراغی   دل 
زینهار سلیمان  مهر  م��ده  دی��و  ک��ف   ب��ه 
مار مهرءه  همین  به  به،  شود  مار  این   زخم 
بیار گ��ف��ت��ار  س��ر  ب��ر  م���را  و  بنما  روی 
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5 صفحهآزمون عمومی

مفهوِم عبارِت زیر با همءه ابیات تناسب مفهومی دارد، به جز:- 25
»حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قّوتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است.«

آب از  ه��م  ب���ود  م���دد  چ���ون  را   1( آب 
اّت��ف��اق ب����ود  چ���و  را   2( م���ورچ���گ���ان 
بند ز  ره���ای���ی  ن��ب��ی��ن��م   3( م�������رّوت 
کار همه  در  یک دلند  اگر  هم  با  دوست  4( دو 

 گ��ل��س��ت��ان گ����ردد آن چ����ه ب���ود خ���راب
پ��وس��ت ب���دران���ن���د  را  ژی�����ان   ش��ی��ر 
کمند ان�����در  ی����اران����م  و  ت��ن��ه��ا   ب���ه 
نخرند نیم جو  ب��ه  دش��م��ن  طعنءه  ه���زار 
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جایگاه(، خالفت و صاحب، می توان پی برد که َصدر، صحیح و مناسب 
متن است نه ِسدر )نام درختی گرمسیری و بسیار تناور، ُکنار(.

ماعده  مائده )طعام و خوراک، خوان و طَبَق پر از طعام و نعمت(

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 5  
الف( روزه  روضه )باغ و گلزار(؛ معنای کلّی بیت و حضور واژه های 
نسیم و نشو و نما، صریحاً به ما می گوید که کاربرد واژءه روزه )منسوب 

به روز، پرهیز از خوردن و آشامیدن، صوم(، مناسب متن نیست.
ب( سنا  ثنا )ستایش، سپاس و تحسین(؛ با توّجه به همراهی واژءه 
َمجد )بزرگی و کرم، عّزت و شکوه(، می توان دریافت که ثنا مناسب و 

صحیح است نه سنا )نور، فروغ و روشنایی(.
ج( سطبر   ستبر )درشت و ضخیم، کلفت، قوی و عظیم(

ای  تو  خرسندی  و  رضایت  نسیم  وزش  بدون  )الف(:  بیت  معنی 
پروردگار، باغ و گلزار عمر ما، امکان و توان رشد و بالندگی ندارد.

نادرستی دارد و - 6 ، محضور امالی  در عبارت   
امالی صحیح این کلمه، محظور )مانع، مجازاً کار ناروا( است.

امتناع  گوش دادن(،  و  )شنیدن  استماع  واژه های  سؤال،  این  در 
)خودداری و سر باز زدن(،  خوار )بی ارزش و حقیر(، آزرم )شرم و حیا، 
ُمهَملگذاشتن  فزون خواهی(،  و  )حرص  آز  احترام(،  و  حرمت  ادب، 
اطمینان، خاطرجمعی(  و  )اعتماد  َقت  ثِ و  کنارگذاشتن(  )رهاکردن، 

اهّمیت امالیی دارند.

سرودءه  از متن »خندءه تو«، درس 17 فارسی - 7  
دوازدهم انتخاب شده است. این متن از مجموعه شعر »هوا را از من 

بگیر، خنده ات را نه« اثر پابلو نرودا است.
بررسی سایر گزینه ها:

 از متن »خوان عدل«، درس 18 فارسی یازدهم است. این متن 
انتخاب  گوته  ولفگانگ  یوهان  اثر  شرقی«  ـ  غربی  »دیوان  کتاب  از 

شده است.
 از متن »عشق جاودانی«، درس 18 فارسی دوازدهم است. این 

متن از کتاب »غزلواره ها« اثر شکسپیر است.
از  متن  این  است.  دهم  فارسی   17 درس  »سپیده دم«،  متن  از   
مجموعه شعر »سمفونی پنجم جنوب« اثر نزار قبانی انتخاب شده است.

گزینه های  و  فاقد ایهام هستند و  فقط - 8  
یک ایهام دارد. پس پاسخ قاعدتاً باید  باشد. توجه داشته باشید که در 
 »شیرین« در معنی شخصیت داستانی مورد قبول نیست و همین طور 
»شور« در معنی طعم شور یا نام دستگاهی در موسیقی قابل قبول نیست. 
)در بهترین حالت، این دو واژه با هم ایهام تناسب دارند.( در  نیز 

نجابت: - 1 ـ  بزرگواری  آبرو،  شرف:  واژه ها:  معنی   
اصالت، پاک منشی، بزرگواری ـ اهلّیت: شایستگی، لیاقت ـ داروغه: 
پاسبان و نگهبان، شب گَرد ـ محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار او 

 نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود.ـ 
کافی: باکفایت، الیق، کارآمد ـ ِمخنَقه: گردن بند ـ ِعقد: گردن بند ـ 

ُمسامحه: آسان گرفتن، ساده انگاری
حتماً توّجه دارید که صورت سؤال از ما خواسته است تا معنی واژه های 
»نجابت،  واژه های  یعنی  بیابیم؛  ترتیب  گرفتن  نظر  در  بدون  را  زوج 
، به درستی معنی شده اند. داروغه، کافی، ِعقد«. این واژه ها فقط در 

در  فقط برای واژءه »نجابت« دو معنی درست آورده شده و در  
و  برای دو واژءه »نجابت و کافی« معنای درست آورده شده است.

و - 2 در   »درفش«  واژءه   ، در  »بیرق«  واژءه   
، همگی، معنی مشترک و یکسانی دارند و معادل  لَم« در  واژءه »َع
، ترکیب »رایت = راِی تو« )نظر  معنایی »پرچم« هستند. اما در 
و اندیشءه تو(، نباید ما را به خطا بیندازد و این ترکیب را با واژءه رایت 

لَم« اشتباه بگیریم! به معنی »پرچم و درفش، بیرق، َع
»چو رایت چنین است ...«: وقتی نظر و اندیشءه تو چنین است ...

معنی واژه ها: سامان: درخور، میّسر، امکان ـ ِسفله: - 3  
طُفیلی: منسوب به  َحمایل: نگهدارنده، محافظ ـ  فرومایه، بدسرشت ـ 
طُفیل، وابسته، آن که وجودش یا حضورش در جایی وابسته به وجود 
کس یا چیز دیگری است؛ میهمان ناخوانده ـ نشئه:حالت سرخوشی، 
کیفوری، سرمستیـ  پگاه: صبح زود، هنگام سحرـ  عفاف: رعایت اصول 

اخالقی، پرهیزکاری، پارسایی ـ دستور:وزیر، مشاور، اجازه
را  فرد  واژه های  معنی  ما  از  سؤال  صورت  که  باشید  داشته  دّقت 
خواسته است؛ یعنی واژه های »سامان، حمایل، نشئه، عفاف«. معنای 

صحیح این واژه ها بدون ترتیب در  آمده است.
واژه  دو  معنی  در   عفاف(،  نشئه،  )سامان،  واژه  سه  معنی  در  
)سامان، حمایل( و در  معنی یک واژءه فرد )نشئه( درست آمده است. 

غلط های امالیی موجود در متن و شکل صحیح - 4  
آن ها:

معنای  به  حول  هولناک(؛  وحشت انگیز،  )ترسناک،  هول  حول  
»طرف و پیرامون، قّوه و قدرت« است و در این متن، امال و کاربرد 

مناسب و صحیحی ندارد. 
ِسدر  صدر )مقام و منزلت، جاه و درجه(؛ با در نظر گرفتن معنی 
جملءه »َمسند خالفت را ...« و حضور واژه های َمسند )مجازاً تخت و 
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ترکیب وصفی: خون داغ- 12  
ترکیب های اضافی: عیار مهر ـ عیار کین ـ مهر و کین مرد ـ مهر و 

کین نامرد ـ گلیم تیره بختی ـ خیس خون ـ خون سهراب

13 - 
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ما است 

                   فعل غیر اسنادی              نهاد  مسند     فعل اسنادی
بررسی سایر گزینه ها:

 فعل اسنادی ندارد: من در میان جمع ]هستم = حضور دارم[ 
            فعل غیر اسنادی

و دلم جای دیگر است )= حضور دارد(
     فعل غیر اسنادی

 فعل اسنادی ندارد: ما به فلک می رویم عزم تماشا که را است = 
                                                      فعل غیر اسنادی                     فعل غیر اسنادی

عزم تماشا برای که وجود دارد.
 فعل اسنادی ندارد: دردی است )= وجود دارد( غیر مردن، کان را دوا نباشد = 

                                                    فعل غیر اسنادی                                         فعل غیر اسنادی
که برای آن دوایی وجود ندارد.

بررسی صفت ها در مصراع ها:- 14  
الف( افگار: صفت مطلق/ دیدنی:  صفت لیاقت

ب( پاک، پاکیزه،  ارجمند: صفت مطلق/ توانا: صفت فاعلی
ج( سخت: صفت مطلق/ خسته: صفت مفعولی

د( برین: صفت نسبی
فقط در مصراع »الف« صفت لیاقت وجود دارد؛ با همین مورد تمام 

گزینه ها حذف می شوند و پاسخ  است.

قیدها: شاد و بی غم ـ زود ـ زود ـ بسی ـ گاهی ـ- 15  
دگرگه  6 قید

مسندها: بهار ـ خزان  2 مسند
 طّراح محترم تست »شاد و بی غم« را یک قید محسوب کرده است 
و احتماالً دلیل آن، این بوده که این دو قید با واو عطف در یک جمله 

به هم معطوف شده اند و دو نقش قید محسوب نمی شوند.

16 - 
بد صحبت  ــه  ک نشین  ــم  ک ـــدان  ب ــا  ب

نهاد            قید
کند ــد  ــی ــل پ را  ـــو  ت ـــی  ـــاک پ ـــرچـــه  گ

مسند
را ــــی  ــــزرگ ب بــــدیــــن  ـــی  ـــاب ـــت آف

مفعول
ــد ــن ــــــر نــــاپــــدیــــد ک ـــــه ای اب ـــــّک ل

مسند
مسند  و  مفعول  که  است  افعالی  از  دوم  بیت  در  »کند«  فعل   

می پذیرد و در جمله، مسند را به مفعول نسبت می دهد.

مفهوم بیت سؤال برتریسیرتبرصورت است. - 17  
در  شاعر می گوید: انسان نیک باطن نیازی به آرایش ظاهر ندارد 

و با بیت سؤال کامالً متناسب است.

می توان »بوی« را با دو معنی »رایحه« و »آرزو« پذیرفت. اما به جز این یک 
مورد، ایهام دیگری در بیت به کار نرفته است.

: بررسی ایهام ها و استعاره در 
ایهام: الف ـ دست: 1- اگر ساقی باده را با این دست ]جذاب و زیبای 
خود[ بدهد ... 2- اگر ساقی باده را از این گونه و به این روش بدهد ... 
ب ـ مدام: 1- همءه عارفان را در نوشیدن شراب می اندازد. 2- همءه 

عارفان را در نوشیدن دائمی می اندازد.
استعاره: احتماالً طراح محترم »ساقی« را استعاره از لطف و عنایت 

خداوند و یا »باده« را استعاره از حقایق عرفانی دانسته اند. 

در این گزینه،  خموشند و فریادشان تا خداست، - 9  
پارادوکس دارد اما بیت فاقد ایهام است. واژءه »الله« از واژه های پرکاربرد 
ایهام ساز در شعر فارسی است اما در این بیت فقط در معنی گل الله 
قابل قبول است و در معنی نوعی چراغ در بیت قابل جای گذاری نیست. 

سایر گزینه ها:
 جناس: در و سرـ  دشت و گشت/ اغراق: »دریایی از خون« اغراق 

در تعداد کشته شدگان و گستردگی کشت و کشتار دارد.
 جناس تام: »جوی« در »لب جوی« به معنی جویبار است و در 
»طرب جوی« فعل امر از ُجستن/ مجاز: »کف« مجاز از دست است؛ 

»دم« مجاز از زمان اندک و کم است.
 استعاره: طبیب استعاره از معشوق )بی وفا نشانءه خوبی است تا به 
استعاره  بودن طبیب پی ببریم. زیرا صفت بی وفا اغلب برای معشوق به 
کار می رود(/ ایهام: »پیش میرمت« ایهام دارد: 1- در برابر تو بمیرم 

2- پیش از تو بمیرم )پیشمرگت بشوم(.

  با تضاد،  با اغراق و  با حسن تعلیل - 10
رد می شوند. 

: بررسی آرایه های بیت براساس پیشنهاد 
استعاره: غزال استعاره از معشوق/ جناس: غزل و غزال ـ تا و تاج ـ 
بر و سر/ تشبیه: تاج عشق و شهر غزل هر دو اضافءه تشبیهی است./ 

ایهام:  شهریار: 1- تخلّص محّمدحسین بهجت تبریزی 2- پادشاه

بررسی آرایءه تشبیه در گزینه ها:- 11  
 غم چون سپاه زنگ )= زنگبار، نام کشوری آفریقایی( است. ـ 

 ُملک دل )اضافءه تشبیهی(ـ  خیل )= سپاه( شادی )اضافءه تشبیهی(ـ 
روم رخ )اضافءه تشبیهی(  4 تشبیه

در شعر کالسیک فارسی، »زنگ« یا »زنگبار« نماد تیرگی و سیاهی و 
»روم« نماد سپیدی است. شاعر غم را در سیاهی و تیرگی به مردمان 

زنگبار تشبیه کرده و رخ یار را در سپیدی به مردم روم.

بررسی تشبیه در سایر گزینه ها:
جهانگیر  لیلی،  مه  چون  رایت  ـ  تشبیهی(  )اضافءه  عشق  رایت   

است.  2 تشبیه
 آینءه دل )اضافءه تشبیهی(  1 تشبیه

زلف  کمند  چون  ما  ـ  می رویم  خوبان  روی  بر  عرق  چون  ما   
هستیم ـ کمند زلف  3 تشبیه
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مفهوم سایر گزینه ها:
 آبزاللمیتواندمثلآینهتصاویررابازتابدهد!

زیباییمعنویدرظاهرجلوهگرنمیشود.
 ازاتفاقاتامروزآیندهرادیدنوپیشبینیکردن

در ابیات »ب«، »ج« و »ه« مفهوم ناپایداریدنیاو- 18  
نکوهشدلبستنبهدنیا مشترک است.

مفهوم سایر ابیات:
الف(: دشمنیروزگارباانسانهایپاکدل

د(: کنارآمدنبابختنامساعدونامالیماتتقدیر

و - 19 می کند  توصیه  عاشقشدن  به  شاعر  در    
عشق را پیشءه صاحبدالن می داند ولی در سایر گزینه ها همانند بیت 
سؤال سخن از این است که دلی که عاشقنباشدوازعشقاثرنگیرد،

زندهنیست.

است:- 20 مطرح  مفهوم  دو  سؤال  سرودءه  در   
1- کسیکهفقطبهاینجهانمادیفکرمیکند،ازدرکحقایقباالتر
بازمیماند. 2- جسمنمیتواندجلویعروجوتعالیروحرابگیرد. در 
 مفهوم اصلی، بازگشتبهاصل است و به نوعی با سرودءه صورت 

سؤال متناسب است.
مفهوم سایر گزینه ها:

 گرفتارشدندلعاشقدردامبالیعشق
 عاشقواقعیبایدباچهرءهگشادهدرراهعشقجاندهد.
 عارفازمرگوخالصشدنازجهانمادیغمیندارد.

سؤال - 21 صورت  عبارت  و  مشترک   مفهوم   
بازگشتبهاصل است. 

مفهوم سایر گزینه ها:
 تغییرناپذیریذات

 اگرکششوخواستمعشوقنباشد،کاریازعاشقبرنمیآید.
 بدونکششوخواستخداوند،دلکندنوترکدنیاممکننیست.

مفهوم مشترک  و بیت سؤال طلببخشایش- 22  
بهسببکوتاهیدرعبادت واعمال است.

مفهوم سایر گزینه ها:
طلب خداوند/  رحمت باران در گناهان و تیرگیها پاکشدن  

رحمتازخداوند
 ناتوانیدربرابرتقدیر/اعترافبهعهدشکستنوغفلت

 شرمداشتنخداونداززاریبندگان/کرمبینهایتخداوند

23 - ، مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های   
و  این است که شنوندءهآماده،مشوقسخنگواست. در  مفهوم 

اصلی این است که وقتیعالِمنیستیکمترازمستمعنباش.

سخنگفتن- 24 به توصیه سؤال  صورت  بیت  مفهوم   
وترکسکوتوخموشی است، مقابل این مفهوم می شود توصیهبه
بهسکوت  توصیه و     ، گزینه های  در  سکوتوخموشی. 
همنشین که  است  این  اصلی  مفهوم  در   ولی  است  مشترک 

ارزشمند، انسان را مشتاق به سخن گفتن می کند.

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و گزینه های - 25  
،  و  اثربخشبودنهمدلیواتحاد است؛ اما در  بر 
این نکته تأکید شده است که فراموشکردندوستاندرحالسختی

مرّوتنیست.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی هنر
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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2 صفحهآزمون عمومی

کدام گزینه، پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بیشتری از واژه های زیر است؟- 1
»بی شائبه، تلبیس، متأللی، جمله، بالبداهه، ُرفت، آوری«

2( بدون اندیشءه قبلی، دسته ای از مردم، سراسر، تابان 1( حیله و مکر به کار بردن، همه، زدودن، جهت 
تردید، ارتجاالً، سراسر، بدون آلودگی و با خلوص و صداقت 4( بی  3( بدون اندیشءه قبلی، نیرنگ سازی، درخشان، دسته ای از مردم 

در کدام گروه واژه، معنی همءه آن ها درست است؟- 2
2( )خفیه: مخفی گاه ها( )شگرف: قوی( )مقالت: گفتار( 1( )درزی: خیاط( )شخیص: توانا( )تأللو: طلوع کردن( 

4( )وجنه: چهره( )آخته: بیرون کشیده( )کلک: آتشدانی از فلز یا سفال( 3( )تموز: ماه چهارم رومیان( )بنات: دختران( )انابت: پشیمانی( 
های »مجادله ـ مستغنی ـ مشیت ـ مشوش ـ تخلّص« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟- 3 معنی واژه 

راست رای  و  داری  همی  پیمان   الف( تو 
غم چه  فقیری  ز  شد  غنی  چو   ب( دل 
مشفق همه  بر  و  بی نیاز  همگان   ج( از 
بر کشیده ای فلک  گوش  ستیزه  از   د( گاه 
ه( کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند

خواست است  این  جز  را  فلک   ولیکن 
غم ــه  چ ــری  ــی اس ز  ــی  ــای ره  روز 
پیدا همه  بــر  و  نهان  عالم  همه   از 
شکسته ای اختر  دیــدءه  کرشمه  از   گاه 
شما پریشان  ــف  زل ما  مجموع  خاطر 

4( ه ـ ج ـ الف ـ ب ـ د 3( ه ـ ب ـ ج ـ الف ـ د  2( د ـ ج ـ الف ـ ه ـ ب  1( د ـ ب ـ الف ـ ه ـ ج 
در کدام عبارت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 4

ه اخالص چشیده بودی پروای عالََمین و اعراز و اعتراض نداشتی. 1( بندءه درویش اگر یک ذّر
2( توبت به نیت آید، نیت به عزیمت آید، عزیمت به حضرت آید و از حضرت ندای رحمت آید.

3( حق تعالی می فرماید: قطره ای از سریر و قطره ای از ضمیر بیار و گنج سعادت از حضرت عّزت ما بردار.
4( هیچ آوازی نیست عزیزتر به درگاه خدای عّزوجل از آواز بندءه عاصی که از سر درماندگی و مفلسی بنالد.

در عبارات زیر، جمعاً چند »غلط امالیی« مشهود است؟- 5
ـ رای ایشان که با ایشان مباحثه  کنند به سفاهت منسوب دارند. 
ـ و نخواست غرص نعمتی که نشانده بود در حق او از بیخ بر آرند. 

ـ هر وثیقت و احتیاط که واجب بود اندر آن به جای آورد. 
ـ جوانی خردمند از فنون فضایل حظّی وافر دانست1.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6

نبود ــم  ه رانــــدن  پــشــه  آن   1( فـــرصـــِت 
است امید  چه  اینجا  شد  درد  سبب   2( دارو 
آمدم سلطان  درگــاه  بدین  من  تا   3( حاسدا 
او اقبال  مرکب  ولیکن  و  است  زمین  4( بــر 

ــود ــن ع ـــــرگ  گ ــءه  ــل ــم ح ــب  ــی ــه ن  از 
بیمار صــحــت  و  عـــارضـــه  ـــدن  ـــل ش  زای
غریو و  ویــل  برخواستت  و  غلغل   بر فتادت 
عنان ساید  آسمان  عنان  ــدر  ان ــان  زم هر 

سرایندءه کدام ابیات، درست معّرفی شده اند؟- 7
بکشم مالمت  بـار  صد  تـو  بهـر   الف( از 
 ب( جامه ای کاو نشود غرق به خون بهر وطن
افتد شیر دام شغال   ج( دردناک است که در 
چرا؟ نجوشی  خم  چو  چرا؟  خموشی  د( دال 

بکشم غرامت  عهد  ــن  ای بشکنم   گر 
از کفن است بَِدر آن جامه که ننگ تن و کم   
کریم مرد  شود،  فرومایه  محتاج  که   یا 
چرا؟ پرده پوشی  تو  راز،  پرده  از  شد  برون 

)حافظ(
)بهار(

)شهریار(
)عارف قزوینی(

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( ب ـ د  1( الف ـ د 
در کدام بیت، آرایه های »اغراق، تضاد و تشبیه«، »همگی« یافت می شود؟- 8

تاج تو  خرقءه  را  تو  هست  فقر  مــرد   1( ای 
 2( وصال تو به شب کس را میسر چون شود هرگز
 3( تو را به مثل من ای دوست میل چون باشد
شاید بود  مالمت گر  را  ما  اگر  مصر  4( عزیز 

احتیاج سلطانت  به  نیست  که  تویی   سلطان 
 که تو چون روز گردانی به روی خود شبستان را
 که حاصلم همه چشمی تر است و جانی خشک
زلیخایی مهر  من  و  داری  یوسفی  حسن  تو 

1- صورت درست فعل در گلستان سعدی، باب چهارم »داشت« است: »جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت.«
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3 صفحهآزمون عمومی

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟- 9
او از  مــاه  بگرفت  که  ــار  ی ــذار  ع خوش حلقه ای است لیک به در نیست راه از او«»خــط 

2( تشبیه، کنایه، حسن تعلیل، مجاز 1( تشبیه، تمثیل، اغراق،  مجاز  

4( استعاره، جناس، مجاز، حسن تعلیل 3( استعاره، تشبیه، ایهام، حسن تعلیل 

های مقابل همءه ابیات تماماً درست است، به جز:- 10 آرایه 
نیز او  کــه  مگویید  عیب  محتسبم  ــا   1( ب
است دلبند  زلف  چین  از  عنبری   2( کمند 
بــود بسته  ــی  طــاق مـــاه  ــر  ب ـــش  ـــروی  3( اب
یکرنگی سر  کس  هر  دارد  فنا  اهــل  ــا  4( ب

است مــدام  عیش  طلب  در  ما  چو   پیوسته 
است ــدار  دل روی  عکس  از  مشتری  ــروغ   ف
ــود ب بنشسته  او  ـــاق  ط بـــر   مـــردمـــی 
خندد سر  رفتِن  از  شمع  رنگ  به  که  باید 

)جناس، ایهام(
)حسن تعلیل، مجاز(

)کنایه، استعاره(
)مجاز، تشبیه(

در کدام گزینه، تعداد استعاره بیشتر است؟- 11
 1( ماهم از شب سایبان بر آفتاب انداخته است
 2( رشته ای بر قمر انداخته کاین مار سیاه است
 3( لؤلؤ از پستءه خود ریخته کاین چیست؟ حدیث است
است سنبل  که  سیاهی  نشانده  مه  طرف  4( بر 

است انداخته  نقاب  گل  بر  تر،  ریحان  از   سروم 
است مار  ُمهرءه  این  که  افکنده  بر شکر   نقطه ای 
 الله در مشک نهان کرده که این چیست؟ عذار است
است عنبر  که  غباری  فشانده  گل  برگ  بر 

واژءه قافیه در کدام ابیات، به ترتیب، نقش »مفعولی، مضاف الیهی، نهادی و قیدی« دارد؟ - 12
لطافت این همه  با  بستان  بلند   الف( سرو 

 ب( با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن

سالمت شکرانءه  سرو قامت  ماه   ج( ای 

بر نشینی که  خواهم  پادشاهان  چو  د( روزی 

ماهی بر نکرد  سر  گریبان  از  روزش   هر 

سپاهی زنی  هم  بر  ابرو  و  چشم  به  خود   تو 

گاه گاهی می پرس  زیردستان  حال   از 

دادخواهی فریاد  سو  هر  ز  بشنوی  تا 
4( ب ـ د ـ الف ـ ج 3(  ب ـ ج ـ د ـ الف  2( الف ـ د ـ ج ـ ب  1( الف ـ د ـ ب ـ ج 

کدام بیت، فاقد »جهش ضمیر« و دارای جمله ای متشکل از »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؟- 13
فتراک از  دستت  بداریم  که  مبر   1( گمان 
پیمان نگسلد  معشوق  که  هواست   2( گــرت 
حافظ امکان  شد  فوت  و  رخ  شاه  ــزدی   3( ن
گرفت دلــم  سست عناصر  همرهان  ــن  4( زی

بگردانی عنان  مــا  از  تــو  کــه  ــدر  ق  بدین 
دارد ــه  ــگ ن تـــا  ــه  ــت رش ســـر  دار  ــاه   ــگ  ن
ــل کــرد ــاف ـــرا غ ــه کــنــم بـــازی ایـــام م  چ
ـــت شــیــر خـــدا و رســتــم دســتــانــم آرزوس

صفت های »فاعلی، نسبی، مفعولی و لیاقت« به ترتیب، در کدام سروده ها آمده است؟- 14

الف( در میان عشق بازان کوهکن مردانه رفت 

ب( رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن 

ج( که شد ساخته کارش از زهر چشم 

د( باغی از رنگینی گفتار دارم دیدنی

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

کدام بیت، فاقد »جملءه مرکب« است؟- 15
روزگــاران جفای  و  ــاران  ی ــراق  ف از   1( گله 
افتاد نظر  جانان  رخ  بر  مگرت  ـــاری   2( ب
می ریخت شاخه  از  برگ  که  چندان   3( ولــی 
کریم باش  نخل  چو  برآید  دست  ز  4( گــرت 

 نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی 
بگشتی ــاق  آف همه  در  مــن  چــو   سرگشته 
می کرد ــرگ  ب و  می شکفت  ــدان  ــن چ  دو 
آزاد ــاش  ب ــرو  س چــو  نیاید  ــت  دس ز  ورت 

با توجه به متن زیر همءه موارد »کامالً« درست است، به جز:- 16

»بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است. مَثَل قرآن، مَثَل آب 

است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود.«

2( حذف فعل به قرینءه لفظی و معنوی وجود دارد. 1( در متن صفت پیشین، پسین و فاعلی مشهود است. 

4( ممیز، نقش تبعی و یک واژءه دو تلفظی یافت می شود. 3( جملءه ساده و غیرساده »هر دو« به چشم می خورد. 
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4 صفحهآزمون عمومی

کدام بیت، فاقد مفهوم »الصبُر مفتاح الفرج« است؟- 17
توانی شد تا معدن گوهر  تلخی صبر کن   1( به 
شمع چون  باید  سوخته  دل  داغ  بر   2( صبر 
کنیم سپر  تحّمل  ز  ــان  جــورت تیر  ــر   3( ب
4( دل به هجران تو عمری است شکیباست ولی

نمی دارد گوهر  شود  شیرین  چون  بحر  آب   که 
نیست ــان  آس شــدن  تــو  ــزم  ب صحبت  ــق   الی
ــذرد ــگ ــز ب ــی ــا ن ــان شــم ــم  تـــا ســخــتــی ک
را شکیبایی  پــشــت  شکند  ــری  ــی پ بـــار 

مفهوم کدام بیت، در مقابل آن »غلط« آمده است؟- 18
خــدا بــهــر  ــذر  ــگ ب و  بنما  ــادی  ــق ــت  1( اع
می رسد ــر  اب از  بــادیــه  نخل  چــو  ـــش   2( آب
گفت چه  دار  نگاه   را  دلم  که  گفتمش   3( چو 
را ــه  ــان زم ــوک  ــل م ــه  ــان زم داور  4( ای 

نادرویشم چه  که  ندانی  خرقه  ایــن  در   تا 
نمی کند جــو  هــر  بــه  التفات  کــه  کــس   هــر 
دارد نگه  خــدا  خیزد؟  چه  بنده  دســت   ز 
نیست مـــدار  و  مسیر  ــو  ت ارادت  ــر  ب جــز 

)غفلت و بی خبری(
)مناعت طبع(

)ابراز عجز(
)عدم اختیار(

کدام بیت، تداعی کنندءه مفهوم بیت زیر است؟- 19
بود التفات  چه  ــه داران  ــن آی به  را  باشی«»تــو  خویشتن  حسن  شیفتءه  که  چنین 

می باشد صفا  به  ــردان  م باطن  و   1( ظاهر 
راه سّد  خودنمایی  از  گشت  آینه1  را  که   2( هر 
از تو مثالی نپذیرد  3( پیش چشمی که به غیر 
ــور ــم ک ــش ــد چ ــاش ــه ب ــن ــی ــر آی ــک ــن 4( م

می باشد روی نــمــا  ــنــه هــا  آی ایـــن   پــشــت 
شده حیوان  چشمءه  از  ناامید  سکندر   چون 
نمایی؟ آینه2  به  که  نباشد  روی  آن  از   حیف 

زرد  روی  ـــاشـــد  ب ــه  ــن ــی آی دشـــمـــن 

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟- 20
کریم باش  نخل  چو  برآید  دست  ز  آزاد«»گرت  باش  سرو  چو  نیاید  دست  ز  ورت 

ــرو ز اشــجــار مــیــوه دار ــت س  1( رعــنــاتــر اس
بید و  سرو  چون  افکندنی  میوءه  نداری   2( گر 
بید و  سرو  در  شود  پیدا  اگر  شیرین   3( میوءه 
کرد خسته  را  آزادگان  دون  گردون  4( ضربت 

مــی شــود ســـرافـــراز  گــشــت  ــه  ک ــر  ه  آزاد 
زمین بر  بیفکن  بــاری  سایه ای  کن   غیرتی 
می شود فیروزه گلشن  این  در  پیدا   عافیت 
نیست مجروح  او  تیغ  کز  آزاده ای  دل  کو 

مفهوم »اصالت ذاتی ـ استبداد ـ مغلوب گشتن ـ تدبیر ـ ظرفیت وجودی« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟- 21
آرام گــیــر شــد  رود  صــد  بــه   الف( بحر 

 ب( آن جا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد

ــخــواهــد شد  ج( گــیــتــی اهـــل وفـــا ن

برید اول  ــم  ه ــایــد  ب گــرگ  ـــر   د( س

چیره دست او  بــدخــواه  گشته  ــدو  ه( ب

نفیر بــــر آرد  ســیــل  ــک  ی ــه  ب  جـــوی 

 غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟

داد ــد  ــواه ــخ ن روان  آب   شــــوره 

ــد ـــردم دری ــون گــوســفــنــدان م ــه چ  ن

شکست گیتی  در آورده  کــارش  ــه  ب
4( د ـ ب ـ ه ـ ج ـ الف 3( ج ـ ب ـ ه ـ د ـ الف  2( ج ـ ب ـ الف ـ د ـ ه  1( الف ـ ه ـ د ـ ب ـ ج 

مفهوم بیت زیر از کدام بیت، استنباط می شود؟- 22
دید نخواهد  بی تعب  طرب  مقام،  این  که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید«»در 

گیرد اگر  ابر  دریا  ز  را  ما  قطرءه  تلخی   1( به 
 2( تو خواهی نیک و خواهی بد کن امروز ای پسر کاین جا
مجاز؟ ــرای  س ــن  ای در  بندی  چــه   3( دل 
خاقانی آز  فریب  از  و  ــوا  ه نیرنگ  4( ز 

را ما  می کند  دریــا  کار  در  دگر  شیرینی   به 
گردد رقم  عامل  بر  نیک  ور  بود  بد  گر   عمل 
ـــه فــــراز؟ ـــی رســــد ب ــت ک ــس  هــّمــت پ
دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش

مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟- 23
ــا روی ــر ج ـــدر ســفــر ه ــق ان ــت ح ــف  1( گ
دیدم عشق  کوی  در  پیری  دوش  خواب   2( در 
ــان را ــک ــال ــد س ــان ــی رس ــزل م ــن  3( بــــه م
راه دلیل  ای  ــددی  م ــی رود  م تو  از  ــار  4( ک

شــوی مـــــردی  ـــب  ـــال ط اول  ـــد  ـــای  ب
کن ما  سوی  عزم  که  کرد  اشارتم  دست   با 
دل بـــی تـــابـــانـــءه   تـــپـــیـــدن هـــای 
اوفــتــاده ایــم ره  ز  و  می دهیم  انــصــاف  کــه 

1و2- برای رعایت وزن این واژه در این بیت ها باید »آیینه« تلفظ شود.
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5 صفحهآزمون عمومی

کدام ابیات، مفهومی یکسان در ذهن ایجاد می کنند؟- 24
فنا شد  خود  کز  یافت  کس  آن   الف( وصلت 

نامم صاحب  شوم  تو  عشق  ز  کشته   ب( گر 

دادم شوق  به  را  جان  جانان  جلوه گاه   ج( در 

طرف گردیدن  نامرد  با  نیست  شجاعت   د( از 

جان سپردم  مردانگی  به  عشق  راه  ه( به 

است مردانه ای  خود  ز  شد  فانی  که   هر 

ننگم مایءه  روم  تو  ــوی  ک ز  ــده  زن  ور 

ایستادم ــه  ــردان م تــیــر بــاران  روز   در 

است مردانه  حملءه  این جا   روی گردانیدن 

است میدان  مرد  نه  نسپارد  جان  که  هر  که 
4( ب ـ د ـ ه 3( ب ـ ج ـ د  2( الف ـ د ـ ه  1( الف ـ ج ـ ه 

کدام گزینه، با توجه به متن زیر »نادرست« است؟- 25
»ای که مال از بحر جاه دوست می داری، کرم کن و تواضع پیش  گیر که جاهی از این رفیع تر نیست که َخلقت دوست دارند و ثنا گویند.« 

1( متن فوق با عبارت »از آسمان تاج بارد؛ اّما بر سر آن کس که سر فرود آرد.« تناسب مفهومی دارد. 
ـَ ت« در »خلقت« نقش مفعولی دارد.  2( متن متشکل از هفت جمله است و »

3( در متن یک غلط امالیی یافت می شود و مترادف واژءه »مقام« نیز آمده است. 
4( در متن فوق منادا محذوف است و یک ترکیب وصفی وجود دارد.
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تنها امالی یک واژه غلط است و آن هم، غرص - 5  
کلّی عبارت دوم و حضور بخش  هایی مثل  به معنی  ه  توّج با  است؛ 
َغرس به معنی  »نشانده بود« و »از بیخ برآرند«، می  توان دریافت که 

»نشاندن و کاشتن درخت و گیاه« صحیح و متناسب است. 
منسوب  کم  عقلی(،  نادانی،  و  )بی  خردی  سفاهت  مهمِّ   واژه های  امالی 
)نسبت داده شده؛ کسی را به صفت »سفاهت« منسوب می کنند و نسبت 
و  تعّهد  )وثیقه،  وثیقت  نکرد(،  قصد  نکرد،  )اراده  نخواست  می دهند!(، 

پیمان(، حّظ )بهره و نصیب( درست است. 

و - 6 دوم  مصراع  معنی  گرفتن  نظر  در  با  در    
غریو، می توان  و  ویله(   =( َویل  و  غلغل  مثل  واژه هایی  البته حضور 
معنی  به  خواستن  است.  صحیح  )برخاستت(  برخاست  که  دریافت 
»طلبیدن، تقاضا ، اراده« است و در این بیت، کاربرد مناسبی ندارد. 

خاستن )خاست( در معانی »بلند و برپا شدن، به وجود آمدن، ظاهر و 
آشکارشدن، از میان رفتن و برطرف شدن«، کاربرد دارد. 

یا  ترساندن  برای  ویژه  به  بلند،  )فریاد  نهیب  واژه  های  سؤال،  این  در 
اخطار کردن، در این جا ترس، هیبت(، عنود )ستیزه کار، دشمن و بدخواه( 
شدن )از بین رفتن، نابودشدن(، عارضه )بیماری(، ُغلغل)خروش و  زایل 
عنان  و  و خوشبختی(  )سعادت  اقبال  و خروش(،  )بانگ  غریو  غوغا(، 

)افسار(، همگی با امالی درستی آمده  اند.

تمام ابیات مربوط به کتاب فارسی 3 شما است، - 7  
پایءه دوازدهم و بیت »د«  به قلمرو زبانی درس 5  بیت »ج« مربوط 

مربوط به قلمرو فکری همان درس است.
بیت »الف« از »مولوی«، از قلمرو زبانی درس 2 پایءه دوازدهم انتخاب 

شده است. 
بیت »ب« از غزل »آزادی« سرودءه عارف قزوینی مربوط به متن درس 

3 پایءه دوازدهم است.

، با تضاد  و با اغراق  رد می شود. - 8 با تشبیه   
 در  شاعر می گوید: »تو چگونه به فردی مانند من تمایل خواهی 
داشت؟« مالحظه می کنید در این جا اّدعای شباهت دو پدیده و در نتیجه 

تشبیه وجود ندارد.
: بررسی آرایه  های صورت سؤال در 

اغراق: معشوق با روی خود شبستان را مانند روز می گرداند.
تضاد: شب و روز

تشبیه: شبستان را مانند روز می گردانی.

معنای صحیح واژه ها: بی شائبه: بدون آلودگی و با - 1  
خلوص و صداقت، پاک، خالص )شائبه: به شک اندازنده دربارءه وجود 
چیزی، و به مجاز، عیب و بدی یا نقص در چیزی( ـ تلبیس: حقیقت 
متأللئ:  ـ  نیرنگ سازی  بردن،  کار  به  مکر  و  حیله  پنهان  کردن،  را 
درخشان، تابان ـ  جمله: سراسر، همه، همگی ـ بالبداهه: ارتجاالً، بدون 
به  آوری: بی گمان، بی تردید،  ـ  ُرفتن، زدودن  ُرفت:  ـ  اندیشءه قبلی 

طور قطع
در  معنای ارائه شده برای سه واژه )تلبیس، جمله، ُرفت( صحیح 
و مناسب است. در  معنای سه واژه )متأللئ، جمله، بالبداهه( به 
متأللئ،  )تلبیس،  واژه  سه  معنای  در   است.  شده  ذکر  درستی 
بالبداهه( مناسب و صحیح است. در  معنای ارائه  شده برای چهار 

واژه )بی  شائبه، جمله بالبداهه، آوری( مناسب و صحیح است.
و   درگزینه های   و  است  کران  واژءه  معنی  »جهت«  در  

»دسته  ای از مردم«، معنی واژءه هیئت است. 

درستی - 2 به  واژه  سه  هر  معنای  گزینه،  این  در   
ذکر شده است: َوَجنه: رخسار، چهره، صورت )این واژه در درس 16 
فارسی دوازدهم، به شکل وجنات )جمِع وجنه( آمده است.( ـ آخته: 

لَک: آتشدانی از فلز یا سفال بیرون  کشیده، برکشیده ـ َک
معنای صحیح واژه  هایی که نادرست معنی شده اند: 

 شخیص: بزرگ و ارجمند ـ تأللؤ: درخشیدن، درخشندگی
 خفیه: مخفی گاه )خفایا، جمع خفیه و به معنی »مخفی گاه ها« است.( 
سال  تیرماه  با  مطابق  تقریباً  رومیان،  سال  از  دهم  ماه   : تموز  

شمسی، ماِه گرما

معنای صحیح واژه ها: مجادله: جدال و ستیزه ـ - 3  
مستغنی: بی  نیاز ـ مشّیت: اراده، خواست خدای تعالی ـ مشّوش: آشفته 

و پریشان ـ تخلّص: رهایی
معنی درست این واژه ها، به ترتیب در ابیات  دیده می شود. فقط با به 
یادداشتن معنی واژءه تخلّص ) رهایی( هم می توانستیم به جواب برسیم. 

تناسبی - 4 و  وجه  ساختن(  فاسد  و  )تباه  اِعراز   
)روی  گردانیدن،  اعراض  و صحیح،  نظر  مّد  کلمءه  و  ندارد  عبارت  با 

سرپیچی و انصراف( است. 
عاصی،  سریر،  عزیمت،  مثل  مهّمی  واژ ه های  امالی  سؤال،  این  در 
البته در   درماندگی )از نظر رسم  الخط( و مفلس، درست است. 
صورت اصلی متن و عبارت، کمی دستخوش تغییر شده؛ اصل عبارت 
این بوده است: حق تعالی می  فرماید: قطره  ای از سریر و خطره  ای از 

ضمیر بیار... )خطره: چیزی که بر دل بگذرد، رمز و نجوای درونی(
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 1- پسته استعاره از دهان 2- ُمشک استعاره از زلف

بهتر است لؤلؤ و الله را به ترتیب استعاره از سخن و چهره نگیریم، 
زیرا مشبه ها در بیت حضور دارند: حدیث و عذار

 1- مه استعاره از چهرءه یار 2- سنبل استعاره از زلف یار 3- برگ 
گل استعاره از چهرءه یار 4- عنبر استعاره از زلف یار

برای پیدا کردن نقش واژه های قافیه، مصراع های - 12  
دوم را طبق فارسی معیار مرتب می کنیم: 

»الف«: هر روز ماهی از گریبان او سر بر نکرد.
نهاد

»ب«: تو خود به چشم و ابرو سپاهی ]را[ بر هم زنی.
مفعول

»ج«: ]تو[ گاه گاهی از حال زیر دستان می پرس.
قید

»د«: تا ز هر سو فریاد دادخواهی ]را[ بشنوی.
   مضاٌف الیه مفعول

 فقط با پیداکردن قافیه در نقش نهاد به پاسخ می رسیدید.

فاقد »جهش - 13 صورت سؤال بیتی را خواسته که   
ضمیر« باشد. پس ابتدا به دنبال چنین بیتی می گردیم. 

 جهش ضمیر دارد: بداریم دستت از فتراک  دست از فتراک 
تو بداریم.

 جهش ضمیر دارد: گرت هواست  گر هوای )= خواستءه( تو است.
دستان  رستم  آرزوست   دستانم  رستم  دارد:   جهش ضمیر 

آرزوی من است.
پس پاسخ  است که »جهش ضمیر« ندارد. حاال شرط دیگر، یعنی 
داشتن جمله ای متشکل از اجزای »نهاد + مفعول + مسند + فعل« را 
بررسی می کنیم. در مصراع دوم فعل »کرد« مفعول و مسند می پذیرد:

بازی ایام     من    را  غافل     کرد )= گرداند(.
فعلمسندمفعولنهاد

 فعل از مصدر »کردن« اگر به معنای »گردانیدن« باشد، اسنادی است 
و مفعول و مسند می پذیرد. برای تشخیص کافی است به جای »کرد«، 

»کند« فعل »گردانید/ گردانَد« بگذارید، اگر معنا داد، اسنادی است.

ابتدا صفت ها را در مصراع ها مشخص می کنیم:- 14  
»الف«: عشق باز: فاعلی/ کوهکن: فاعلی/ مردانه: نسبی

»ب«: رها: فاعلی
»ج«: ساخته: مفعولی

»د«: رنگین: نسبی/ دیدنی: لیاقت
خوب! صفت لیاقت فقط در مصراع »د« وجود دارد؛ پس گزینه های 
 و  حذف می شوند. صفت مفعولی هم فقط در مصراع »ج« 

دیده می شود. پس پاسخ  است.

و - 15 هسته  جملءه  از  مرکب  جملءه  که  می دانیم   
وابسته درست می شود و جملءه وابسته با یک »پیوند وابسته ساز« به 
جملءه هسته وابسته می شود. برای پیدا کردن جملءه مرکب فقط کافی 

است پیوندهای وابسته ساز را بیابید.

نمی توان قاطعانه به این نداشتن اغراق در  باور داشت، اما چون هر 
سه آرایءه  قطعی است، ما  را به عنوان جواب انتخاب کردیم.

بیت فاقد مجاز است، بنابراین همءه گزینه ها، به جز - 9  
 رد می شوند، البته  عالوه بر مجاز با تمثیل نیز رد می شود.

: بررسی آرایه  های بیت بر اساس پیشنهاد 
استعاره: ماه موجودی زنده و انسانی پنداشته شده، زیرا زیبایی خط 
عذار یار بر او اثر می کند و دچار خسوف می شود، پس بیت تشخیص 

و استعاره دارد.
تشبیه: عالوه بر این که تشبیه »خط عذار یار« به »حلقه« آشکار است، 
در بیت به طور ضمنی و پنهانی خط عذار یار در زیبایی به ماه نیز 

تشبیه شده است.
او« را دو گونه می توان معنی کرد: 1- ماه به  از  ایهام: »بگرفت ماه 

واسطءه خط عذار یار است که گرفته و دچار خسوف شده است.
2- صورت یار به واسطءه خط عذار یار گرفته و پنهان شده است )در 

این معنی ماه استعاره از چهرءه یار است(.

برخی همکاران این معنی را نیز از جملءه فوق استنباط می کنند که ماه 
استنباط چندان دقیق  این  یار گرفته است.  از خط عذار  را  زیبایی اش 

نیست، زیرا »زیبایی« در بیت وجود ندارد.

حسن تعلیل: علت خسوف و گرفتگی ماه، خط عذار یار است.
 »خط« مویی است که اطراف صورت می روید و »عذار« به معنی 

چهره است.

در این گزینه دو حسن تعلیل به کار رفته است: - 10  
نورانیت  علت  و  است  زلف معشوق  و خم  پیچ  زلف،  علت خوشبویی 
سیارءه مشتری چهرءه یار است؛ اما بیت فاقد مجاز است. توجه داشته 
باشید واژه های »دلبند« و »دلدار« کنایه از معشوق هستند نه مجاز از او.

بررسی سایر گزینه  ها:
 جناس: عیش و عیب؛ با و ما/ ایهام: مدام: 1- او نیز چو ما پیوسته 
عیش  طلب  در  پیوسته  نیز  او   -2 است.  »شراب«  با  عیش  طلب  در 

»دائمی« است.
 کنایه: »بر طاق نشستن« کنایه از »به مرتبءه اعال و کمال رسیدن« 
است. »مردم« به معنی مردمک است و شاعر کمال و زیبایی چشمان 
یار را در کنار ابروان او این طور توصیف می کند./ استعاره: ماه استعاره 

از چهرءه یار است و طاق در مصراع دوم استعاره از ابروی اوست.
 مجاز: »سر« در مصراع اول مجاز از قصد و نّیت است./ تشبیه: 
»به رنگ« ادات تشبیه است و شاعر مخاطب خود را به شمع تشبیه 

کرده است.

بررسی استعاره در گزینه  ها:- 11  
 1- ماه استعاره از معشوق 2- شب استعاره از زلف سیاه و تیرءه یار 
3- آفتاب استعاره از چهرءه نورانی یار 4- سرو استعاره از یار باال بلند 
5- ریحان استعاره از زلف معطر یار 6- گل استعاره از چهرءه زیبا و 

با طراوت یار
 1- رشته استعاره از زلف  2- قمر استعاره از چهرءه نورانی یار 

3- نقطه استعاره از خال 4- ِشکر استعاره از لب
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پیوند وابسته ساز ممکن است حذف شده باشد، اگر آن را در جمله 
قرار دادید و جمله معنا داشت قطعاً با جملءه مرکب مواجهید.

بررسی گزینه ها:
اند: گله از فراق یاران و جفاِی روزگاران طریق تو   همءه جمالت ساده 
نیست )جملءه ساده( کمِ خویش گیر )جملءه ساده( و رستی )جملءه ساده(
 جملءه مرکب دارد: باری مگر بر رخ جانان نظر تو افتاد )جملءه هسته(
          ]که[   چو من در همه آفاق سرگشته بگشتی )جملءه وابسته(

حرف ربط وابسته ساز محذوف
 جملءه مرکب دارد:

      چندان که برگ از شاخه می ریخت )جملءه وابسته(
حرف ربط مرکب وابسته ساز

دو چندان می شکفت و برگ می کرد )جمله های هسته(
 دو جملءه مرکب دارد:

     گر  ز دست تو بر آید )جملءه وابسته( چون نخل کریم باش )جملءه هسته(
پیوند وابسته ساز

ور )و اگر(  ز دست تو نیاید )جملءه وابسته( چو سرو آزاد باش )جملءه هسته(
    پیوند وابسته ساز

معنایی - 16 یا  لفظی  قرینءه  به  فعلی  هیچ  متن،  در   
حذف نشده است.

بررسی سایر گزینه ها:
 صفت پیشین: هزار/ صفت پسین: جاودان در »بهشت جاودان«

از هزارگونه نعمت است./ در   پنج جملءه ساده داریم: در بهشت 
ثَل آب است روان./  ثَل قرآن َم قرآن از هزارگونه پند و حکمت است./ َم

در آب حیات تن ها بود./ در قرآن حیات دل ها بود. 
یک جملءه غیرساده داریم: بدان )جملءه هسته( که قرآن مانند است

پیوند وابسته ساز
به بهشت جاودان. )جملءه وابسته(

 ممیز: »گونه« در »هزارگونه نعمت« و »هزارگونه پند و حکمت«.
نقش تبعی: »حکمت« نقش تبعی معطوف دارد.

واژءه دو تلفظی: جاْودان/ جاِودان

صبر« - 17 »گره گشایی  سؤال  صورت  حدیث  مفهوم   
،  و  نیز صبر رهایی بخش و گره گشا  است. در گزینه های 
دانسته شده است، ولی در  شاعر می گوید: عمری است در هجران 
تو صبر و شکیبایی کرده ام، ولی پیری عاقبت شکیبایی را از بین می برد.

بررسی گزینه ها:- 18  
 معنی بیت: برای خاطر خدا! فقط گرایشی نشان بده و نزد من 
درنگ و کنجکاوی مکن تا پی نبری من که خرقه پوشیده ام چه قدر 
با دید اغماض و  از عالم درویشی به دورم. در این بیت اصل سخن 
و  غفلت  نه  است  خطا  از  درگذشتن  طلب  و  نگاه کردن  چشم پوشی 

بی خبری.
 در این بیت »التفات نکردن به آب جو« بر مناعت طبع داللت دارد: 
اگر کسی مثل نخل بادیه به آب جو توجه نکند و مناعِت طبع، پیشه 

کند، ابر بر او خواهد بارید و او را سیراب خواهد کرد.
 »ز دست بنده چه خیزد« نشانگر اظهار عجز و ناتوانی بندگان و 

توانایی و قدرت خداوند است.

 در این بیت »داور زمانه« خداوند است و این مطلب که مسیر 
و مدار همءه پادشاهان بر ارادت و خواست خداوند است نشانگر عدم 

اختیار و تسلیم بودن همءه امور در برابر خواست خداوند است.

در بیت سؤال عاشق به معشوق می گوید: تو که - 19  
مجذوب زیبایی و حسن خود در آینه شده ای، معلوم است که به ما 
عاشقان که آینه در پیش تو داشته ایم توجهی نداری. مفهوم بیت  
هم این است که آن که فقط به خود توجه کند از حقیقت و عشق 
باز می ماند. می توان تناسبی بین دو بیت از این نظر یافت که در هر دو 
بی توجهی به حقیقت و فقط توجه به خود و زیبایی های خود نکوهش 

شده است! 
مفهوم سایر گزینه ها:

بودن  بی آالیش  و  )صاف  خدا  مردان  باطن  و  ظاهر  همانندبودن   
مردان حق(

 طلب توجه و عنایت از معشوق 
 انسان نادان و بی بهره از حقیقت، منکر حقایق است.

در بیت سؤال دو مفهوم اصلی وجود دارد: توصیه - 20  
به بخشندگی/ توصیه به آزادگی 

بیت  با بیت سؤال متناسب است. مفهوم مشترک این دو بیت، 
خیر رساندن به دیگران به هر شکِل ممکن است. 

بیت  اصالً به مفهوم کرم و بخشش اشاره ای نکرده است و سرو از 
درخت های میوه دار برتر دانسته شده است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 ستایش آزادی از تعلقات 

 در این دنیا عافیت و سالمتی وجود ندارد.
 ناسازگاری تقدیر با آزادگان

بررسی هر کدام از ابیات:- 21  
او  به  که  خروشان  رود  صد  وجود  با  دریا  وجودی:  ظرفیت  »الف«: 
می آید:  خروش  به  سیل  یک  با  آب  جوی  ولی  است،  آرام  می ریزد 

ظرفیت افراد متفاوت است.
و  خفقان  و  یأس  از  سرشار  فضای  از  تصویری  بیت  استبداد:  »ب«: 

استبداد رژیم شاه را ترسیم می  کند.
نمی کند؛ شوره زار  تغییر  و وجود موجودات  ذات  اصالت ذاتی:  »ج«: 
آب  روان نمی شود و گیتی باوفا نمی شود؛ هیچ ذاتی تغییر نمی کند.

تدبیر،  و  آینده نگری  و  از وقوع کردن  واقعه پیش  تدبیر: عالج  »د«: 
مفاهیم مهّم بیت سعدی هستند.

از پیروزشدن دشمن بدخواه  این بیت سخن  مغلوب گشتن: در  »د«: 
است و مغلوب شدن و شکست خوردن.

مفهوم مشترک بیت سؤال و  همراه بودن نیش - 22  
و نوش دنیا است. در  شاعر می گوید: اگر ابر قطره را با تلخی از 
با  را  او  مجدداً  می زند،  رقم  را  ناگوار  فراق  این  و  می کند  دریا جدا 
شیرینی به دریا بازمی گرداند و در کنار هر تلخی شیرینی وجود دارد.
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مفهوم سایر گزینه ها:
 نتیجءه عمل هر کس به خودش بازمی گردد، خوب یا بد.

راه  پیمودن  برای  هّمت کردن  و  مادی  دنیای  تعلّقات  از  دل کندن   
عشق و معرفت

 دل را از نیرنگ های شیطان و هوای نفس پاک کردن

،  و  بر نقش پیر طریقت - 23 در گزینه های   
در راهیابی عارف به کمال تأکید شده  است و در هر سه بیت راهنمایی 
در   اما  می شود،  دیده  راه(  دلیل   =( طریقت  پیر  هدایتگری  و 

بی قراری های دل عاشق دلیل راه یافتن او به منزل دانسته شده  است.

در ابیات »الف«، »ج« و »هـ« جان بازی عاشقانه و - 24  
استقامت مردانه در راه حق مشترک است.

مفهوم سایر ابیات:
»ب«: کشته شدن در راه محبوب باعث نام آوری است و فدانکردن جان 

در این راه مایءه بدنامی.
»د«: روی گرداندن از نامرد عین شجاعت و مردانگی است.

که - 25 است  این  محترم  طراح  مقصود  و  منظور   
عبارت فاقد ترکیب وصفی است؛ با این وصف در جملءه پنجم »نیست« 

را باید فعل اسنادی دانست تا »رفیع تر« نقش مسند بگیرد، نه صفت! 

جاهی از این رفیع تر   نیست.
   نهاد          متّمم     مسند     فعل اسنادی

بررسی گزینه ها:
 مفهوم مشترک عبارت سؤال و عبارت  این است که تواضع 

سبب بلندمرتبگی است.
ـَ ت« مفعول است: خلق )نهاد( تو را   متن هفت جمله است و »

)مفعول( دوست دارند. 
جمالت متن: 

جاه  آمده(  بحر  نادرست  )به شکل  بهر  از  مال  که   )1( ]کسی[  ای 
دوست می داری )2(، کرم کن )3( و تواضع پیش گیر )4( که جاهی از 
این رفیع تر نیست )5( که خلقت دوست دارند )6( و ثنا گویند )۷(.

 غلط امالیی: بحر  بهر/ مترادف مقام: جاه
.../ ترکیب  اول محذوف است: ای ]کسی[ که   منادا در جملءه 
تردید است: در  قابل  اما عبارت  ندارد!  این عبارت وجود  وصفی در 
جملءه »جاهی از این رفیع تر نیست«، فعل »نیست« را اگر غیراسنادی 
آن که  جز  ندارد،  نقشی  هیچ  »رفیع تر«  است.  نهاد  »جاه«  بگیریم، 

صفت جاه باشد: جاهی رفیع تر از این، نیست )= وجود ندارد(.
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4

گروه آزمايشی رياضیـ  جتربیـ  هنرـ  زبان
آزمـــون عمومی
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2 صفحهآزمون عمومی

در میان واژه های داده شده، معنی چند واژه »درست« است؟- 1
)نجابت: اصالت( )هژیر: شیر( )تقریظ: بزرگداشت( )فلق: فجر( )پدرام: آراستگی( )ویله: ناله( )شیراوژن: قهرمان شدن( )منّت: سپاس( )تزار: 

پادشاهان روم در گذشته(
4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 

با توجه به واژه های زیر معنی واژه های »فرد« کدام است؟- 2
»التهاب، مقرون، عّلت، درایت، َخنیده، پالیز، نوند،کوشک«

2( ناآرامی، عارضه، معروف، جالیز  1( بی قراری، همراه، مشهور، بینش  
4( اضطراب، نزدیک به هم، پرآوازه، اسب تندرو 3( نامدار، اسب تندرو، شعله ورشدن، بیماری 

در کدام ابیات، متضاد واژه های )فاحش، بادی، ممات، جنت( به ترتیب، آمده است؟- 3
 الف(   به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی
است زندگی  را  غنچه  لب دوختن،  ز   ب( 
جنگ به  آید  من  پیش  که  کس  آن  هر   ج( 
بدنامی کشید آخر به  ز خودکامی  کارم  د( همه 

مشتاقی وصف الحال  گفت  نشاید  دفتر  صد   به 
است پراکندگی  پس  زان  بشکفت   چو 
تنگ گ���ور  و  دوزخ  ب��ه ج��ز   نبیند 
محفل ها سازند  کزو  رازی  آن  ماند  کی  نهان 

4( د ـ ب ـ الف ـ ج 3( د ـ الف ـ ج ـ ب  2( د ـ الف ـ ب ـ ج  1( ب ـ د ـ ج ـ الف 
در کدام عبارت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 4

1( به برکات یک دلی و مخالصت و معاونت از چندین ورطءه هایل خالص یافتند و خردمند باید که در این حکایات به نور عقل اهتمام ورزد. 
2( مطاوعِت ملک بر من فرض است و بادیءه فراق او بی شک دراز و بی پایان خواهد گذشت که همءه عمر کعبءه اقبال من درگاه او بوده است. 

3( و چون کسی بدین اوصاف آراسته بود و از بوتءه امتحان بدین نمط که تقریر افتاد بیرون آمد، حرمت او به مّدت در دل ها جای گیرد.
4( هیچ چیز ضایع تر از دوستی کسی نیست که در مذهب خود اهمال حق و نسیان شکر جایز شمرد و سر گفتن با کسی که سخن چینی صخرءه بیان و پیشءه 

بنان او باشد.
کدام بیت، دارای »غلط امالیی« است؟- 5

ــب ــری دل ف آن  ذنـــخـــدان  ــر  ب عــجــب   )1 
کنند حساب  تو  پیش  مرا  جرم  که  گهی   )2 
بکشت غزا  اندر  کافرش  تیغ  که  خصمی   )3 
است به عرض صله خاطر من آشوب  4( کنون 

ــر ســـرو سیب ــوده اســـت ب ــب ــه هــرگــز ن  ک
بریز بی حساب  کــرم هــای  ز  رشــحــه ای   تــو 
دوست کمان  همچون  ابروی  بریخت   خونش 
است آزار  من  کف  در  درم  جای  به  کنون 

در متِن زیر، چند »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6
»وزارات هم منصوب است به انواع مشقت ها و اصناف رنج ها که وزیر به غربت پادشاه مبتال بود به صدد کارهای بزرگ. حالی به ثواب آن الیق تر 

که در کارها غفلت کم رود و مهمات خوار شمرده نیاید.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام اثر در مقابِل عبارِت داده شده، »غلط« آمده است؟- 7
1( چون بر رقعءه من اطاّلع یابد، قیاس کند که مرا اهلّیت چیست. )سفرنامه( 

2( رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش. )قابوس نامه( 
3( به عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محّبت دو پایءه نردبان نسازد. )فی حقیقة العشق(

4( سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همءه عقل ها افزون آید. )تذکرة االولیا(
در کدام ابیات استعاره و مجاز، »هر دو« وجود دارد؟- 8

م�راست  به�ایی  و  ش�رم  ز  پ�ر  س�ر   الف( 
مرداب آن  خ��واب  به  نبرم  حسرت   ب( 
 ج( ساقی چمن گل را بی  روی تو رنگی نیست
کرم ز  فردا  که  امروز  خوشم  خرابی  به  د( 

 اگ���ر ب��ی گ��ن��اه��م ره��ای��ی م��راس��ت
است خفته  شب  دش��ت  درون   ک��آرام 
بیارایی ب��اغ  تا  کن  خ��رام��ان   شمشاد 
تعمیرم کند  خ��راب��ات  پیر  ه��ّم��ت 

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 
تعداد »ایهام« در کدام بیت، بیشتر است؟- 9

خدایی و  پاکی  تو  که  گویم  تو  ذکر  ملکا   )1 
 2( پیش اسبت رخ نهم ز آن رو که غم نبود ز مات
بی قرارم و  بی تابم  امــیــدوارم  رود  چون   )3 
سعادت پرتو شمع  آن  صحبت  ــت  دول  )4

راهنمایی ــوام  ت که  ره  همان  به  جز  ــروم   ن
وفات یابم  کجا  تا  ببازم  جــان  وفایت   در 
تو و  من  قــرار  جای  ــا،  دری سوی  مــی روم   من 
کیست پــروانــءه  به  که  را  خــدا  پرسید  ــاز  ب
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3 صفحهآزمون عمومی

هاِی مقابِل همءه ابیات »کامالً« درست است، به جز:- 10 آرایه 
شود کجا  محّبت  ــّر  ِس ز  خبر  ــر   َس هر   )1 
 2( دل کشید آخر عنان چون مرد میدانت نبود
 3( خوبان همه از مهرش مهری به جبین دارند
می شد یک باره  تر  فلک  سبز  مزرع  کنار   )4

کرد آســتــانــه  آن  ســجــدءه  ــه  ک ســری  الّ   ا
نبود دستانت  همدست  چون  کرد  گم  پی   صبر 
بین جبینش  ز  طالع  را  صباحت   خورشید 
می کردم فــّواره  را  دیده  شب ها  گریه  در  اگر 

)جناس، مجاز(
)ایهام، استعاره(
)جناس، ایهام(
)اغراق، تشبیه(

هاِی بیِت زیر، کدام اند؟- 11 آرایه 
زان سر مویی مکن خاطر پریشان غم مخور«»گر سرت خود در سر سودای زلفش می رود

2( استعاره، جناس، تضاد، واج آرایی 1( جناس، مجاز، ایهام، کنایه  
4( جناس، استعاره، مراعات نظیر، حسن تعلیل 3( واج آرایی، مراعات نظیر، جناس، تضاد 

تعداد جمله های بیِت زیر با کدام بیت، یکسان است؟- 12
استسقا«»به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم و  سرد  آب  و  تابستان  و  بود  بیابان 

ناز همه  لطفی  همه  حسنی  همه  آنی  همه   )1 
 2( دال  گفتم غم خود خور که کار از دست شد بیرون
یقینی و  علمی  همه  جاللی  و  ــّزی  ع همه   )3 
رحیمی تو  کریمی  تو  عظیمی  تو  حکیمی  تو   )4

نــازی گــر  ــزدت  س لطافت  و  حسن  چنان   بــه 
 تو را غم خوردن است ای دل تو غمخواری چه می دانی
جزایی و  ــودی  ج همه  ســروری،  و  ــوری  ن  همه 
ثنایی ســـــزاوار  تــو  فــضــلــی  ــنــدءه  ــمــای ن تــو 

هاِی وابسته در کدام گزینه، با سرودءه زیر یکسان است؟- 13 نوع وابسته 
»پهلوان هفت خوان اکنون / طعمءه دام و دهان خوان هشتم بود«

1( بس که خونش رفته بود از تن / بس که زهر زخم ها کاریش
2( این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد

3( شیرمرد عرصءه ناوردهای هول / پور زال زر، جهان پهلو
4( آن سکوتش ساکت و گیرا / و َدمش، چونان حدیث آشنایش گرم

اجزای جملءه مصراع دوم کدام گزینه، با مصراع اول بیت زیر، یکسان است؟- 14
روش��ن��ای��ی نبخشد  گ��ر  را  ت��ی��ره رای��ی«»خ���رد  در  اب���د  ت��ا  ب��م��ان��د 

هوش و  ضعیفی  از  نماند  صبرش  چو   )1 
مور چو  نشینم  کنجی  به  پس  کزین   )2 
بلندش خــواهــد  او  کــه  ســر  آن  بلند   )3 
اوفـــتـــاد ـــاق  ـــف ات ــــاز  ب روز  دگــــر   )4

ــوش گ ـــه  ب آمــــد  ــش  ــراب ــح م ـــــوار  دی  ز 
زور بــه  ــالن  ــی پ ــد  ــوردن ــخ ن روزی   کــه 
نــژنــدش ــد  ــواه خ او  ــه  ک دل  آن  ــد  ــژن  ن
بـــداد روزش  ـــوت  ق روزی رســـــــان  کـــه 

کدام گزینه، با توجه به سرودءه زیر »نادرست« است؟- 15
»باید پنجره را گشود و دید/ چند سینه سرخ مهاجر بر شاخسار عریان نشسته اند/ و بهار از کدام سمت آسمان به باغ می آید«

1( در سرودءه فوق فعل ماضی نقلی و مضارع اخباری وجود دارد.
2( یک واژءه دوتلفظی و دو مفعول در کل سروده یافت می شود. 

3( چهار جملءه ساده و یک نقش تبعی در این سروده دیده می شود. 
4( چهار ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی در سروده به چشم می خورد.

نقش قسمت های مشخص شده در ابیاِت زیر، به ترتیب، کدام است؟- 16
خردمند پیر  آن  فرمود  خ��وش   »چ��ه 
ایّ���ام ج���ور  از  خ��ون��ی��ن دل�����ی  اگ���ر 

پند جهان  در  نباشد  خوش تر   وزی��ن 
ل��ب خ��ن��دان ب��ی��اور چ��ون ل��ب ج��ام«

4( قید، مسند، نهاد، مفعول 3( مسند، قید، مسند، نهاد  2( قید، مسند، مسند، مفعول  1( قید، قید، مسند، مفعول 

کدام بیت »فاقد« مفهوِم بیِت زیر است؟- 17
محل از  خوردند  زنبور  گون  دو  عسل«»هر  دیگر  زین  و  نیش  آن  ز  شد  لیک 

 1( نه میر و شه بود هر کاو کمر بندد کله دارد
ساخت باید  حرب  شمشیر  دارد  که  هر  نه   )2 
 3( نه چون موسی بود هر کس که عمرانش پدر باشد
را خوبی  نکته هاست  شکردهنی  به جز   )4

دارد نگه  را  عالم  که  باشد  کسی  شه  و  میر   که 
بــایــد خــورد ــر  زه ــازهــر  پ دارد  کــه  هــر  ــه   ن
 نه چون عیسی بود هر کس که باشد مادرش مریم
سلیمانی از  زد  دم  ــوان  ــت ن خاتمی  ــه  ب
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4 صفحهآزمون عمومی

مفهوم »الدهُر یومان یوم لك و یوٌم علیك« از همءه ابیات دریافت می شود، به جز:- 18
عمر خرمن  بــه  آتشم  بزند  گــر  زمــانــه   )1 
آسمان بنگر  بنهفته،  شادیی  غم  هر  پشت   )2 
برسد غباری  عشق  از  دل  به  گر  غم  نیست   )3 
4(  دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو

نیست کاهی  بــرگ  به  من  بر  که  بسوز   بگو 
مخور غم  خندان  خورشید  و  دارد  گریان   ابر 
برسد ســــواری  ــار  ــاچ ن ــه  ب گـــرد  ــس  پ  از 
تو و  مــن  بهار  ــوی  ب ــاغ  ب از  مــی آیــد  امـــروز 

مفهوِم کدام ابیات، در مقابل آن ها درست آمده است؟- 19
روزی شد  نغمه سرا  من  دل  عندلیب   الف( 
آن کیست  در  بر  که  یارش  زد  بانگ   ب( 
صاحب جمال بس  هست  اگرچه  گل   ج( 
فنا شد  خود  کز  یافت  کس  آن  وصلت   د( 
کرد خواهم  کار  چه  هجران  تیرءه  شام  به  ه ( 

کردی گلستان  صحن  رخت  ز  را   کانجمن 
گلستان ای  تویی  ه��م  در  ب��ر   گفت 
زوال گ��ی��رد  هفته ای  در  او   حسن 
است مردانه ای  خود  ز  شد  فانی  که   هر 
سحرم ن��ال��ءه  ز  نیاید  ک��ار  هیچ  ک��ه 

)تجّلی معشوق(
)تحّیر و سرگشتگی(

)عشوه گری(
)اتّحاد عاشق و معشوق(

)استیصال(
4( ب ـ ج ـ ه  3( ب ـ د ـ ه   2( الف ـ د ـ ه   1( الف ـ ب ـ د 

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟- 20
آمد یادم  بگویم  دوری  رنجش  از  دارد«»خواستم  دیرینه  خویشاوندی  آزار  با  عشق 

برنگشتیم هنوز  و  کشتیم  عشق  گناه  به   )1 
 2( هر جا که حسن معشوق سرگرم جلوه گردد
ــود ب بــیــکــاران  کـــار  عــشــق بــازی   )3 
عشق راه  در  بال  می بارد  ــوار  دی و  در  از   )4

هستم کــه  محبتی  ز  ــودم  ب کــه  ـــی  ارادت  ز 
کرد ــوان  ت ــر  دگ ــار  ک مپندار  عاشقی   جــز 
ــاران چــه کــار؟ ــک ــی ـــار ب ــلــش بــا ک ــاق  ع
نداشت توفانی  که  نامد  ره  پیش  سرابم  یک 

متِن زیر با همءه ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:- 21
»گفت: بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه 

در تسبیح و من به غفلت، خفته.«
دادی بلبلم  ــاز  س و   گــل  سیر  هـــوای   )1 
نیست آدمــّیــت  شـــرط  ایـــن  گفتم   )2 
سکوت و  ــال  ص ــر  ه ــه  ب طبیعت  در   )3 
می نوازد تو  ساز  خود   زخمءه  به  یک  هر   )4

را تو  ثنای  کنم  سر  و  گل  به  بنگرم   که 
ــوش ــام خ ـــن  م و  ــوی  ــح گ ــی ــســب ت  مــــرغ 
اوســـت ــت  ــای ــک ح واکـــنـــی  دل   گــــوش 
چیره دستی به  مطرب  نغمه خوانی  به  بلبل 

مفهوم کّلی بیِت زیر، در کدام گزینه آمده است؟- 22
مجاز؟ س��رای  ای��ن  در  بندی  چه  ه��م��ت پ��س��ت ک��ی رس���د ب��ه ف���راز«»دل 

 1(    چون گل صبح به خون شست همان دم رخسار
 2( هر که پشت پای چون شبنم به آب و رنگ زد
فقیر به  بزرگان  فشاندند  که  منعی  دست   )3 
عشق معماران  که  بگذر  دل  تعمیر  سر  از   )4

زد عالم  درین  که  هر  نفس  دو  یک  خوشی   به 
زد اورنــگ  بر  تکیه  تابان  مهر  حریم   در 
زدند پاینده  دولــت  بر  که  است  پایی   پشت 
ریختند ــران  وی ویرانه،  این  رنگ  اول،  روز 

مفهوِم بیت زیر، در کدام بیت یافت می شود؟- 23
گاهی که  بود  ما  دم س��ردی  و  نهادند«»دل گرمی  ن��ام  دی اش  گ��اه  و  م��ردادم��ه 

است بــهــار  ایـــام  همه  حیاتش  ایـــام   )1 
ساختن پخته گویی  از  می توان  خامان  کار   )2 
توست درشت خویی  از  خار  بوتءه  زمانه   )3 
است تازه  بهاران  ایام  چو  سرو  خزان  در   )4

باشد شــده  برابر  که  کس  هر  شب  و   روز 
ـــان خـــار را ــه زب  گــرمــی آتـــش کــنــد کــوت
است گلستان  جهان  مالیم  تو  شــوی   اگــر 
دل چو آزاد شود سود و زیان هر دو یکی است

کدام بیت، با بیِت زیر »تضاد« معنایی دارد؟- 24
خوی مکن  خاموشی  به  بشنو  من  باشد«»ز  جهل  دل��ی��ل  خ��ام��وش��ی  ک��ه 

گوی نیکو  و  گوی  هنگام  به  گوی  درست   )1 
مجلس در  گوی  سنجیده  گویی  چو  سخن   )2 
دهن ــه  ب بازنیاید  ــر  دگ گفته  سخن   )3 
جهان بزم  در  که  گفتار  لب  بر  زن  مهر   )4

 که سخت مشکل کاری است کار گفت و شنود
مرد گــردد  خــوار  نسنجیده  ــالم  ک از   کــه 
باشد عــاقــل  کــه  ــرد  م کند  اندیشه   اّول 
خاموشی از  شــود  کشتن  ز  آســـوده  شمع 
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5 صفحهآزمون عمومی

مفهوم کدام بیت با بیِت زیر، متناسب نیست؟- 25
نهنگ ده���ان  در  کفش  از  ننگ«»گ��ری��ز  ب��ه  زندگانی  از  ب��ه  م��ردن  ک��ه 

ـــت رواس ــمــیــرم  ب گــر  ــکــو  ن ـــام  ن بــه   )1 
ــدگــی زن ـــن  ای از  بــهــتــر  ـــرگ  م ـــرا  م  )2 
زیــر سنگ شــود  ــر  گ ــهــان  ن ــر  س مــرا   )3 
بند یار  دیگر  مهر  در  دل  گویند  زمان  هر   )4

ـــرگ راســت ــد کــه تــن م ــای ـــام ب ـــرا ن  م
ــی ــدگ ــن ـــم کــنــم ب ـــاش  کـــه ســـــاالر ب
ننگ بــه  بــرآیــد  ــم  ــام ن کــه  بــه  آن   از 
کنم چــون  پاسبانی  باشم  ــرده  ک پادشاهی 
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که - 5 آمده  غلطی  امالی  با  ذنخدان  اّول،  بیت  در   
صورت صحیح آن، َزَنخدان )چانه( است.

رشحه )قطره و چّکه، چکیده، مجازاً  واژه های  امالی  این سؤال،  در 
، غزا )جنگ و پیکار( در بیت  و صله  اندک و اندکی( در بیت 

)عطا و پاداش،  انعام( در  درست است.

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 6  
کاربرد  مربوط(؛  وابسته،  داده شده،  )نسبت  منسوب  منصوب  
منصوب )نصب شده، گماشته و تعیین شده بر درجه و مقامی( در این 

عبارت، از نظر معنایی مناسب نیست.
غربت  قربت )نزدیک شدن، نزدیکی در مقام و منزلت(؛ با توّجه 
به معنی برداشت شده از جمالت اّول، می توان دریافت که سخن از 
نزدیکی و تقّرب به پادشاه است، بنابراین قربت مناسب و صحیح است 

نه غربت )دوری از شهر و خانه، تنهایی و بی کسی(.
»به  درست(؛  و  پسندیده  کار  مصلحت،  و  )صالح  صواب  ثواب  
صواب آن الیق تر ...: کار درست تر و پسندیده تر آن است که ...«. ثواب 
به معنی »اجر و مزد اخروی، پاداش کار نیک« در این عبارت کاربرد 

مناسب و صحیحی ندارد.

عبارات  بخشی از متن »سودای عشق« از درس - 7  
7 فارسی دوازدهم انتخاب شده است. این متن از کتاب »تمهیدات« اثر 

عین القضات همدانی است.
بررسی سایر گزینه ها:

 از متن »سفر به بصره«، درس 8 فارسی دهم انتخاب شده است. 
این متن از »سفرنامه« اثر »ناصرخسرو« است.

 متن مربوط به درس 2 فارسی دهم، »از آموختن ننگ مدار« است. 
این متن از کتاب »قابوس نامه« اثر »عنصرالمعالی کیکاووس« است.

 این عبارات از درس 7 فارسی دوازدهم آمده است. »در حقیقت 
عشق« یا »فی حقیقة  العشق«  اثر »شهاب الّدین سهروردی« است.

پس - 8 است؛  استعاره ای  نوع  هر  فاقد  »الف«  بیت   
گزینه های  و  که بیت »الف« را معرفی کرده اند حذف می شوند. در 
گزینه های باقی مانده بیت »ج« مشترک است و بنابراین بی نیاز از بررسی 

است. بیت »ب« فاقد مجاز است و بر این اساس  نیز رد می شود.
: بررسی ابیات 

»ج«: استعاره: شمشاد استعاره از قد و قامت بلند و کشیده/ مجاز: 
چمن: مجاز از گلستان و باغ

و  تشخیص  بیت  پس  دارد؛  تعمیر کردن  توانایی  هّمت،  استعاره:  »د«: 
استعاره دارد./ مجاز: »امروز« مجاز از دنیا و »فردا« مجاز از جهان آخرت. 

همراه - 1 به  شده اند  معنی  نادرست  که  واژه هایی   
معنای صحیح آن ها:

با  است  »شیر«  معنی  به  که  را  )هژبر  نیکو  هوشیار،  چابک،  هژیر: 
دربارءه  تقریظ: ستودن، مطلبی ستایش آمیز  ـ  نگیرید!(  اشتباه  هژیر 
واژءه  )»بزرگداشت، گرامی داشت« معنی  مانند آن ها  و  نوشته  کتاب، 
است  )پدرام، صفت  و خّرم  آراسته، سرسبز  پدرام:  ـ  است.(  تکریم 
شیر اوژن:  ـ  است.(  و مصدر، غلط  اسم  به صورت  آن  و معنی کردن 
شیرافکن، کنایه از بسیار دالور و قدرتمند ـ تزار: ]لقب[ پادشاهان 

روسیه در گذشته

معنی واژه ها: التهاب: شعله ور شدن و برافروختن؛ - 2  
ناآرامی، بی قراری، اضطراب ـ مقرون: پیوسته، همراه ـ علّت:  مجازاً 
معروف،  مشهور،  َخنیده:  ـ  بینش  دانش،  آگاهی،  درایت:  ـ  بیماری 
کوشک: ساختمانی  ـ  تندرو  اسب  َنوند:  ـ  باغ، جالیز  پالیز:  ـ  نامدار 
بلند، وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار گرفته است؛ قصر، کاخ؛
دّقت داشته باشید که براساس صورت سؤال، باید معنی واژه های فرد، 
های »التهاب، علّت، َخنیده، نَوند« را بیابیم. این چهار واژه  یعنی واژه 

، به درستی معنی شده اند )البّته ترتیب رعایت نشده است(. در 

فاحش به معنی »آشکار، واضح« است؛ متضاد این - 3  
واژه، نهان در بیت »د« دیده می شود. بادی یعنی »آغاز«؛ متضاد این 
واژه، پایان )بیت الف( است. َممات به معنی »مرگ و مردن« است و 
متضاد آن حیات و زندگی است که در بیت »ب« دیده می شود. متضاد 

واژءه جنّت )بهشت( هم، دوزخ است که در بیت »ج« وجود دارد.

و سخت( - 4 بزرگ  )سنگ  َصخره  ؛  عبارت  در   
وجه و تناسبی با عبارت ندارد و ُسخره )تمسخر و ریشخند، اجیر و 

بیگار، زبون و ذلیل؛ در این جا مجازاً عادت و پیشه( صحیح است.
واژگانی که از نظر امالیی اهمّیت دارند:

مهلکه،  ورطه:  ـ  یکرنگی  و  یکدلی  پاکی،  و  خلوص  مخالصت:   
گرداب، گرفتاری و خطر ـ هایل: ترسناک و مهیب )حایل: مانع( ـ 

اهتمام: هّمت گماشتن، تالش
و  چابک  ]فِرز:  ضروری  و  واجب  َفرض:  ـ  فرمانبری  مطاوعت:   

چاالک، تند و سریع[ ـ فراق: هجران و جدایی
 نمط:  شیوه، روش، گونه، طریقـ  تقریر: بیان، بیان کردنـ  حرمت:  

آبرو، ارجمندی، احترام
 اهمال: کوتاهی، سهل انگاری کردن، فروگذاری ـ نسیان: فراموشی
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 دال )1( گفتم )2( غم خود خور )3( که کار از دست شد بیرون )4(
تو را غم  خوردن است )5( ای دل )6( تو غمخواری چه می دانی )7(

است.  معنای »غم خوردن«  به  و  اسم  توّجه کنید که »غمخواری«   
»ی« آن اسم ساز است نه شناسءه فعل دوم شخص مفرد. این را با توّجه 

به معنی و البّته با زیر و باال کردن گزینه های دیگر درمی یابید.  
تو غمخواری ]را[ چه می دانی؟: تو غمخواری را نمی فهمی.

 همه عّزی )1( و جاللی )2( همه علمی )3( و یقینی )4( همه 
نوری )5( و سروری )6( همه جودی )7( و جزایی )8(

 تو حکیمی )1( تو عظیمی )2( تو کریمی )3( تو رحیمی )4( تو 
نمایندءه فضلی )5( تو سزاوار ثنایی )6(

، مخّفِف فعِل »هستی« است.  »ی« در گزینه های  و 

نوع وابسته های وابسته در سرودءه سؤال:- 13  
پهلوان هفت خوان اکنون/ طعمءه دام و دهان خوان  هـشتـم بود.

صفِتمضاٌفالیِه
مضاٌفالیِهمضاٌفالیه

مضاٌفالیه
یعنی  وابسته،  وابستءه  نوع  دو  دنبال  به  گزینه ها  بین  در  باید  پس 

مضاٌف الیِه مضاٌف الیه و صفِت مضاٌف الیه باشیم. 
خوان« یک اسم است و مضاٌف الیه   توّجه کنید که در مصراع اّول »هفت 

پهلوان محسوب می شود و هفت وابستءه وابستءه پهلوان نیست.
 در مصراع دوم فقط یک نوع وابستءه وابسته داریم:

بس که زهر زخم ها کاریش  بس که زهر زخم هایش کاری ]بود[
مضاٌفالیِه
مضاٌفالیه

 فقط در مصراع دوم یک نوع وابستءه وابسته داریم:
آن کلید گنج مروارید     او

مضاٌفالیِه مضاٌفالیِه
مضاٌفالیهمضاٌفالیه

 هر دو نوع وابستءه وابسته را داریم:
شیرمرد عرصءه ناوردهای   هـول/ پور زال     زر

مضاٌفالیِه صفِتصفِت
مضاٌفالیه مضاٌفالیهمضاٌفالیِه

مضاٌفالیه
 »هول« صفت است به معنی وحشت انگیز، ترسناک.

 در تشخیص نوع وابستءه وابسته، صفِت مضاٌف الیِه مضاٌف الیه هم 
مثل صفِت مضاٌف الیه، وابستءه وابسته محسوب می شود؛ حّتی صفِت 
وابسته  وابستءه  nام هم  مرتبءه  تا   ... مضاٌف الیِه مضاٌف الیِه مضاٌف الیه 

محسوب می شود.
 در این سروده هیچ نوع وابستءه وابسته ای نداریم:

مصراع دوم: حدیث آشنایش 

14 - 
اجزای مصراع اّول بیت سؤال  نهاد + متّمم + مفعول + فعل

خرد را گر نبخشد روشنایی  اگر ]او[ به خـرد روشنایی ]را[ نبخشد
متّمممفعول

نیز  اختصاصی  اضافءه  حرف  و  است  مفعول  به  گذرا  فعل  »نبخشد« 
دارد؛ بنابراین در جمالتی که قرار می گیرد متّمم هم وجود دارد.

بررسی مصراع های دوم گزینه ها:
 ز دیوار محراب به گوشش آمد  فعل »آمد« مفعول پذیر نیست.

در این گزینه حداقل چهار ایهام به کار رفته است:- 9  
1- اسب: 1( نام حیوان 2( نام مهره ای در شطرنج

2- رخ: 1( چهره 2( نام مهره ای در شطرنج )= قلعه(
3- مات: 1( از ما برای تو غمی نیست 2( من غمی از مات شدن در 

برابر تو ندارم. 3( غمی از مرگ ندارم.
زمانی  تا چه  بیابم. 2(  را  و مرگ  وفات  زمانی  تا چه  وفات: 1(   -4

وفای تو را بیابم. 
بررسی سایر گزینه ها:

 »راهنمایی« را در انتهای مصراع دوم دو گونه می توان خواند و 
معنی کرد:

1- نروم جز به همان راهی که تو آن راه را به من بنمایی.
2- نروم جز به همان راه )همان راهی که در مصراع اّول به آن اشاره 

شده( زیرا تو راهنمای من هستی.
 قرار )در مصراع دوم(: 1- جایی که من و تو با هم قرار داریم. 

2- جایی که من و تو در آن جا آرامش خواهیم یافت.
 فاقد ایهام؛ توّجه داشته باشید که »پروانه« در این بیت فقط به 
معنی اجازه است و در معنی حشره با شمع، فقط ایهام تناسب می سازد.

در این گزینه بین »مِهر« و »ُمهر« و »جبین« و - 10  
»بین« جناس ناهمسان برقرار است، اما بیت فاقد ایهام است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 جناس: َسر و ِسر ـ هر و سر/ مجاز: َسر مجاز از انسان

 ایهام: دستان: 1- صبر همدست و هم زور فریب  تو نبود. 2- صبر 
همدست و هم زور دست های تو نبود./ استعاره: »عنان کشیدن دل« و 

»پی گم کردن صبر« تشخیص و استعاره دارند.
 اغراق: گریءه شاعر، فلک را تر می کند./ تشبیه: مزرع فلک )اضافءه 

تشبیهی( ـ دیده را همچون فّواره می گرداندم.

گزینه های  و  با تضاد رد می شوند و  - 11  
با حسن تعلیل. 

معنای بیت: حّتی اگر در سر سودای زلف او، سرت را بدهی، به این 
دلیل، سر مویی خاطرت را پریشان نکن و غم مخور.

بررسی آرایه های  در بیت: 
جناس: سر و در )جناس ناهمسان( ـ سر )= عضو فوقانی بدن( و سر 

)= به خاطر( )جناس همسان(
مجاز: سر )اّول( مجاز از جان

ایهام: سودا: 1- سیاهی 2- عشق 3- تجارت و داد و ستد
کنایه: سر مو کنایه از مقدار بسیار اندک ـ در سر چیزی رفتن: به 

خاطر چیزی فدا و فنا شدن 

تعداد جمله های بیت سؤال:- 12  
 )3( بد کردم  )2( که  از من  )1( مگیر  ار شربتی خوردم  به حرص 
بیابان بود )4( و تابستان ]بود[ )5( و آب سرد ]بود[ )6( و استسقا 

]بود[ )7(
بررسی تعداد جمالت گزینه ها:

 همه آنی )1( همه حسنی )2( همه لطفی )3( همه ناز ]هستی[ 
)4( سزدت )5( گر به چنان حسن و لطافت نازی )6(
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 که روزی نخوردند، پیالن به زور  فعل »نخوردند« مفعول پذیر 
است؛ اما حرف اضافءه اختصاصی و متّمم ندارد.

 نژند آن دل که او خواهد نژندش  نژند آن دل ]است[ که او 
آن را نژند خواهد

فعل »است« اسنادی است و مفعول هم نمی پذیرد. فعل »خواهد« در این جا 
مفعول  و مسند می پذیرد، ولی حرف اضافءه اختصاصی و متّمم ندارد.

 که روزی رسان قوت روزش بداد  روزی رسان قوت 
مفعول

روز به او بداد.
متّمم

فعل »داد« مفعول پذیر است: چه چیزی را؟ قوت روز
هم چنین این فعل همواره با حرف اختصاصی »به« به کار می رود و 

معموالً در جمله ای که قرار می گیرد متّمم هم می پذیرد.

ولی - 15 ندارد.  وجود  تبعی  نقش  سؤال  سرودءه  در   
چهار جملءه ساده دارد: تمام جمالت ساده هستند.

بررسی سایر گزینه ها:
 ماضی نقلی: نشسته اند/ مضارع اخباری: می آید

تلّفظی: آْسمان/ آِسمان/ دو مفعول: پنجره ـ کّل دو   یک واژءه دو 
جملءه بعد از فعل »دید« مفعول فعل »دید« است.

ـ  مهاجر  سینه سرخ  ـ  سینه سرخ  چند  وصفی:  ترکیب  چهار   
شاخسار عریان ـ کدام سمت/ ترکیب اضافی: سمِت آسمان

بررسی نقش کلمات:- 16  
خردمند پــیــر  آن  ــود  ــرم ف خـــوش  ــه  چ

نهادقید
پند جــهــان  در  نباشد  ــر    ــوش ت خ وزیـــن 

نهادقیدفعلغیراسنادی
ایـّـــام جــــور  از  ــی  ــن دل ــی ــون خ اگــــر 

مسند
ــام ـــون لـــب ج لـــب خـــنـــدان بـــیـــاور چ

مفعول
 در مصراع دوم فعل »نباشد« غیراسنادی و به معنای »وجود ندارد« 

است؛ بنابراین در این جمله مسند نداریم و »خوش تر« قید است.

کسی - 17 اگر  که  است  این  سخن  اصل  در    
توانایی و قدرت دارد، نباید از آن در راه نادرست استفاده کند. در سایر 
شباهت ظاهری  این است که  گزینه ها و بیت سؤال مفهوم مشترک 

دلیل یکسانی پدیده ها نیست )نکوهش قضاوت سطحی و ظاهربینی(.

احوال - 18 ناپایداری  سؤال  صورت  حدیث  مفهوم   
از هر شادی، غم  از هر غم، شادی و پس  پس  این که  و  روزگار است 
دیده  مفهوم  این  و     ، گزینه های  در  که  آمد  خواهد 
عمرش  رفتن  بین  از  عاشق  برای  که  است  این  مفهوم   می شود. 

اهمّیت ندارد )چیزی جز معشوق و عشق برای عاشق اهمّیت ندارد(.

بررسی مفهوم هر کدام از ابیات:- 19  
»الف«: وقتی با جلوءه خود انجمن را مثل گلستان کردی = تجلّی معشوق
که  است  کشیده  دست  خود  ماّدی  وجود  از  آن چنان  عاشق  »ب«: 
در پاسخ معشوق، به جای آن که بگوید: من در پشت درم، می گوید: 

پشت در هم تو هستی. این یعنی پاگذاشتن بر وجود ماّدی خود و خود 
را فدا کردن و نیز اتّحاد عاشق و معشوق 

»ج«: ناپایداری و زوال پذیری زیبایی های مجازی
»د«: تنها عاشقی که از وجود ماّدی خود دست بکشد و خود را نیست 

و نابود کند، به وصال می رسد = اتّحاد عاشق و معشوق
اّما هیچ  »ه«: عاشق هر کاری از دستش برمی آید انجام داده است؛ 
کاری در شب تیرءه هجران اثربخش نیست و کاری از نالءه سحری او 

برنمی آید = استیصال و درماندگی عشق

مفهوم مشترک بیت سؤال و  پربال بودن راه - 20  
عشق است و این که جفا و ستم الزمءه عشق است )بالکشی عاشقانه(.

مفهوم سایر گزینه ها:
 عاشق حتی اگر در راه عشق جان ببازد، از عشق رو برنمی گرداند.
 وقتی معشوق جلوه می کند، چاره ای جز عاشق شدن وجود ندارد. 

 تقابل عقل و عشق

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و گزینه های - 21  
،  و  این است که همءه موجودات خدا را ستایش می کنند. در 
 این مفهوم دیده نمی شود و شاعر می گوید: تو به من این اشتیاق 

را بخشیدی که با دیدن زیبایی ها تو را ستایش کنم.

کسی - 22 مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و    
که دل بستءه تعلّقات دنیاست نمی تواند به کمال برسد. 

مفهوم سایر گزینه ها:
پیامد  نیست./  رنج  و  گرفتاری  بدون  آسایشی  هیچ  دنیا  این  در   

آسایش و راحتی، رنج و گرفتاری است.
 رد کردن نیازمندان از خود، سبب دور کردن اقبال و دولت است.
 ازلی بودن ویرانگری عشق/ ویرانی دل عاشق، تعمیرناپذیر است.

در بیت صورت سؤال سخن از اثر گرفتن زمانه از - 23  
غم ها و شادی های مردمان است. در میان ابیات سؤال در  می توانیم 
به نوعی این مفهوم را ببینیم. در این گزینه، شاعر بیشتر بر این مطلب 
تأکید دارد که هر چه رفتار کنیم روزگار و جهان با ما همان گونه رفتار 

می کند و به نوعی این جهان بازتاب اعمال و نگرش ماست.
مفهوم سایر گزینه ها:

 کسی که غم و شادی و روز و شبش برابر باشد، روزگارش سراسر 
بهار است.

 سخن پخته و ارزشمند، انسان های خام و نادان را مغلوب می سازد.
 دل انسان  آزاده در زمان سختی ها هم  آسوده و شادمان است )برای 

آزاده غم و شادی یکسان است(.

دلیل - 24 خاموشی  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم   
جهل و نادانی است )پس سخن بگو(. متضاد این مفهوم می شود: سکوت 
دلیل دانایی است یا سخن گفتن دلیل نادانی است )پس خاموش باش(. 
در هر صورت در بیت صورت سؤال سکوت مذّمت شده و باید به دنبال 
بهتر سکوت ستایش شده باشد که در    بیتی بگردیم که در آن 

از سایر گزینه ها این مطلب دیده می شود.
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مفهوم سایر گزینه ها:
 سنجیده و درست و نیکو سخن گفتن

 سنجیده گویی / سخن نسنجیده سبب خواری است.
 اّول اندیشه بعد گفتار

مفهوم اصلی بیت سؤال ترجیح مرگ، بر زندگِی - 25  
با ننگ است. در  سخنی از ننگ نیامده است و شاعر مرگ را در 
،  و  شاعر تنّزل  نام روا می داند. در  راه به دست آوردن 
البته  می دهد.  ترجیح  ننگ  آن  بر  را  مردن  و  می داند  ننگ  را  جایگاه 

مفهوم ترجیح مرگ بر ننگ در  وجود ندارد و فقط ننگ از تنّزل 
جایگاه دیده می شود. شاعر می گوید دست کشیدن از عشق معشوق 
)که به من مقام و عّزت بخشیده( مثل این است که از مقام پادشاهی 
به پاسبانی تنّزل پیدا کنم. برای روشن تر شدن، مفاهیم گزینه ها را از 

نظر می گذرانیم: 
 روا دانستن مردن در راه کسب نام

 ترجیح مرگ بر پذیرفتن ننگ
 ترجیح مرگ بر پذیرفتن ننگ

 ننگ داشتن از تنّزل رتبه و جایگاه 
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دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی انسانی
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
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2 صفحهآزمون عمومی

هاِی زوج در کدام گزینه »تماماً« درست است؟- 1 معنِی واژه 
»شکن، نموده، قفا، تناور، تقریظ، بهرام، دوده، هژیر«

جثّه، خشمگین 2( کیوان، آشکارکرده، قوی  1( سیارءه مریخ، ارائه کرده، نیکو، فربه  
4( سیارءه زحل، پس  گردن، تنومند، چابک  3( نشان داده، تنومند، بسیاردان، خاندان 

معنِی چند واژه، درست است؟- 2
)زخم: ضربه( )شیخ: پیر( )عندلیب: هزاردستان( )خنیده: پرآوازه( )نماز پیشین: نماز مغرب( )آزرم: گمان( )نژند: خوار و زبون( )درای: زنگ 

کاروان( )سیماب: لرزان(
4( هشت  3( هفت  2( شش  1( پنج 

مترادف »قطره، فریاد، غریو، کاهش یافتن« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟- 3
 الف( بی صرفه نیست ریزش مستان به پای گل

کنند حساب  تو  پیش  مرا  جرم  که  گهی   ب( 

جرس ب��ان��گ  و  پ��اس��ب��ان��ان  غ��و   ج( 

هزار نفیر  و  شوریده  بلبل  صفیر  د( 

دهد زر  به  زر  کسی  چو  نمی کشد   نقصان 

بریز بی حساب  کرم های  ز  رشحه ای   تو 

پس و  پیش  از  و  دور  از   همی آمد 

حزن بیت  ز  ب��رون  آمد  گل  وصل  ب��رای 
4( ب ـ د ـ ج ـ الف 3( ب ـ ج ـ الف ـ د  2( ج ـ د ـ ب ـ الف  1( الف ـ د ـ ب ـ ج 

در کدام عبارات »غلط امالیی« وجود دارد؟- 4
ب( هر کس به قراضه ای در معبر نشسته و رخت سفر بسته. الف( وی دست در دامن ازلی زد و نصرت خاست. 

د( وی پشیمان گشت و گفت از پشت دست خواییدن چه سود.  ج( از وحشت آباد عالم فانی به نزهت سرای جاودانی انتقال نمود. 
4( ب ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ج 

در کدام عبارت »غلط امالیی« وجود دارد؟- 5
1( اّتفاق کردند که او را استحقاق و اهلّیت این منزلت هست.

2( خواست که به نصرت و معاونت و استخالص مملکت او قیام نماید.
3( به خوش دلی و قبطت عزم مراجعت در خدمت او به امضا رسانیدند.

4( اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی نویس، اگرچه استیصال او در آن باشد زهره دارد که ننویسد؟
در متِن زیر چند »غلط امالیی« وجود دارد؟- 6

»آدم صفی خلعت صفوت ازو یافت، روح پرفتوح در غالب نوح به عّزت او درآمد، طیلسان صعود بر سر هود او کشید، منشور امارت به نام 
اسماعیل او نبشت، نعلین غربت در پای موسی او کرد، عمامءه رفعت بر سر عیسی او نهاد.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
نام سرایندءه کدام بیت، در مقابِل آن »غلط« آمده است؟- 7

گم غــم  و  ــج  رن ــاب  ت و  پیچ  در  مشو   )1 
است ــن  ای کاندیشه  شــو  عشق  ــالم  غ  )2 
حریف نخواهد  جفت  عشق  است  طاق پذیر   )3 
شمع چون  باید  سوخته  دل  داغ  بر  صبر   )4

ـــن تــبــّســم ــم ک ــّس ــب ـــر حــالــت ت ـــه ه  ب
است ایــن  پیشه  را  صــاحــب دالن   همه 
نه طــاق  نهی  پــای  اگــر  عشق  نمط  ــر   ب
نیست ــان  آس شــدن  تــو  ــزم  ب صحبت  ــق  الی

)فریدون مشیری(
)نظامی(

)منوچهری(
)هوشنگ ابتهاج(

در منظومءه زیر به ترتیب، چند تشبیه و چند استعاره وجود دارد؟- 8
»فوران گل حسرت از خاک/ بارش شبنم روی پل خواب/ پرش شادی از خندق مرگ/ گذر حادثه از پشت کالم«

4( چهار ـ شش 3( چهار ـ پنج  2( سه ـ شش  1( سه ـ پنج 
های مقابل همءه ابیات »کامالً« درست است، به جز:- 9 آرایه 

است شیرین  گالب  چون  دهن  آب  آنش  از   )1 
رویش اوست  بستان  باشد  سیف  که  جا  هر   )2 
 3( گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است
می دادند نان  گرسنه  هر  به  که  سرورانی   )4

دهنش پستءه  مغزِ  شکر  همچو  هست   که 
نوبهاری« باد  ای  بستان  حال  است   »چــون 
چاهی گندم  یوسف  شد  که  است  عزیز   نان 
درگاهی سگ  همچو  شــده  استخوان جوی 

)واج آرایی، حسن تعلیل(
)استعاره، تضمین(
)ایهام تناسب، تشبیه(
)مجاز، استعاره(
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3 صفحهآزمون عمومی

بیِت زیر، به کدام »آرایه ها« آراسته شده است؟- 10
هالل چون  دوتا  گشته  من  یکتای  ک��رده ای«»قامت  دوت��ا  زل��ف  قمر  قرین  تو  تا 

2( تشبیه، مجاز، تضاد، ایهام تناسب 1( تضاد، استعاره، جناس تام، ایهام  
4( تشبیه، واج آرایی، کنایه، جناس ناقص  3( استعاره، واج آرایی، جناس ناقص، مجاز 

آرایه های »جناس، اسلوب معادله، استعاره، حسن تعلیل و ایهام تناسب« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- 11
 الف( می خورم خون جگر تا می برم روزی به سر

است بلند  و  کوتاه  تو  زلف  و  من  عمر  زان   ب( 

 ج( چون شود اخالص کامل تر رسد سلطان عشق

 د( سخن را روی گرم از قید خاموشی برون آرد

کرد جا  سینه  صدر  در  خیالش  شبی  آمد  ه ( 

داده اند چونم  که  بنگر  قضا  خوان  از   قسمت 

است فراز  و  است  نشیب  ورطه  هر  به  که   زیرا 

شود افسر  این  از  بعد  سر  در  افسار  بود   آن چه 

می گردد بلندآواز  س��وزان  آتش  از   سپند 

کرد بنا  بت خانه ای  خرابی  مسجد  در 
4( ج ـ د ـ ه  ـ ب ـ الف 3( ج ـ ب ـ د ـ الف ـ ه   2( الف ـ د ـ ه  ـ ج ـ ب  1( الف ـ ج ـ ه  ـ ب ـ د 

زماِن افعاِل موجود در ابیاِت زیر، به ترتیب، کدام است؟- 12
تدبیر ک��ن��د  ب��ی م��ش��ورت  ک��ه   »ه���ر 

بنشانی ک���ه  ب��ی م��ش��ورت  ب��ی��خ 

تیر ن��ی��ای��د  غ���رض  ب���ر   غ��ال��ب��ش 

ب���ر ن���ی���ارد ب��ه ج��ز پ��ش��ی��م��ان��ی«
2( مضارع اخباری، مضارع التزامی، ماضی التزامی، مضارع التزامی 1( مضارع اخباری، مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع التزامی 
4( مضارع التزامی، مضارع اخباری، ماضی التزامی، ماضی مستمر  3( مضارع التزامی، مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع اخباری 

در کدام بیت، نقِش دستوری »واژءه قافیه« متفاوت است؟- 13
چشم و  روی  بــادام  و  گل  قامتت  سرو  بر   )1 
دری از  خوبی  بدین  است  درنیامده  کس   )2 
است نیامده  عالم  همه  در  که  منم  اول   )3 
نقاب برکشد  اگر  روشــن  روز  که  رویــی   )4

بری آورد  چنین  ســرو  ــه  ک  نــشــنــیــده ام 
ـــادری ــد م ــرزن ــو ف ــو ت ــر نـــیـــاورد چ ــگ  دی
منظری هــیــچ  ــظــرم  ن در  ــو  ت از   زیــبــاتــر 
اختری تــیــره  شــب  چــنــان کــه  ــد  ده پــرتــو 

تعداد جمله های کدام بیت، با بیِت زیر یکسان است؟- 14
می گفت و  کویت  سر  ز  فروغی  نبودم«»می رفت  زار  چنین  کاش  ای  دل  دست  کز 

می دانی تو  ندانستم  او  وصل  قدر  من  دال   )1 
بسی دجله  که  منه  دل  می گذرد  آن چه  به   )2 
مپوشان چهره  دل سوختگان  ــدءه  دی از   )3 
عشق بازی کار  است  تعطیل  می گویند  بی تو   )4

پشیمانی نمی دارد  ســودی  و  دانستم   کنون 
بغداد در  گذشت  بخواهد  خلیفه  از   پس 
هست نفسی  صاحب  که  هش  دار  آینه   ای 
دارد آدینه  و  شنبه  از  خبر  کی  ــا  اّم عشق 

شده در همءه ابیات کامالً درست است، به جز:- 15 هاِی مشخص  نقِش قسمت 
َخِضر همچون  جهان  در  عمرت  اد  ــ ب  )1 
قمر و  است  ستاره  همچون  سخن  این   )2 
است عالمی  مسیح  مــا  از  یکی  هــر   )3 

وصــال  ــن  ای برنتابد  حرفی  کــه  ــون  چ  )4

مــســتــِمــر و  ــر  ــی ــگ ــت دس و   جــــان فــــزا 
ــر ـــدهـــد اث ـــق ن ـــان ح ـــرم ـــی ف ــک ب ــی  ل
اســت مــرهــمــی  ــا  م ــف  ک در  را  ـــم  ال ــر   ه

ــال  ــق ــه َم ــوت ــم ک ــن ــــب آیـــد کـــه ک واج

)متّمم، مسند(
)مسند، مفعول(

)مضاٌف الیه، نهاد(
)مسند، مفعول(

با توجه به ابیاِت زیر همءه موارد »کامالً« درست هستند، به جز:- 16
مجوی ره��ای��ی  م��ن  ک��ز  گفت   »ب���دو 
ن��ی��ام��د ب��ه دام���م ب��ه س��ان ت��و گ��ور

م���اه روی ای  ت��و  ج��وی��ی  جنگ   چ��را 
م��ش��ور« ن��ی��اب��ی  ره��ای��ی  چنگم  ز 

2( در ابیات چهار فعل نیاز به مفعول دارد. 1( ابیات از هفت جمله تشکیل شده اند. 
4( فعل مضارع اخباری و ماضی ساده در ابیات به چشم می خورد.  3( منادا و یک جهش ضمیر در ابیات مشهود است. 

المثِل »از کوزه همان برون تراود که در اوست« از کدام بیت، دریافت می شود؟- 17 مفهوِم ضرب 
نسب پس  باید  نفس  بزرگی  اّول  را  مرد   )1 
نگردد لعل  سیه  سنگ  بدهد  جــان  گر   )2 
نیست هــیــچ  ظــاهــر  ــای  ــب زی ـــورت  ص  )3 
دارد توان  هستی  کز  بود  تواند  ذاتی  اگر   )4

آشکار معنی  دو  هر  این  او  ذات  اندر   هست 
افتاد بدگهر  کند  چــه  اصــلــی  طینت  ــا   ب
ــار ــی ب ـــا  ـــب زی ـــرت  ـــی س ـــــــرادر  ب  ای 
دارد روان  و  نیستی جان  از  او  که  ذاتم  آن  من 
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4 صفحهآزمون عمومی

کدام بیت با بیِت زیر، قرابِت مفهومی دارد؟- 18
عام و  خاص  گلوگیر  هست  که  اجل  بگذرد«»آب  نیز  شما  ده��ان  بر  و  حلق  بر 

نکنند نیکی  به  خلق  کسی  یاد  بی  اجل   )1 
ما بر  ستم  رفــت  ایــن  ــم  دادی بارگه  ما   )2 
عزیز یار  ای  اجل  تیر  به  نیست  شک  هیچ   )3 
ــوران م رزق  شــد  عاقبت  خــواهــی  چــو   )4

آرد انــصــاف  ســر  بــر  را  طایفه  ــن  ای ــرگ،   م
خذالن رسد  چه  گویی  ستمکاران  قصر   بر 
به ـــدازی  ان تو  چو  درآیــم  ــای  پ از  من   که 
حــاصــل؟ ــه  چ سلیمانی  ــر  گ ـــت  دول ــه  ب

از کدام بیت، مفهوِم بیِت زیر استنباط می شود؟- 19
نگشت ضایع  که  شکر  سحر  و  شام  شد«»گریءه  یکدانه  گوهر  م��ا  ب���اران  قطرءه 

کرد صاف  را  آیینه ام  شب  دل هــای  گریءه   )1 
 2( مرا چون اشک هر سو می دواند چشم پرکاری
گره جانم  رگ  از  نگشود  مستانه  گریءه   )3 
4( بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو

یافتم گریان  چشم  از  شمع  همچو  بینش   نور 
بازی کند  دیگر  عالم  در  او  مژگان  هر   که 
نشد وا  دل  از  عقده  گریه کردن  در  را   تاک 
آید عود  بوی  را  کسی  بی آتش  که  دیدی  کجا 

عباراِت زیر با کدام بیت، قرابِت مفهومی دارد؟- 20
»از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و به یِد قدرت دِر گل از گِل دل کرد.«

گریان فروغی  به  محّبت  خندان  صبح   )1 
بچکید محّبت  کلک  از  که  عشق  نقطءه   )2 
زد دم  تجلّی  ز  حسنت  پرتو  ازل  در   )3 
زد دم  ــت  ــدیّ اب کــز  ازل  ّقــاش  ــ ن کلک   )4

زد شبنم  خــزان  گل های  به  و  بارید   اشــک 
زد دم  محّبت  و  عشق  از  و  شد  آدم   دل 
زد عالم  همه  به  ــش  آت و  شد  پیدا   عشق 
زد ــم  ــال ع هــمــه  نــقــش  عـــدم  لـــوح  ــر  ب از 

کدام بیت با بیِت زیر، قرابِت مفهومی ندارد؟- 21
فنا شد  خود  کز  یافت  کس  آن  است«»وصلت  مردانه ای  خود  ز  شد  فانی  که  هر 

بود زمین گیر  ماند  خودی  قید  در  که  هر   )1 
شدن خواهم  رها  تن  قید  ز  باشد  اگر  عمر   )2 
 3( سوخت تا پروانه واصل شد تو هم از بال و پر
نور را  ــه  ــروان پ رســد  شمعی  از  ــو  چ  )4

می باشد همه جا  خود  از  رود  بیرون  که   هر 
شدن خواهم  بقا  آب  موجءه  چــون   بی گره 
سوختن ــوای  ه در  رغبت  ــوش  آغ کن  ــاز   ب
دور از  پــــروانــــه  پــــرزنــــان  درآیــــــد 

کدام بیت »فاقد« مفهوم عبارِت زیر است؟- 22
»تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.« 

خــاکــســاری شو صــحــرای  دامـــن  غــبــار   )1 
خندیدن نیست  صرفه  ما  خاکساری  به   )2 
شدن گوهر  نظر  در  دارد  که  آبی  قطرءه   )3 
باد1 بر  سوار  افتادگی  ز  گرد  است  شده   )4

یافت توانی  رهگذر  ایــن  از  رفعت  تــاج   که 
را بی غش  ــراب  ش سفالین  ــام  ج بــه   مکن 
بــایــدش ــّزل  ــن ت دریـــا  ــا  ت ـــر  اب ــار  ــن ک  از 
خاک در  نشان  گردن کشی  ز  است  نشسته 

مفهوِم کدام بیت با عبارِت زیر، یکسان است؟- 23
»از بیم عقرب جّرارءه دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیءه حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.« 

آمــدیــم جـــان  ــاه  خــطــرگ در  ــون  ــن ک  )1 
می کنی چــاهــی  ظلم  از  ــو  ت ــه  ک ای   )2 
پوست نهیب  از  مار  چو  بیفکنند  خلقی   )3 
شد ــر  ــر زی س او  و  معکوس  او  مکر   )4

ــم ــدی آم ـــــــاودان  ن ــــوی  س ــــــاران  ب  ز 
مــی تــنــی ـــــی  دام خـــویـــش  ـــــرای  ب  از 
پر ــشــاط  ن از  مـــور  ــو  چ بـــرآورنـــد  ــومــی   ق
شد دیـــر  روزش  و  بـــرد  ــــــارش  روزگ

مفهوِم بیِت زیر با کدام بیت متناسب نیست؟- 24
برکند نقشی  که  نمی بیند  نقاشت  وان که دید، از حیرتش کلک از بنان افکنده ای«»هیچ 

ــد گــردن ــحــر  ب و  ـــّر  ب بــه  ســرگــشــتــه   )1 
زبـــان هـــا ـــو  ت وصــــف  ز  الل  ای   )2 
ــم ــردی ک ــر  ــی س ــق  ــش ع عـــالـــم  در   )3 
را ــنــده  ــن آفــری ــان  ــدگ ــن ــن ــی ب ـــه  ب  )4

ـــــا ـــــاروان ه ـــب تـــــو ک ـــل ـــــــدر ط  ان
بـــیـــان هـــا ــــو  ت ثــــنــــای  ز   کــــوتــــه 
ـــان نــشــان هــا ـــک ـــان ی ـــک ــــم ی ــــدی  دی
را ــده  ــن ــن ــی ب دو  مـــرنـــجـــان  ــنــی  ــی ــب ن

1- مصراع اول در دیوان صائب تبریزی به این شکل است: »شده است گرد ز افتادگی به باد سوار« 
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کدام مورد، با توجه به ابیاِت زیر »غلط« است؟- 25
شماست ع��زم  ز  شگفتی  در   »فلک 

بود ی���زدان  ب��ه  ب���اور  چ��و  را  شما 

شماست رزم  آف��ری��ن گ��وی   م��ل��ک 

ب��ود« نگهبان  را  شما  م��ر  او  ه��م 
1( در سروده »پنج ترکیب اضافی« یافت می شود.

2( آرایه های »استعاره، اغراق و جناس« در ابیات به چشم می خورد.
3( نقش قسمت های مشخص شده به ترتیب، »متّمم و مفعول« است.

لَی اهلل فَُهَو َحسُبُه تناسب مفهومی دارد.  4( بیت دوم با آیءه شریفءه ！َو َمن یََتوکَّل َع
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در این متن واژه های مهّمی مثل صفی )برگزیده(، َصفوت )برگُزیدگی 
و خلوص(، طیلسان )ردا(، امارت )حکمرانی و فرمانروایی(، با امالی 

درستی به کار رفته اند.

انتخاب - 7 دوازدهم  فارسی  کتاب  از  ابیات  همءه    
شده اند. بیت  از خاقانی است و از قلمرو زبانی درس 8، »از پاریز 

تا پاریس«، فارسی دوازدهم است.
بررسی سایر گزینه ها:

زبانی درس 17  قلمرو  به  مربوط  فریدون مشیری  از  بیت  این   
همین کتاب است.

 بیت از نظامی و از قلمرو زبانی درس 12، فارسی دوازدهم است.
 بیت از هوشنگ ابتهاج و از قلمرو فکری درس 7، فارسی دوازدهم 

انتخاب شده است.

ابتدا به بررسی تشبیه های این منظومه می پردازیم:- 8  
تشبیهی( )اضافءه  خواب  پل   -2 تشبیهی(  )اضافءه  حسرت  گل   -1 

3- خندق مرگ )اضافءه تشبیهی(
بررسی استعاره:

1- فوران گل )گل را مانند آبی دانسته که فوران می کند.( 2- بارش 
شبنم )شبنم مانند باران می بارد.( 3- پرش شادی )شادی را مانند 
یا  کسی  )حادثه  حادثه  گذر   -4 بپرد.(  می تواند  که  دانسته  انسان 
چیزی است که می گذرد.( 5- پشت کالم )کالم مانند شیئی است 

که پشت و رو دارد.(؛ همءه موارد استعارءه مکنیه اند.

در این گزینه »نان« مجاز از خوراکی و غذاست - 9  
اّما بیت فاقد استعاره است.

بررسی سایر گزینه ها:
 واج آرایی: تکرار صامت /ش/ / حسن تعلیل: علت شیرین بودن 

دهان یار این است که دهانش همچو ِشکر است.
بیت تشخیص  داده، پس  قرار  را مخاطب  »باد«  استعاره: شاعر   
و  تشخیص  نیز  بستان  احوال  جویاشدن  ضمن  در  دارد.  استعاره  و 
ل متعلّق به »سیف فَرغانی« است.  استعاره است. / تضمین: مصراع اّو
بیت  کامل  است. صورت  کرده  تضمین  از سعدی  را  دوم  مصراع  او 
سعدی این گونه است: چون است حال بستان ای باد نوبهاری؟/ کز 

بلبالن برآمد فریاد بی قراری
این بیت به معنی محترم و ارزشمند  ایهام تناسب: »عزیز« در   
و  فرعون  و  مصر  با  باستان،  مصر  در  مقامی  نام  معنی  در  اّما  است 
تشبیهی  اضافءه  گندم«  »یوسف  تشبیه:  می سازد./  تناسب  یوسف 
است. شاعر گندم را به یوسفی تشبیه کرده که در چاه گرفتار شده و 

این گونه از قحطی روزگار خود شکایت می کند.
 »چاهی« صفت نسبی به معنِی زندانی و محبوس در چاه است.

نموده:  -1 ـ  زلف  خم  و  پیچ  َکن:  ِش واژه ها:  معنی   
 نشان  داده، ارائه کرده، آشکارکردهـ  قفا: پِس گردن، پشِت گردن، پشتـ 

جثّه ـ تقریظ: ستودن، مطلبی ستایش آمیز  تناور: تنومند، فربه، قوی 
دربارءه کتاب، نوشته و مانند آن ـ بهرام: سّیارءه مّریخ ـ دوده: دودمان، 

خاندان، طایفه ـ هژیر: چابک، هوشیار، نیکو
با توّجه به این که صورت سؤال، از ما معنی واژه های زوج را خواسته 
است، پس ما باید معنی درست واژه های »نموده، تناور، بهرام، هژیر« 
در همگی  ترتیب،  گرفتن  نظر  در  بدون  واژه ها  این  که  بیابیم   را 

 به درستی معنی شده اند.

معنای صحیح واژه هایی که نادرست معنی شده اند:- 2  
نماز پیشین: نماز ظهرـ  آزرم: شرم و حیاـ  سیماب: جیوه )سیماب گون: 

مانند سیماب، به رنگ جیوه(

رشحه در بیت »ب« مترادف قطره، نفیر و صفیر - 3  
َغو در بیت »ج« مترادف غریو و نقصان در  در بیت »د« مترادف فریاد، 

بیت »الف«، مترادف کاهش یافتن است.

غلط های امالیی و شکل صحیح آن ها:- 4  
»الف«: خاست  خواست )طلبید، تقاضا کرد(؛ »نصرت خواست«، 

یعنی یاری طلبید.
خاست )خاستن( در معنی »به پا خاستن، بلندشدن، به وجود آمدن، 

پدیدار و ظاهر شدن، از میان رفتن« کاربرد دارد.
»پشت  نرم کردن(؛  دندان  به  )جویدن،  خاییدن  خواییدن   »د«: 
دست خاییدن« یعنی پشت دست را گازگرفتن؛ کنایه از اظهار ندامت 

و پشیمانی است.

، واژءه قبطت )قبطه( با امالی غلطی - 5 در عبارت   
آمده و شکل صحیح این کلمه، غبطه )شادمانی و خوشدلی، نیکویِی 
آرزوداشتن،  را  کسی  روز  و  حال  رشک بردن،  )غبطه:  است.   احوال( 

بی  آن که خواهان زوال آن باشیم.(

در متن مذکور، امالی دو واژه غلط است: 1- غالب؛- 6  
جثّه« صحیح  با توّجه به معنی عبارت، قالب به معنی »جسم و پیکر، و 
غربت   -2 بیشتر(.  و  اغلب  پیروز،  و  مسلّط  چیره،  ( غالب  نه  است 
خداوند(  به  نزدیکی  و  )تقّرب  قربت  واژءه  کاربرد  تنهایی(؛  و  )دوری 
در جملءه »نعلین قربت ...« صحیح و مناسب است، چرا که سخن از 
مورِد لطف و عنایت قرارگرفتن موسی )ع( و برگزیده و نزدیک شدن 
آن حضرت به خداونِد باری تعالی است، البّته با اذن به اراده و عنایت 

پروردگار. )نعلین: یک جفت کفش(
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تعداد جمالت بیت سؤال:- 4   
کاشکی  == می رفت فروغی ز سر کویت )1( و می گفت )2( ای کاش )

این چنین بود( )3( که از دست دل چنین زار نبودم )4(
تعداد جمالت 

به هوش  ==  از دیدءه دل سوختگان چهره مپوشان )1( ای آینه )2( هش دار )
باش( )3( که صاحب نفسی هست. )4(

بررسی سایر گزینه ها:
کنون   )3( می دانی  تو   )2( ندانستم  او  وصل  قدر  من   )1( دال   

دانستم )4( و سودی نمی دارد پشیمانی )5(
 به آن چه می گذرد )1( دل منه )2( که دجله بسی پس از خلیفه 

بخواهد گذشت در بغداد )3(
 می گویند )1( بی  تو تعطیل است کار عشق بازی )2( عشق اّما 

کی خبر از شنبه و آدینه دارد )3(

ولی - 5  دارد؛  مسند  نقش  »واجب«  بیت،  این  در   
»کوته« مفعول نیست؛ بلکه در جملءه آخر نقش مسند دارد:

واجب آید که مقال ]را[ کوته کنم.
       مسند    مفعول  مسند  

 فعل از مصدر »کردن« اگر به معنای »گردانیدن« باشد به مفعول و 
مسند نیاز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
 »َخِضر«: متّمم  ادات تشبیه »چون« از نظر دستوری حرف 
اضافه  است و کلمءه بعد از آن  متّمم./ »جان فزا«: مسند  فعل »باد« 
دعایی و در معنای »باشد« است و اسنادی محسوب می شود و نیاز 

به مسند دارد: 
عمرت، جان فزا باد.

    نهاد          مسند 
حرف  از  مسند  جمله  این  در  یعنی  است؛  مسند  قمر«  »همچون   
اضافه و متّمم تشکیل شده و درست تر بود که زیر »همچون ستاره« خط 
کشیده می شد )در هر حال چون  پاسخ آشکار تست است؛ از این 
گزینه می گذریم.( »اثر« مفعول است  ]این سخن[ »اثر« ندهد  

چه چیزی را ندهد؟ اثر ]را[
ای خط کشیده نشده؛ احتماالً منظور طّراح تست   زیر هیچ واژه 
از مضاٌف الیه واژءه »عالمی« و منظور از نهاد واژءه »مرهمی« بوده است؛ 
دارد«  »وجود  معنای  در  و  غیراسنادی  فعل  »است«  دوم  مصراع  در 
است. معنی مصراع دوم: برای هر درد در کف ما مرهمی وجود دارد.

در این دو بیت، یک منادا وجود دارد: ماه روی؛ - 6   
ولی هیچ جهش ضمیری اّتفاق نیفتاده است.

بررسی سایر گزینه ها:
چرا   )2( مجوی  رهایی  من  کز   )1( گفت  بدو  جمالت:  تعداد   
جنگ  جویی تو )3( ای ماه روی )4( نیامد به دامم به سان تو گور )5( 

ز چنگم رهایی نیابی )6( مشور )7(
فعل های  »نیابی«  و  »جویی«  »مجوی«،  »گفت«،  فعل های   

مفعول پذیر هستند.
 فعل مضارع اخباری: جویی )می جویی( ـ نیابی )نمی یابی(/ فعل 

ماضی ساده: نیامد

با - 0  گزینءه   و  مجاز  با  و   گزینه های    
جناس ناقص رد می شوند.

بررسی آرایه های پیشنهادی  
خمیده، کج( / استعاره:  == راست، مستقیم( و دوتا ) == تضاد: یکتا )
در  »دوتا«  تام:  جناس   / است.  یار  درخشان  چهرءه  از  استعاره  قمر 
مصراع اول به معنی خمیده است و در مصراع دوم و در ترکیب زلف 
دوتا به معنی دو رشتءه زلف است./ ایهام: دوتا در مصراع دوم عالوه بر 

معنی پیش گفته شده، به معنی خمیده نیز قابل قبول است. 
واژءه »قرین« نیز در دو معنا قابل جای گذاری است: 1- مانند 2- در 

کنار، نزدیک.

با حسن تعلیل گزینه های  و  رد می شوند، -     
زیرا ابیات »الف« و »ج« حسن تعلیل ندارند.  نیز با اسلوب معادله 
شود، زیرا بیت »ج«، بیت پیشنهادی این گزینه به علّت ربط  رد می 

معنایی دو مصراع، فاقد اسلوب معادله است.
: بررسی آرایه های ابیات براساس پیشنهاد 

»ج«: جناس: در و سر؛ افسار و افسر )جناس ناهمسان(
»د«: اسلوب معادله: عالوه بر این که مصراع دوم مثالی برای مصراع 

اّول است، مصراع ها استقالل دستوری نیز دارند.
خیال  ساختن(  == ( بنا کردن  و  خود  جا کردن  استعاره:  آمدن،  »ه «: 

تشخیص و استعاره دارد و نیز مسجد استعاره از سینه است.
این  یار  زلف  بلندی  و  علّت کوتاهی عمر شاعر  تعلیل:  »ب«: حسن 
است که در هر مهلکه و زمین و بیابان خطرناکی )در عشق( پستی 
وجود دارد )کوتاهی عمر شاعر( و بلندی وجود دارد )بلندی زلف یار(.
اّما در معنی  ایهام تناسب: »روزی« به معنی یک روز است؛  »الف«: 

رزق و روزی با قسمت و قضا تناسب می سازد.

بررسی زمان فعل ها: کند )بکند(: مضارع التزامیـ  - 2   
نیارد  ـ  التزامی  مضارع  بنشانی:  ـ  اخباری  مضارع  )نمی آید(:  نیاید 

)نمی آرد(: مضارع اخباری
 معنی دو بیت: هر کس بدون مشورت، تدبیر انجام دهد یا بیندیشد 
معموالً تیرش به هدف نمی خورد و به نتیجه نمی رسد. درختی )پایه و 
اساسی( که بدون مشورت بکاری )بنیان بگذاری( میوه ای جز پشیمانی 

به بار نمی آورد.

قافیه )بری( در بیت  مفعول است. در - 3  واژءه   
سایر ابیات، واژءه قافیه نقش نهاد دارد. برای بررسی نقش واژءه قافیه 

مصراع های دوم را طبق فارسی معیار مرّتب می کنیم:
 نشنیده ام که سرو بری چنین ]را[ آورد.

                                     نهاد   مفعول
 دیگر مادری چو تو فرزند نیاورد.

   مفعول     نهاد
 در این گزینه، فعل جملءه مصراع دوم در آخر مصراع اّول آمده که 

بعد از مرّتب کردن جمله به نقش واژءه قافیه می رسیم:
هیچ منظری زیباتر از تو در نظرم نیامده است.

نهاد
 مصراع دوم دو جمله است که یکی از افعال حذف شده است:

]آن رو[ چنان پرتو دهد که اختری شب تیره ]پرتو دهد.[
مفعولنهاد
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مفهوم مشترک  و صورت سؤال این است که - 7   
رفتار هر کس مطابق ذات اوست.

با  : سنگ سیاه اگر جان بدهد، لعل سرخ نمی شود.  معنی بیت 
طینت اصلی اش چه می تواند بکند؟ بدگهر خلق شده است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 گوهر ذاتی برتر از اصل و نسب است.

 برتری سیرت بر صورت
بنا  اّما ذات من بر نیستی  ذات هر کسی به هستی او مّتکی است،   

شده است.

در - 8  است.  مرگ  حتمی بودن  سؤال  بیت  مفهوم   
اّما در   گزینه های  و  مفهوم مرگ به نوعی وجود دارد 
مفهوم حتمی بودن و گریزناپذیربودن مرگ آشکارتر و پررنگ تر است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 فقط پس از مرگ، از مرده به نیکی یاد می کنند.

 عاقبت شوم ظالمان/ ناپایداری قدرت
 وقتی مرگ حتمی است، مردن به دست دوست بهتر است.

ثمر - 9  به  از  سخن  سؤال،  بیت  همانند  در    
نشستن گریه و زاری عاشق است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 اسیر و مطیع  بودن در برابر حسن یار

 بی اثر  بودن اشک و گریه
 رنج کشیدن مقّدمءه کمال و ارزشمندی است.

دل - 20 آفرینش  از  سخن  سؤال،  صورت  عبارت  در   
انسان با عشق و محبّت است که این مفهوم در  از همءه گزینه ها 
روشن تر آمده است. در سایر گزینه ها ازلی بودن عشق دیده می شود 

ولی تنها در  است که از آفرینش دل هم سخن رفته است.
 کِلک: قلم

معشوق -  2 به  عاشق  اشتیاق  از  سخن  فقط  در    
این  اّما در سایر گزینه ها مفهوم اصلی  یار.  است و رساندن خود به 

است که پاگذاشتن بر وجود ماّدی شرط رسیدن به وصال است.

عبارت - 22 همانند  و     ، گزینه های  در   
سؤال سخن از این است که تواضع و فروتنی سبب بلندمرتبگی است. 
اّما در  شاعر خود را بی قدر و منزلت می داند و خندءه هم چون شراب 
مخاطب را ارزشمندتر از آن می داند که صرف وجود خاکی همچون 

جام سفالین او شود. 

به - 23 از چاله  و   عبارت سؤال  مشترک  مفهوم   
چاه افتادن است.

مفهوم سایر گزینه ها:
 نتیجءه ظلم هر کس به خودش بازمی گردد.

 غم نصیب عده ای می شود و شادی نصیب عده ای دیگر.
 آشکارشدن فریب و رسواشدن / از عرش به فرش افتادن

 سرزیر: سرنگون

در  سخن از دیدن نشانه های عشق و ِسیرکردن - 24  
در عالم عشق است. اّما در سایر گزینه ها همانند بیت صورت سؤال، 

مفهوم اصلی ناشناختنی بودن خداوند است.
گزینه های  و  با مصراع اّول و  با مصراع دوم بیت سؤال 

تناسب معنایی دارند.

بررسی هر کدام از گزینه ها:- 25  
باور   ترکیب های اضافی: عزم شما/ آفرین گوی رزم/ رزم شما/ 
شما )شما را باور(/ نگهبان شما )شما را نگهبان(: 5 ترکیب اضافی 

 استعاره: در مصراع اّول در شگفتی شدن فلک، تشخیص و استعارءه 
مکنّیه دارد./ اغراق: متعّجب شدن فلک و آفرین گفتن فرشتگان اغراق 

است./ جناس: عزم و رزم
 »در شگفتی« مسند است و »شما« مضاٌف الیه. دّقت کنید فعل 
جملءه اول اسنادی است و نیاز به مسند دارد و »در شگفتی« مسند 
است. در مصراع سوم هم فعل »بَُود« به هیچ عنوان مفعول نمی خواهد 
اضافه است و  فّک  نوع  از  باشد. »را«  نشانءه مفعول  و »را« نمی تواند 

اجزای ترکیب اضافی »باوِر شما« را از هم جدا کرده است.
 مفهوم مشترک ابیات سؤال و آیءه قرآن این است که خدا برای 

کسی که توّکل می کند، بهترین نگهبان است.
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