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1 صفحهآزمون اختصاصی

کدام موارد، از ویژگی های »فکری« سبک خراسانی محسوب می شود؟0 136
ب( واقع گرا بودن شعر، محسوس و عینی بودن آن و سادگی توصیفات الف( حاکم بودن روح حماسه بر ادبیات این دوره 

د( رشد قالب غزل در اواخر این دوره ج( بهره گرفتن از تشبیهات حسی در توصیف پدیده ها 
4( ب ـ ج 3( ب ـ د  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 

متِن زیر برگزیده ای از کدام اثر ادبی است و مربوط به کدام دوره است؟0 137
ک، من خداوند اُشترم نه خداوند خانه و مر این خانه را خداوندی هست و او خود خانءه خود را نگاه دارد.« »پس عبدالمطلب گفت که ایّها الَمِل

4( ترجمءه تفسیر طبری ـ دورءه سامانی 3( کیمیای سعادت ـ دورءه سلجوقی  2( کشف المحجوب ـ دورءه غزنوی  1( قابوس نامه ـ دورءه غزنوی 
پدیدآورندگان »مکاتیب ـ صد پند ـ نفحات االنس ـ عشاق نامه« به ترتیب خالق آثار ............... نیز هستند.0 138

2( فیه ما فیه ـ تاریخ گزیده ـ تحفة االحرار ـ جامع التواریخ 1( مجالس سبعه ـ رسالءه دلگشا ـ بهارستان ـ لمعات 
4( دیوان شمس ـ موش و گربه ـ مرصادالعباد ـ جمشید و خورشید 3( مثنوی معنوی ـ اخالق االشراف ـ تذکرة االولیا ـ تاریخ جهانگشا 

از دیدگاه تاریخ ادبیات همءه موارد کامالً درست است، به جز:0 139
1( بازماندگان تیمور کم وبیش از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتند و ادبیات رونقی تازه گرفت و تاریخ نویسی نیز ادامه یافت. 

2( جامی در کتاب نفحات االنس خود به شیوءه تحفة االحرار نظامی به بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان پرداخته است.
3( بایسنقر میرزا هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان قرآن کریم و شاهنامءه فردوسی را به خط خوش نگاشتند. 

نویس، نّقاش و شاعر حمایت نمود. 4( پس از مرگ تیمور، شاهرخ با عالقه ای که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش 
در همءه ابیات ویژگی های »فکری« سبک عراقی مشهود است، به جز:0 140

ــد ــن ــروش ــی ف ــا م ــج ـــــی صـــوفـــی افـــکـــن ک  1( م
گفت ــن  م ــا  ب دوش  میخانه  هــاتــف  ــه  ک ــا  ــی  2( ب
ملکان از  داد  ــو  ت ــه  ب ــل  آج و  عــاجــل   3( نــعــمــت 
عمر همه  نباشد  و  اســت  نبوده  عشق  از  4( خبر 

ریـــایـــی زهـــــد  دســـــت  از  ـــم  ـــاب ت در   کــــه 
مگریز ــضــا  ق ز  و  ـــاش  ب ـــا  رض ــام  ــق م در   کـــه 
ــو کند ــه جــای ت ــه ب ــر چ ـــه ضــایــع نــشــود ه  زان ک
هست ــی  ــوای رس و  شنعت  از  خبر  را  او  کــه  هــر 

سرایندءه کدام بیت »غلط« معّرفی شده است؟0 141
من ــت  ــع ــری ش در  ــــت  اس ــگ  ــن ن ـــگ  ـــن  1( ج
آزادی پـــای  ــه  ب ــر  س بــنــهــادم  ــه  ک ـــان  زم  2( آن 
قلم ای  ــران  ــه ت شهر  در  ــداخــتــی  ان  3( غلغلی 

کنم  سحر  شــب  وطــن  ــاک  خ بــه  این چنین  ــر  4( گ

ـــن وط ـــظ  ـــف ح و  ــــــن  دی ــــــاس  پ پـــــی   ز 
آزادی بـــرای  از  شستم  جـــان  ز  خـــود   دســـت 
قلم ای  قـــرآن  ــرع  ش از  می کنی  حمایت  ــوش   خ
ــر کنم ــه س ــه خــاکــی ب ــو رفــت چ خــاک وطــن چ

)ادیب الممالک فراهانی(
)عارف قزوینی(

)سید اشرف الدین گیالنی(
)میرزادءه عشقی(

انتساب کدام آثار به پدیدآورندءه آن »غلط« معّرفی شده است؟0 142
1( )شمس و طغرا: حسن مقدم( )برءه گمشدءه راعی: امین فقیری(

2( )تنگسیر: صادق چوبک( )شمس الدین و قمر: میرزا حسن خان بدیع(
3( )خداوندنامه: صبای کاشانی( )تاریخ تطّور نظم فارسی: محمدتقی بهار(

4( )تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم کرمانی( )منشآت: قائم مقام فراهانی(
همءه موارد، بیانگر ویژگی های »سطح ادبی« شعر معاصر است، به جز:0 143

1( انتخاب وزن، متناسب با لحن طبیعی گفتار و زبان شعر است.
2( صور خیال، جدید و نو هستند و تکرار تصاویر شاعران دوره های قبل نیستند. 

های ساده در شعر معاصر کامالً چشمگیر است.  3( سادگی و روانی زبان شعر و جمله بندی 
4( ابهام در شعر معاصر پسندیده است و معنی گریزی از ویژگی های شعر این دوره است. 

نویسندءه »داستان باستان ـ جای پای خون ـ همسایه ها ـ تهران مخوف« به ترتیب، چه کسانی هستند؟0 144
1( میرزا حسن خان بدیع ـ سید مهدی شجاعی ـ جمال زاده ـ محمدباقر میرزا خسروی

2( میرزا حسن خان بدیع ـ سید مهدی شجاعی ـ احمد محمود ـ مشفق کاظمی
3( میرزا حبیب خراسانی ـ علی مؤذنی ـ جمال زاده ـ محمدباقر میرزا خسروی

4( محمدباقر میرزا خسروی ـ علی مؤذنی ـ احمد محمود ـ مشفق کاظمی
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2 صفحهآزمون اختصاصی

های مقابل همءه ابیات کامالً درست هستند، به جز:0 145 آرایه 
خویش دل  بندیم  تــو  ــف  زل در  کــه  پیش   1( زان 
ــن روش و  ســایــه  از  ــد  ــردم ب رخــت  و  زلــف  ـــا   2( ت
ســیــه روز شمع  ــون  چ ــو  ت شیرین  لــب  از   3( دور 
مهتاب ــدءه  ــن خ و  مــن  ــن  ــی خــون ــءه  ــری گ ــــا  4( ب

ــم ــودی ب بگسیخته  ــمــه  ه از  ــر  ــه م ــءه  ــت رش  مـــا 
ــم ــودی ب آویـــخـــتـــه  ــن  ــم چ ــــرو  س شـــاخـــءه   از 
ــم آمــیــخــتــه بــودیــم ــه ه ـــی ب ـــش و آب  خـــوش آت
ــم ــودی ب ــه  ــخــت ری گـــل  و  شــبــنــم  از  ـــی  رخ آب 

)مجاز، تضاد(
)لَّف و نشر، مجاز(

)استعاره، ایهام(
)استعارءه مصّرحه، استعارءه مکنیه(

نوِع استعاره در همءه ابیات با شعر زیر یکسان است، به جز:0 146

»می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب

نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفتءه چند، خواب در چشم ترم می شکند«
شیرین نــگــردد  شهد  از  کــه  ــت  اس ــرص  ح  1( کـــام 
می کند ــام  ــی ق ـــرو  س ــد  ــن ــی ک م ـــالم  س  2( بـــــاغ 
است بی انصافی  گله  ـــردون  گ تــرشــرویــی   3( از 
ــار ــه زن ــری  ــگــشــت ان ــم  ــاب ی گـــر  تـــو  ــل  ــع ل 4( از 

می چیند ــر  ــک ش ــک  ــش خ ـــی  ن ز  قــانــع  ــــه   ورن
ــــی رود غــنــچــه ســــوار مــی رســد ــاده م ــی ــزه پ ــب  س
کرد ــه  چ خــار  و  ــس  خ ــه  ب شنیدی  بــرق   خــنــدءه 
بــاشــد نــگــیــن  ـــر  زی در  ســلــیــمــانــم  ــک  ــل م صـــد 

در کدام بیت، همءه آرایه های »تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و حس آمیزی« یافت می شود؟0 147
ــیــدار ــده بــه فــریــاد نــگــردد ب ــی ــواب ــــای خ  1( پ
ــر خــوش ت نــدیــدم  عــشــق  ســخــن  صــــدای   2( از 
بهار ــدءه شــیــریــن  ــن ــون خ ــن ـــوه ج ک ــب  ل  3( بـــر 

نچید  گلی  خوبی  ز  و  مهر  نکاشت  ــاو  ک 4( هــر 

ـــردن ـــد ک ـــوان ـــه ت ـــا عـــاشـــق بـــیـــدل چ ــد ب ــن  ب
بماند دوار  گــنــبــد  ـــن  ای در  کـــه  ـــاری  ـــادگ  ی
شکفت فــرهــاد  تیشءه  از  کــه  ــت  اس زخــمــی   نقش 
بـــود اللـــــه  ــان  ــب ــه ــگ ن بـــــاد  ــــذار  ــــگ ره در 

در ابیاِت زیر چند وجه شبه مشهود است؟0 148
نقاب از  بنمای  خورشید  ــون  چ  الـــف( روی 

ــم را ــن ــر ت ــک ـــب چـــون ش ــــــی آن ل  ب( ب
نبیند ـــواب  خ ــه  ب ــر  ــوب ت خ ــو  ت ز   ج( روح 
چراغی چــون  وی  در  اللــه  ـــشـــان  د( درف

گذشت نــیــلــوفــر  هــمــچــو  ســر  از  ــم  ــآب  ک

دادی آب  ـــــدر  ان ــر  ــک ش ــون  ــچ ــم  ه

نبیند آفــتــاب  تــو  ـــون  چ ــک  ــل ف ــم  ــش  چ

داغــی ــش  ــان ج بــر  او  دود  از  ــک  ــی ول
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

آرایه های روبه روی کدام ابیات درست است؟0 149
عشقم جگرتشنءه  جام  چون  که  است   الف( عمری 

برافروز شمع  صد  دو  رخسار  ز  ــزم  ب  ب( در 
است مشکل  دیدن  ناموس  پردءه  در  را   ج( عشق 
است درج  او  در  جان  بیم  که  سلطانی  تاج  د( شکوه 

نرسانید ــت  ــام ج ــءه  ــرع ج ــن  م ــه  ب ـــام  ای  و 

ــز ــروری ف نــقــل  و  ــی  م ــار  ــرب ــک ش لــعــل   وز 

است مشکل  ــدن  دی فانوس  جامءه  در  را   شمع 

نمی ارزد سر  ترک  به  اما  است  دلکش  کالهی 

)مجاز، تشخیص(

)لَّف و نشر، موازنه(

)موازنه، تشخیص(

)جناس، کنایه(
4( الف ـ د 3( ب ـ ج  2( ج ـ د  1( الف ـ ب 

در تمام ابیات همءه ارکان تشبیه وجود دارد، به جز: 0 150
من چشم  آب  اســت  ــار  ن ــءه  دان چــون  غمش   1( در 
مستند و  عــاشــق  ــن  م چــو  ــاز  ب چمن  ــان  ــرغ  2( م
کنم ــون  چ تشبیه  ــو  ت روی  ــه  ب را  ــد   3( خــورشــی
نیست ــهــار  ب و  ـــزان  خ گـــرم  و  ســـرد  4( پـــــروای 

نیست بــیــش  ـــی  ـــاردان ن ــــم  روان ـــام  ک لــبــش   وز 
این جاست مــن  خــنــدان  گــل  و  مست  نرگس  ــان   ک
جناب ــر  ب ــه  ــوس ب ــد  ــده ب ــان  ــدگ ــن ب همچو   کـــاو 
است یکی  قبا  صنوبر  و  ــرو  س همچو  کــه  را  آن 

آرایه های )کنایه ـ جناس ـ ایهام تناسب ـ استعاره ـ لّف و نشر( به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟0 151
بخرم جان  به  را  تو  جفای  که  سرم  آن   الف( بر 

حسن کارگاه  در  که  تو  ــورت  ص مــات  ــن   ب( م
گفتم دل  بــا  و  دیــدم  او  ـــروی  اب و  ـــژه   ج( م
عشق ره  در  ما  ســیــه روزی  به  مبادا  ــس   د( ک

مالل  از  ســودایــی  سر  سرکشش  ــف  زل ــی  ه( ب

بکند ــا  وف ــن  م عمر  ــر  معامله  گ ــن  ای  در 

می کشند ــاه  ش را  ــو  ت و  ــدا  گ را   خورشید 

رفت باید  کمان  و  تیر  آن  پی  از  جــان  به   که 

ما کــوکــب  تیرگی  از  ــد  ش تــیــره  فلک  ــه   ک

نــهــاده ایــم ـــو  زان ــر  س ــر  ب بنفشه  همچون 
4( ه ـ د ـ ب ـ الف ـ ج 3( د ـ ه ـ ج ـ الف ـ ب  2( د ـ الف ـ ب ـ ه ـ ج  1( الف ـ د ـ ج ـ ه ـ ب 
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3 صفحهآزمون اختصاصی

کدام ابیات »فاقد« ردیف است؟0 152
گویم ــون  چ ــدو  ب خویشتن  قصءه  ــن  ــف( م  ال

من ــه  ب جـــای  دل،  ــم  غ از  ــد  ش ــگ  ــن  ب( ت
ــری ب ــت  ــم رح ز  تـــوانـــی  تـــا   ج( مـــشـــو 
نیست بــنــد  ــرش  ــاط خ ــر  ب ــه  ک  د( گـــدایـــی 
باشد تو  پای  و  سر  به  نگاهش  که  آن  ه( خــوش 

گویم ــون  چ بزند  چــوگــان  بــه  و  ــت  اس ــرک   ت

من ــه  ب وای  ــم  غ ــه  ــم ــن ه ای و  دل  ــک   ی

ــری ــت ب ــم ــت بــرنــدت چــو رح ــم  کــه رح

نیست خــرســنــد  ــه  ک ــی  ــاه ــادش پ از  ــه   ب

باشد ــو  ت ــای  ــاش ــم ت مــحــو  آیــیــنــه صــفــت 
2( ب ـ د ـ ه 1( ب ـ ج ـ د  

4( الف ـ ج ـ ه 3( الف ـ ج ـ د  

کدام بیت، براساس قاعده و تبصرءه »1« قافیه سروده شده است؟0 153
نـــمـــی رود ـــم  ـــان زب ز  ـــو  ت ــــام  ن و   1( رفـــتـــی 
شکربوسه ـــار  ی آن  ـــود  خ تــنــگ  پستءه   2( از 
زیبایی و  حسن  تو  رخ  داده  را  خورشید  ــی   3( زه
میرمت پا  و  سر  کاندر  ــی روی  م خــوش  من  4( میر 

نــمــی رود جــانــم  و  دل  از  ـــو  ت ــءه  ــش ــدی ان  و 
بوسه ــر  ه ــه  ب داد  جــان  شیرین  ــب  ل ــه  ب  دوشـــم 
بگشایی تــو  گــر  نبندد  مــن  بــر  کــس  تــو  لطف   در 
میرمت رعــنــا  ــّد  ق پیش  کــه  شــو  ــان  ــرام خ ــوش  خ

وزن مصراع زیر با کدام مصراع، یکسان است؟0 154

»گر خون من ز شیشه بریزد به جام او«

2( هیچ مرغ دلی از حلقءه زلف تو نجست 1( کار فروبسته ام هیچ گشایش ندید  

4( آگاهی اش ز راحت عّشاق خسته نیست 3( ز شرم عارض او الله بست بر رخ ماه 

در همءه ابیات هر دو اختیار »وزنی و زبانی« وجود دارد، به جز:0 155
ــه بــر مــــراد رود ــرچ ـــزن گ ـــاد م  1( گــــره بــه ب
ــی خــواهــی م ــــی  ازل ــات  ــی ح آب  ار  ـــظ   2( حـــاف
بــی خــودی ز  ــم  ــدان ن کــه  ــان  ــن آن چ کــن   3( مستم 
ــب ــری دل ف شــیــریــن  ــارت  ــب ع آن  از  ـــار  ـــه 4( زن

گفت سلیمان  ــا  ب بــاد  مثل  ــه  ب سخن  ایــن  ــه   ک
اســت ـــان  ـــش دروی ــوت  ــل خ در  ـــاک  خ  منبعش 
ــت رف ـــــدام  ک ــــد  آم ـــه  ک خـــیـــال  عـــرصـــءه   در 
گرفت شــکــر  در  ســخــن  ــو  ت پستءه  ــه  ک ــی  ــوی گ

بیِت زیر فاقد کدام »اختیار شاعری« است؟0 156
نیست  ــد  ــاش ب تــو  ــءه  ــای س در  کــه  ـــر  نــیــاز«»ه آفـــتـــاب  بـــه  را  او  روز 

2( حذف همزه 1( ابدال  

4( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه 3( بلند بودن هجای پایان مصراع  

کدام بیت را »نمی توان« به دو صورت تقسیم بندی هجایی کرد؟0 157
ــه مــهــر آمــد ــری اش ب ــه ــی م ــا هــمــه ب  1( ســپــهــر ب
نمی گنجد ســیــنــه  در  او  ــهــر  م  2( گــنــجــیــنــءه 
باش زهره جبین  آن  بــنــدءه  ــرو  ب خــواجــه   3( ای 
دادم ـــده  دی جـــوی  از  آبـــش  ــه  ک گــلــی  4( شــــاخ 

کینی ـــر  س ـــر  ب ـــو  ت ـــیـــدل  ب ـــن  م ـــا  ب  هـــنـــوز 
ــی اول خـــراب  یـــک بـــاره  تنگی  ــن  ــدی ب ــه  ــان ــاش  ک
ــاش ب ــن  ــی ــش ــدرن ص درش  ـــاک  خ ــی  ــدگ ــن ب  در 
خـــواری ـــزار  ه ــد  ص ــا  ب کـــرد  خویشتن  ز  دورم 

کدام بیت »فاقد« وزن دوری )همسان دولختی( است؟ 0 158
کشاکشم در  همه  بــا  ــدی  آم گلشن  بــه  تــو  ــا   1( ت
کــردم ـــار  ک چــه  دانــــی  مــحــبــت  وادی   2( در 
تنگم دل  ـــدر  ان زد  خیمه  غــمــت  خــیــل  ـــا   3( ت
ــم ــال آم ــءه  ــبــل ق وی  ــودم  ــص ــق م کــعــبــءه  4( ای 

آتشم مــیــان  ــه  ب ــن  م گــل،  کــنــار  در  ــو  ت ــه  ک  وه 
ــادم ــت ف ـــا  پ ز  آخــــر  دویــــــدم  ـــر  س ـــه  ب  اّول 
جنگم ـــه  ب ـــــوار  دی و  در  ـــا  ب ــی  ــگ دل ــن ت  از 
حــالــم ــن  ــدی ب مـــگـــذار  روزم  ــن  ــدی ب مــپــســنــد 

وزن کدام مصراع در مقابل آن »غلط« آمده است؟0 159

1( راز همه کرد افشا ننموده رخ زیبا )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(

2( نشستم از سر زلفش ولی به روز سیاهی )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

3( امشب ای زلف سیه سخت پریشان شده ای )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( دوش ز دست رقیب ساغر می خورده ای )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(
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4 صفحهآزمون اختصاصی

با توجه به عروض و قافیه کدام گزینه، در مورد رباعی زیر »غلط« ذکر شده است؟0 160
تیز ــوش  خ ــوش  خ شــد  چــو  گــل  قبول  ـــازار   »ب

مریز  ــره  ــی خ ــش  ــدم ق آب  ــه  ک گــفــت  ــل  گ

خیز دلــبــر  ای  ــو  ش در  ــاغ  ب ــه  ب ــه  ک  گفتم 

ــز« ــری گ و  گــرفــتــیــم  ــر  ــگ ــالب گ ـــت  دس مــا 
2( در بیت اّول از اختیار شاعری ابدال استفاده شده است.  1( ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد.  

4( قافیءه رباعی براساس قاعدءه »2« آمده است و حرف روی »ز« است.  ت کوتاه را بلند تلّفظ کرده است.   3( در بیت دوم شاعر دو بار مصّو
مفهوم کدام بیت با بیت زیر، یکسان است؟0 161

را خویش  آتش  و  آب  بر  مــی زدم  گاهی  شمع«»این که  چو  مقصودم  بود  مــردم  کار  در  روشنی 

کلیم اعضای  شــود  سر  همه  شمع  چــون  ــاش   1( ک
دریغ ای  شد  هــوس  اهــل  قسمت  جانان  ــل   2( وص
ظلمت سرا ــن  ای در  روشـــن  دیـــدءه  گــشــودم   3( تـــا 
است خمیازه ای  خود  سهم  از  کمان  چون  ما  4( قسمت 

رود بــــاد  ـــر  ب ـــو  ت ــق  ــش ع ره  ـــه  ب ســـراســـر  ـــا   ت
هست نیست  گویی  است  گلچین  دست  نصیب   گل 
شمع همچو  ـــزارم  ن جسم  شــد  آه  و  ــک  اش ــرج   خ
ما ــــم  داری دیـــگـــران  بـــرای  از  ــــم  داری ــه  چ ــر  ه

مفهوم قطعءه زیر از کدام بیت دریافت می شود؟0 162
کن آهسته تر  ــرج  خ نیست  دخــلــت  ــو   »چ

ــارد  ــب ــان ن ــت ــس ــوه ـــه ک ـــــاران ب اگــــر ب

ــــرودی ـــان س ـــالح ــد م ــن ــوی ــی گ ـــه م  ک

رودی« خــشــک  ـــردد  گ ــه  ــل دج ــی  ــال س ــه  ب
آری خویشتن  ــور  ن ــه  ب اقبالت  شمع  ــــروزد   1( ف
نهد ــوری  ــاف ک شمع  روشـــن  روز  ــاو  ک ــلــهــی   2( اب
مــرا کــوتــاه بــیــنــی هــا  گـِــل  و  آب  خـــرج   3( کــــرد 
گــوهــر شــدن نــظــر  در  دارد  ــه  ک آبـــی  4( قــطــرءه 

ــن روغ از  ــت  اس مستغنی  ــم تــاب  عــال مهر   چـــراغ 
چــراغ در  نماند  روغـــن  شــب  بــه  کــش  بــاشــد   زود 
ساختن را  خــود  می بایست  ــه  خــان از   پیش تر 
ــدش ــای ب ـــّزل  ـــن ت ـــــا  دری ـــا  ت ــــر  اب کـــنـــار  از 

مفهوِم همءه ابیات یکسان است، به جز:0 163
رود ـــاشـــاد  ن خــاطــر  از  ـــو  ت ــای  ــن ــم ت ــــر   1( گ
ماند ــو  ت و  ــن  م از  بــعــد  محبت  نغمءه   2( ایــــن 
خوشتر نــدیــدم  عــشــق  ســخــن  صــــدای   3( از 
نداشت هیچ  خبر  عشق  شــر  و  ــور  ش از  ــم  ــال 4( ع

رود ـــاد  ی از  ــه  ک نــیــســت  گــلــی  ــو  ت عــشــق   داغ 
ـــاران ب و  ـــاد  ب آواز  اســـت  ــی  ــاق ب ــه  ــان زم در  ــا   ت
بماند دّوار  گــنــبــد  ـــن  ای در  کــه  ـــاری  ـــادگ  ی

ــزءه جـــــادوی تـــو شد  ــم ــان غ ــه فــتــنــه انــگــیــز ج

کدام ابیات دربردارندءه مفهوم »انتظار« است؟0 164
 الف( ما به غم خو کرده ایم ای دوست ما را غم فرست

آمد طاقت  به  جانم  شب نشینان  صبح   ب( ای 
این که جرم  به  تنها  تنها،  و  دور  عمر   ج( یــک 
کردم نابش  می  از  مست  و  دربستم  چو   د( شب 

صبحگاهی  نسیم  که  امیدم  این  در  شب  ه( همه 

فرست دم  هر  ما  نزد  فرستی  غم  کز   تحفه ای 

روزه داران شــام  چــون  ماندی  دیــر  که  بس   از 

بودم دل سپرده  من  می خواست  سرسپرده   او 

کــردم جــوابــش  کوفت  در  بــه  حلقه  ــر  اگ ــاه   م

ــا را ــن ـــوازد آش ـــن ــی ب ــای ــن ــام آش ــی بــه پ
4( ب ـ ه 3( ب ـ د  2( الف ـ ه   1( الف ـ ج 

مفهوِم »بی توجهی معشوق، انابت و تضّرع، طلب جلوه گری، وفاداری« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟0 165
برافروز شمع  صد  دو  رخسار  ز  بــزم  ــف( در   ال

است مقیم  ویــرانــه  دل  در  غمت  گنج  ــا   ب( ت
ولی همی کنم  ــه  الب ابــرویــش  کمان   ج( پیش 
سیاهی  دل  ــوح  ل از  ـــد  زدای سحر  ـــک  د(  اش

ــز ــروری ف نــقــل  و  ــی  م ــار  ــرب ــک ش لــعــل   وز 

است ــام  ــق م ــات  ــراب ــواره مــرا کــوی خ ــم  ه

نمی کند من  به  گوش  آن  از  است  کشیده   گوش 

صبحگاهی بــــاران  را  ــان  ــه ج کــنــد  خـــرم 
4( د ـ ج ـ الف ـ ب 3( ب ـ الف ـ د ـ ج  2( ج ـ د ـ ب ـ الف  1( ج ـ د ـ الف ـ ب 
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»الف« و »ب« ویژگی فکری، »ج« و »د« ویژگی 0 136  
ادبی سبک خراسانی هستند. 

137 0 

عبید 0 138 از  پند«  »صد  است،  مولوی  از  »مکاتیب«   
زاکانی، »نفحات االنس« از جامی و »عشاق نامه« از فخرالدین عراقی.

فقط در  آثاری با همین ترتیب پدیدآورندگان وجود دارد. 

فقط با بررسی »عشاق نامه« می توانستید تست را حل کنید. چون از 
فخرالدین عراقی فقط دو اثر در کتاب شما معرفی شده، »عشاق نامه« 

و »لمعات«.

جامی در نفحات االنس تحت تأثیر تذکرة االولیای 0 139  
عطار بود نه تحفة االحرار که یکی از آثار خود اوست و در این گزینه 

به اشتباه به نظامی نسبت داده شده است.

حوزءه 0 140 در  لذا  و  است  مدح  دارای  بیت  این   
خویش  ممدوح  به  شاعر  است.  خراسانی  سبک  فکری  ویژگی های 
در  و  )زود  عاجل  نعمت های  پادشاهان،  بین  از  ]خداوند[  می گوید 
دسترس( و آجل )دیر و دور، با تأخیر رسنده( را به تو داده، چراکه 
هر کاری در حق تو انجام دهد تلف نمی شود ]و تو از آن به بهترین 

شکل بهره می بری[.
بررسی سایر گزینه ها:

 پرهیز از زهد ریایی
 اعتقاد به قضا و قدر و رضایت داشتن به آن

 این که عاشق از رسوایی نمی ترسد و به نوعی برتری عشق بر عقل 
از کاری که موجب رسوایی  را  انسان  را نشان می دهد، چون عقل، 

شود باز می دارد اما شاعر عشق را ترجیح می دهد. 

این بیت از »فرخی یزدی« است. 0 141  

»برءه گمشدءه راعی« اثر هوشنگ گلشیری است و 0 142  
»شمس و طغرا« نوشتءه محمدباقر میرزا خسروی.

این ویژگی، جزء ویژگی های »زبانی« شعر معاصر 0 143  
است نه ادبی.

144 0 

145 0 
 خندءه مهتاب استعارءه مکنّیه است اما استعارءه مصّرحه نداریم.

تضاد:  باشد.  معشوق  وجود  تمام  از  مجاز  می تواند  زلف  مجاز:   
بستن و گسیختن

 لّف و نشر: تا زلف و رخت بردمد از سایه و روشن

زلف: لّف 1، رخ: لّف 2، سایه: نشر 1، روشن: نشر 2
مجاز: چمن مجاز باغ

 ایهام:
تو ِن  شــیــریــ ــب  ل از  از لب شیرین تو دور باشد )دعایی(دوری 

در دوری و فراق لب شیرین تو
استعاره: آتش استعاره از آه سوزناک 

 البته این تست، تست چندان با کیفیتی نیست، کما این که مجاز دانستن 
زلف در بیت 1 خیلی منطقی به نظر نمی رسد اما به هر حال باید یک 

گزینه را انتخاب کرد و  قطعاً استعارءه مصّرحه ندارد. 

استعارءه موجود در این شعر نیما، استعارءه مکنّیه 0 146  
است: می تراود مهتاب  مهتاب مانند مایعی است که می تراود و 
که  است  ظریفی  و  جامد  جسم  مانند  خواب  می شکند   خواب 
می شکند. اما در بیت 4 استعاره از نوع مصّرحه است. لعل: استعارءه 

مصّرحه از لب
بررسی سایر گزینه ها:

 کام حرص  تشخیص و استعارءه مکنّیه
 هر نیم مصراع، یک استعارءه مکنّیه است. 

 ترشرویی گردون و خندءه برق )رعدوبرق(  استعارءه مکنّیه

تشبیه: کل مصراع اول به نقش زخم تشبیه شده 0 147  
است. کوه جنون را هم می توان اضافءه تشبیهی دانست.

استعاره: خندءه بهار تشخیص و استعاره
و  شیرین  مزءه  همان  معنای  به  بیت  این  در  شیرین  تناسب:  ایهام 
دلنشین است، اما در معنای دیگرش )نام معشوق( با تیشه و کوه و 

فرهاد تناسب دارد. 
حس آمیزی: خندءه شیرین

در 3 مصراع زیر، وجه شبه در تشبیه ذکر شده 0 148  
است.

)الف(: مانند نیلوفر، آب از سرم گذشت.
)ب(: من را، مانند شکر، به آب دادی )شکر وقتی به آب داده می شود، 
به مرور حل می شود و ناپدید می شود، مثل جسم عاشق که در دوری 
معشوق الغر و ضعیف می شود( البته مشهود بودن وجه شبه در مورد 

)ب( کمی محل بحث است.
)د(: الله در او، چون چراغی درفشان )درخشان( بود

)الف(: تشخیص: جام که جگر تشنه است و ایام که 0 149  
جرعه به شاعر نرساند. مجاز: جام در مصراع دوم مجاز از شراب داخل جام
)د(: جناس: در و درج، در و سر. کنایه: بیمِ جان در او درج است کنایه 
از این که خطر مرگ دارد و ترک سر کنایه از خود را در معرض مرگ 

قرار دادن است. 
سایر موارد:

)ب(: نه لّف و نشر دارد نه موازنه. اگر ابتدا رخسار و لعل نزدیک هم 
آمدند و سپس شمع و می و نقل، لّف و نشر داشتیم ولی در حالت  می 

فعلی نه.
جامءه  ترکیب  گول  نداریم.  تشخیص  اما  است  مشخص  موازنه  )ج(: 
فانوس را نخورید، در مصرع دوم فانوس مانند جامه ای است که شمع 

را می پوشاند. 

ü
ý
þ
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چون 0 150 )مشّبه(،  من  چشم  آب  ندارد.  وجه شبه   
)ادات(، دانءه انار )مشّبهٌ به( 

بررسی سایر گزینه ها:
 مرغان چمن )مشّبه(، چو )ادات(، من )مشّبهٌ به(، عاشق و مست 

)وجه شبه(
بر  بوسه  )ادات(،  همچو  )مشّبهٌ به(،  بندگان  )مشّبه(،  خورشید   

جناب دادن )وجه شبه(
 آن )مشّبه(، سرو صنوبر )مشّبهٌ به(، همچو )ادات(، یکی بودن قبا 

)وجه شبه(

از لّف و نشر آغاز و گزینه ها را رد می کنیم. در بیت 0 151  
»ب« لّف و نشر نداریم ولی در بیت »ج« مژه )لّف 1(، ابرو )لّف 2(، تیر 

)نشر 1(، کمان )نشر 2(. پس گزینه  های  و  حذف می شوند. 
سپس به سراغ جناس می رویم. در بیت »الف« جفا و وفا جناس دارند، 

اما در بیت »د« جناس نداریم. پس  هم حذف می شود.
بررسی باقی آرایه های  :

)د(: کنایه: سیه روزی کنایه از بدبختی. تیرگی کوکب کنایه از بد اقبالی
خیره: معنی قابل  قبول )ب(: ایهام تناسب: مات 

اصطالح شطرنج: معنی غیر قابل  قبول که با   
لغت شاه )از مهره  های شطرنج( مطابقت دارد.   
)ه(: استعاره: سرکش بودن زلف و سر و زانو داشتن بنفشه تشخیص 

و استعاره است.

در بیت »ب«، »به من« ردیف است. در بیت »د« 0 152  
»نیست« و در بیت »ه«، »تو باشد«

بررسی سایر ابیات:
بگویم« است  به معنی »چگونه  اول  )الف(: »چون گویم« در مصراع 

و در مصراع دوم به معنی »مانند گوی هستم«. پس ردیف نداریم.
)ج(: بری در مصراع اول به معنی »دور« است و در مصراع دوم به 

معنی »ببری«.

قافیه   های این بیت »زیبایی« و »بگشایی« هستند، 0 153  
حروف قافیه »ا« + صامت میانجی + ی. پس طبق قاعدءه »ا« و با تبصرءه 

حروف الحاقی ساخته شده اند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 زبان و جان  »ان« قاعدءه 2
ـَ ر«  قاعدءه 2  شکر و هر  »

 پا و رعنا  »1« قاعدءه 1 ولی تبصره و حروف الحاقی ندارد. 

وزن مصراع بیت و  مفعوُل فاعالُت مفاعیُل 0 154  
فاعلن است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن
 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ü

ý
ï

þ
ï

اختیار 0 155 و  ندارد  زبانی وجود  اختیار  بیت  این  در   
وزنی بلند بودن هجای پایانی مصراع دوم است. 

بررسی سایر گزینه ها:
« و »ِر« در »دِر« بایستی بلند تلفظ شود )اختیار   »ِت« در »حیاِت

زبانی( و بلند تلفظ شدن هجای پایانی مصراع دوم )اختیار وزنی(
 »کن آن چنان« در این بیت »ُکناْن ُچنان« خوانده می شود و لذا 
نیز کشیده  انتهای مصراع دوم  حذف همزه داریم. )زبانی( رفت در 

است، اما بلند در نظر گرفته می شود )وزنی(.
 »از آن« در مصراع اول »ازان« تلفظ می شود و لذا حذف همزه 
که »ِی« در »پستءه تو« بلند تلفظ می شود )اختیار  داریم. ضمن این 
پایانی در هر دو مصراع کشیده است ولی  زبانی(. هم چنین هجای 

بلند تلفظ می شود )اختیار وزنی(. 

156 0 
                            بلند تلفظ کردن                   بلند بودن

¯                                 مصّوت کوتاه        ابدال   هجای پایان مصراع            ¯               ¯                                   

نیستشدباُتِیِیسادرِکهر

ــ


ــــ

ــ
ــــ ــ 

ـبتافآبرااوِزرو ِ یازن

ــــــــــ ــ 

فََعلنمفاعلنفاعالتن

فعلن« 0 157 مفاعلن  فعالتن  »مفاعلن  بیت  این  وزن   
است و به شکل دیگری تقسیم بندی نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:
مستفعُل  مستفعْل  مستفعُل  یا  مفاعیلن  مفعول  مفاعیلن  مفعوُل   

مستفِعل
ُل ُمستْف ُل مستفِع ُل مستفِع  مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولُن یا مستفِع
 مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن یا مستفعلُن فعولن مستفعلن فعولن

»مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« وزن این بیت، 0 158  
دوری نیست.

بررسی سایر گزینه ها:
 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
 مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن

 مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

وزن درست بیت: مفعوُل مفاعیلن مفعول مفاعیلن0 159  

»آب«، 0 160 کلمءه  از  »ب«  هجای  در  بار،  یک  فقط   
مصّوت کوتاه بلند تلفظ شده است. 

بررسی سایر گزینه ها:
ُل فَْع ل یا مستفعُل مستفعُل مستفِع  مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فََع
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 نشانه های هجایی هر مصراع این گونه باید باشد: 
 ــ«    ــ ــ     ــ ــ    »ــ ــ 

 ــ ــ ــ ــ  ــ   ــ    مصراع اول: ــ ــ 
 ــ ــ ــ ــ  ــ   ــ    مصراع دوم: ــ ــ 

 ــ     ــ ــ     ــ ــ    وزن عروضی: ــ ــ 
در هر دو مصراع بیت اول ابدال وجود دارد. 

 کلمات قافیه »گریز و مریز«  »ریز« قاعدءه 2

و 0 161 از خودگذشتگی شاعر  ابیات،  این  در هر دوی   
این که هر کاری می کند برای دیگران است مشهود است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 جان فشانی عاشق در راه معشوق

به  دانند و صرفاً  او را نمی   کسانی به معشوق می رسند که قدر 
دنبال هوس رانی هستند. 

 غم شاعر از نامطلوب بودن اوضاع دنیا

مفهوم ابیات صورت سؤال و بیت 2 این است که 0 162  
انسان بایستی درست و با آینده نگری از امکانات موجود خود استفاده 
راه  دیگر  آن جا  و  شد  خواهند  تمام  امکانات  این  روزی  و گرنه  کند 

نجاتی برای فرد نیست.

بررسی سایر گزینه ها:
 غنا و بی نیازی ممدوح یا معشوق

 لزوم خودسازی و بلندنظری، پیش از توجه به ظواهر و امکانات 
مادی

 لزوم فروتنی یا سختی کشیدن برای رسیدن به هدف بزرگ

در سه بیت نخست، صحبت از جاودانگی عشق 0 163  
است، اما در بیت چهارم به وصف معشوق و آغاز ماجرای عشق )یا به 

تعبیری ماجرای خلقت( اشاره دارد. 

معنای سایر ابیات:0 164  
)الف(: دوست داشتن و خو گرفتن با غم معشوق

و  عاشق  نگاه  اختالف  به خاطر  معشوق  از  دور بودن  و  )ج(: هجران 
معشوق به عشق

)د(: فرصت کنار معشوق  بودن را غنیمت دانستن و آن را با هیچ چیز 
دیگری عوض نکردن

معشوق 0 165 بی توجهی  بگیرید.  کمک  گزینه  رد  از   
فقط در »ج« وجود دارد  3 و 4 حذف

طلب جلوه گری هم در »الف« وجود دارد و نه در »ب«  2 هم حذف
با توجه به این که انابت و تضرع از بیت »د« و وفاداری هم از بیت »ب« 

فهمیده می شود، پاسخ  است. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى
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1 صفحهآزمون اختصاصی

ویژگی های زبانی »سبک خراسانی« در کدام مصراع ها مشهود است؟0 136
الف( به رنج اندر است ای خردمند گنج
ب( یک است ابلهان را شتاب و شکیب
ج( چه پرسی کزین پس نبینی تو کام
کمند پیچان  بربست  فتراک  د( به 
چنگ به  رستم  بمالید  را  ه( کمان 

4(	ب	ـ	ج	ـ	ه 3(	ب	ـ	ج	ـ	د	 2(	الف	ـ	ج	ـ	د	 1(	الف	ـ	ب	ـ	د	
هاِی زباِن پهلوی آمده است؟0 137 در کدام عبارات، ویژگی 

الف( در زمان اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رواج داشته است.
ب( اغلب آثار ادبی پهلوی شفاهی بوده و به کتابت در نیامده است.

ج( از این زبان ترجمءه عربی و فارسی کلیله و دمنه و هزار و یک شب موجود است.
د( در اصل »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« به این زبان است.

ه( زبان رسمی دوران ساسانی و متعلق به ناحیءه پارس است.
4(	ب	ـ	ج	ـ	ه 3(	ب	ـ	ج	ـ	د	 2(	الف	ـ	د	ـ	ه	 1(	الف	ـ	ب	ـ	ج	

پدیدآورندگان »خسی در میقات ـ راه آب نامه ـ زمستان ـ شهری چون بهشت« به ترتیب، دارای آثاری مانند ............... نیز هستند. 0 138
1(	سه	تار	ـ	یکی	بود	یکی	نبود	ـ	همسایه	ها	ـ	سووشون

2(	دید	و	بازدید	ـ	دهکده	پُر	مالل	ـ	آخر	شاهنامه	ـ	تنگسیر
3(	مدیر	مدرسه	ـ	تلخ	و	شیرین	ـ	از	این	اوستا	ـ	آتش	خاموش

4(	ارزیابی	شتابزده	ـ	شوهر	آهو	خانم	ـ	چشم	هایش	ـ	سگ	ولگرد
همءه عبارات از لحاظ تاریخ ادبیات درست است، به جز:0 139

1(	شاعران	عصر	صفوی	موضوعات	کهن	را	با	مضامین	تازه	و	زبان	جدید	همراه	کردند.	
2(	در	قرن	نهم	و	دهم	لغات	مربوط	به	مذاهب	و	آداب	و	رسوم	هندوان	به	حوزءه	شعر	و	ادب	راه	یافت.
3(	در	قرن	هفتم	و	هشتم	برخی	نویسندگان	کتاب	های	مشکل	را	به	زبان	ساده	بازنویسی	می	کردند.	

4(	درآمیختگی	نظم	و	نثر،	کاربرد	وجه	وصفی	و	فراوانی	لغات	مغولی	از	ویژگی	های	نثر	سبک	هندی	است.	
نثر هر یک از آثار زیر، به ترتیب، چگونه است؟0 140

»شرفنامءه بدلیسی، محبوب القلوب، احسن التواریخ، داراشکوه«
2(	ساده،	بینابین،	مصنوع،	ساده 	 1(	مصنوع،	ساده	،	بینابین،	ساده	
4(	ساده،	مصنوع،	بینابین،	ساده 	 3(	ساده،	بینابین،	ساده،	مصنوع	

چند اثر درست معرفی شده است؟0 141
)زیارت: جالل آل احمد( )شهری چون بهشت: سیمین دانشور( )راه آب نامه: علی اکبر دهخدا( )دهکدءه پرمالل: احمد محمود( )برءه گمشدءه راعی: 

هوشنگ گلشیری( )جعفرخان از فرنگ برگشته: مشفق کاظمی( )دید و بازدید: علی محمد افغانی( )تهران مخوف: مشفق کاظمی(
4(	شش 3(	پنج	 2(	چهار	 1(	سه	

کدام نویسندگان »همگی« در داستان نویسی »سبک تلفیقی« را برگزیدند؟0 142
2(	جالل	آل	احمد،	علی	محمد	افغانی،	امین	فقیری 1(	محمود	اعتمادزاده،	صادق	چوبک،	احمد	محمود	
4(	سیمین	دانشور،	بزرگ	علوی،	هوشنگ	گلشیری 3(	غالمحسین	ساعدی،	جمال	میرصادقی،	تقی	مدرسی	

در کدام بیت، ویژگی »ادبی سبک هندی« به چشم نمی خورد؟0 143
 1(	دوری	از	ما	مکن	ای	چشم	بد	از	روی	تو	دور
کسی است	 ندیده	 شور	 مــرده	دالن	 سر	  2(	در	
به	دست نمی	آید	  3(	دامن	شادی	چو	غم	آسان	
بیش نازک	سخنان	 به	 چرخ	 از	 رسد	 4(	سختی	

صبور بود	 نتوان	 جان	 از	 و	 تو	 جانی	 که	  زان	
کسی ــت	 اس ــده	 ــدی ن ــور	 ــاف ک ز	 ــرم	 گ  نفس	
کند خندان	 لبی	 تا	 دل	 می	شود	 خون	 را	  پسته	
ــار	بـــود	شــیــشــه	گــری	را ــر	و	ک ــا	ســنــگ	س ب

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

2 صفحهآزمون اختصاصی

کدام یک، از ویژگی های داستان نویسی دورءه انقالب اسالمی نیست؟0 144
1(	اندیشءه	حاکم	بر	داستان	های	دهءه	اول	انقالب	اسالمی	سیاسی	و	اجتماعی	بودن	است.

2(	گرایش	به	خاطره،	قطعءه	ادبی،	سفرنامه	و	شرح	حال	رایج	شد.	
3(	زبان	داستان	ها	به	ویژه	در	زمان	جنگ	بیشتر	ادبی	است.	
4(	تفکر	اومانیستی	در	برخی	آثار	این	دوره	کمرنگ	است.	

در همءه ابیات، آرایءه مجاز به چشم می خورد، به جز:0 145
می	کند ــــارت	 اش و	 صــبــح	  1(	مـــــی	رود	
این	جاست مو	 ز	 باریک	تر	 نکتءه	  2(	هـــزار	
خورشید و	 ــاه	 م و	 غافلیم	 ــو	 ت و	  3(	مـــن	
کتاب دارد	 ــق	 ح ــو	 ت ــر	 ب ـــالوت	 ت 4(	از	

نیست بیش	 ــده	واری	 ــن خ گلستان	  کاین	
ــد ــر	بــتــراشــد	قــلــنــدری	دان ــه	س ــر	ک ــه	ه  ن
غافل نیست	 گــــردان	 گــــردون	 ایـــن	 ــر	  ب
بیاب ــی	 ــواه ــی	خ م ــه	 ک ــی	 ــام ک او	 از	 ــو	 ت

آرایه های »جناس، استعاره، موازنه و اغراق« همگی در کدام بیت آمده است؟0 146
مور ــا	 ب گــوی	 کــم	تــر	 ســور	 از	  1(	بــگــفــت	
 2(	بهاری	کز	دو	رخسارش	همی	شمس	و	قمر	خیزد
است امید	 و	 است	 نشاط	 که	 آن	جا	 به	  3(	پرواز	
نرسانید ســالمــت	 و	 صبح	 نفس	 ـــد	 4(	آم

سور از	 ــر	 خــوش	ت قناعت	 را	 ـــوران	 م ــه	  ک
ریزد شکر	 و	 شهد	 همی	 یاقوتش	 دو	 کز	  نگاری	
است سرور	 و	 است	 سرود	 که	 آن	جا	 به	  پرواز	
نرسانید پــیــامــت	 و	 نـــیـــاورد	 ــو	 ت ـــوی	 ب

آرایه های بیت زیر، کدام است؟0 147
کرد آشکارا  پــرده  از  من  راز  که  است«»مهی  پنهان  پرده  زیر  او  صورت  هنوز 

1(	استعاره	ـ	ایهام	ـ	کنایه	ـ	تضاد	
2(	کنایه	ـ	ایهام	تناسب	ـ	تکرار	ـ	متناقض	نما

3(	تضاد	ـ	استعاره	ـ	کنایه	ـ	واج	آرایی	
4(	جناس	همسان	ـ	استعاره	ـ	پارادوکس	ـ	مجاز

در همءه ابیات همءه ارکان تشبیه یافت می شود، به جز:0 148
من سیه	 بخت	 چو	 تو	 هجر	 شب	  1(	گویی	
طلبیدم مستی	 تو	 میگون	 لب	 از	 ــن	  2(	م
چنگی زهرءه	 چون	 تو	 ساز	 از	 آیدم	  3(	رقــص	
ماه ای	 آیینه	ات	 از	 روشن	تر	 رخ	 4(	پیش	

تــاری ــه	 ــت ــوخ آم تــو	 ـــف	 زل ـــار	ســر	 ت  از	
خماری تــو	 خــمــار	 چشم	 از	 حاصلم	  شــد	
ــاری ت آفـــت	 ای	 و	 ــبــوری	 ــن ت لعبت	  ای	
ـــه	داری ـــن آی آرزوی	 ــشــد	 ک ــد	 ــی ــورش خ

در کدام بیت، آرایه های ایهام و استعاره »هر دو« یافت می شود؟0 149
 1(	آفتابی	کز	شفق،	رخسار،	در	خون	شسته	است
 2(	زهره	سازی	خوش	نمی	سازد	مگر	عودش	بسوخت
برو و	 درکــش	 قدح	 دو	 یک	 دور	 بزم	  3(	در	
نوبهاری بــاد	 چــون	 بگستر	 طــرب	 ــرش	 4(	ف

اوست حسِن	 اللــه	زار	 از	 خــورده	ای	 ناخن	  داِغ	
شد چه	 را	 می	گساران	 مستی	 ذوق	 ندارد	  کس	
را دوام	 ــــال	 وص ــــدار	 م ــع	 ــم ط  یــعــنــی	
شد گلستان	 نقاش	 گشت	 بوستان	 ــراش	 ف

آرایه های مقابل همءه ابیات درست است، به جز:0 150
رسیده	ام جمعی	 حلقءه	 به	 آشفتگی	  1(	ز	
حرم و	 دیر	 ز	 فارغم	 رخت	 و	 زلف	 عشق	  2(	به	
پُر	چینش زلــف	 و	 پُر	تاب	 کاکل	 یــاد	 ــه	  3(	ب
است مجلس	افروز	 روی	 آن	 من	 چشم	 4(	چراغ	

نداشتند تــابــی	 ــو	 ت ــف	 زل حلقه		های	 ــز	  ک
است ایمان	 و	 کفر	 ز	 بیرون	 معامله	 این	  که	
پریشان	است و	هم	  دل	من	است	که	هم	جمع	
است عنبرافشان	 موی	 آن	 من	 عمر	 طناب	

)ایهام،	پارادوکس(
لّف	و	نشر( )استعاره،	
)کنایه،	پارادوکس(

)جناس،	تشبیه(

آرایه های »استعاره، ایهام، ایهام تناسب و لّف و نشر« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟0 151
 الف( چو ذّره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق

 ب( تیر و کمان عشق را هرکه ندیده، گو ببین
 ج( گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود
دیدار که  تازه  گل  برگ  ای  شد  چه  د( آخر 

 کـه در هـوای رخـت چون بـه مهر پیوسـتم

را تـو  کشـیدءه  قـد  مـرا  خمیـدءه   پشـت 

مـن ز  برنجانـد  نـازک  خاطـر  برنجـم   ور 

بازگرفتـی نـوا  و  بی بـرگ  بلبـل  از 
4(	د	ـ	ج	ـ	الف	ـ	ب 3(	د	ـ	الف	ـ	ج	ـ	ب	 2(	الف	ـ	ج	ـ	ب	ـ	د	 1(	الف	ـ	ب	ـ	د	ـ	ج	
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3 صفحهآزمون اختصاصی

قاعدءه قافیه در مقابل کدام بیت، »غلط« آمده است؟0 152
شاعری و	 شعر	 ز	 رمزی	 بشنوی	 برادر	  1(	ای	
آیــم ـــراز	 ف ره	ســخــن	 ــه	 ب ــن	 م ــــون	  2(	چ
قضاست نه	 جهانیان	 حــال	 محّول	 ــر	  3(	اگ
افتاد تو	 چلیپای	 ــف	 زل تا	 تو	 ــای	 پ 4(	در	

نشمری مردم	 به	 را	 کس	 گدا	 مشتی	 ما	 ز	  تا	
ــم ــارای ــی ـــده	ای	ب ـــصـــی ـــه	ق ـــم	ک ـــواه  خ
رضاست ــالِف	 ــرخ ب ـــوال	 اح ــجــاری	 م ــرا	  چ

افتاد تو	 پای	 در	 سلسله	 این	 از	 که	 دل	 بس	

)قاعدءه	2(
)قاعدءه	2(
)قاعدءه	1(
)قاعدءه	1(

توضیح روبه ر وی کدام بیت، در مورد قافیه درست است؟0 153
پیشرو زمـــان	 ــن	 ای ــاش	 ب ــو	 ت را	 ــه	  1(	ســپ
ــاش ب ــده	 ــن ب را	 ـــی	 دل جــســم	 ـــءه	 ـــاق  2(	ن
دوشم به	 کشیدند	 میخانه	 در	 از	  3(	دوش	
ــم	 ــدی ـــه	کــــار	آم ــصــر	ب ــق 4(	خــــدایــــا	م

نو ـــدار	 ـــان ـــه ج کـــیـــنـــه	خـــواه	 ـــی	 ـــوی  ت
ــاش ــه	ت ــواج خ ــح	 ــال ص روح	 ــا	 ب شـــوی	 ــا	  ت
ــم دوش کیفیت	 ز	 مــســت	 جـــزا	 روز	 ــا	  ت
آمـــدیـــم امـــــیـــــدوار	 و	 ـــی	دســـت	 ـــه ت

)قاعدءه	1(
)ذوقافیتین(

)ش:	حرف	روی(
)یم:	حروف	الحاقی(

وزن کدام مصراع، در مقابل آن »غلط« آمده است؟0 154
)مستفعَل	فاعالُت	فع	لن( 1(	چین	زلف	مشکین	را	بر	رخ	نگارم	بین	

2(	ای	دل	چو	خطش	سر	زد	پیوند	از	او	مگسل	)مفعول	مفاعیلن	مفعول	مفاعیلن(
3(	برخاست	ز	هر	گوشه	بالیی	به	کمینم	)مفعول	مفاعیل	مفاعیل	فعولن(

4(	مژگان	مردم	افکن	چشمان	کافرش	بین	)مستفعلن	فعولن	مستفعلن	فعولن(

ت کوتاه، کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند و ابدال« همگی یافت می شود؟0 155 در کدام بیت »بلند تلّفظ کردن مصّو
مفروش خوبان	 به	 پرهیز	 ــازوی	 ب  1(	قــّوت	
باشد خوش	 نی	 نالءه	 و	 تر	 شعر	 بر	  2(	رقــص	
نیست مسکینان	 غم	 را	 زمان	 ابنای	  3(	حافظ	
ساقی زلف	 سر	 حریفان	 گرفتند	 ــوش	 4(	خ

گیرند ســواری	 به	 حصاری	 خیل	 این	 در	  که	
گیرند نگاری	 دست	 آن	 در	 که	 رقصی	  خاصه	
گیرند کناری	 که	 به	 بتوان	 گر	 میان	  زیــن	
گیرند ـــراری	 ق کــه	 ــذارد	 ــگ ب فلکشان	 گــر	

در بیت زیر همءه اختیارات شاعری یافت می شود، به جز:0 156
باشـد«»چـون گل و می دمی از پـرده برون آی و درآ  پیـدا  نـه  مالقـات  دگر بـاره  کـه 

4(	آوردن	فاعالتن	به	جای	فعالتن 3(	تغییر	کمّیت	مصّوت	ها	 2(	ابدال	 1(	قلب	

وزن کدام مصراع با مصراع زیر، یکسان است؟0 157
»خیال سروقدانت به پیشواز آید«

2(	بگشای	روی	زیبا	ز	گناه	آن	میندیش قوِل	نی	و	نغمءه	چنگ	است	 1(	گوشم	همه	بر	
4(	به	دامان	فلک	جایی	سزای	چون	تو	گوهر	نیست 3(	جریده	رو	که	گذرگاه	عافیت	تنگ	است	

وزن کدام بیت »دوری« است؟0 158
 1(	باز	آی	و	بر	چشمم	نشین	ای	دلستان	نازنین
بجوی عاشقان	 پیش	 جهان	 دو	 هر	  2(	نعیم	
لعل می	 کاین	 بگذر	 سالمت	 به	 ما	 از	  3(	زاهد	
4(	به	شوق	چشمءه	نوشت	چه	قطره	ها	که	فشاندم

می	رود آسمانم	 بر	 زمین	 از	 فریاد	 و	  کآشوب	
کثیر عطای	 آن	 و	 است	 قلیل	 متاع	 این	  که	
 دل	و	دین	می	برد	از	دست	بدان	سان	که	مپرس
خریدم که	 عشوه	ها	 چه	 باده	فروشت	 لعل	 ز	

کدام بیت را نمی توان به دو شکل، دسته بندی هجایی کرد؟0 159
گل حـــالـــت	 و	 ــــرو	 س ـــدن	 ـــی ـــص  1(	رق
 2(	این	مطرب	از	کجاست	که	ساز	عراق	ساخت
 3(	آخر	به	چه	گویم	هست	از	خود	خبرم	چون	نیست
4(	آن	که	غم	جهان	خورد	کی	خورد	از	حیات	بر

ــد ــاش ــب ـــــوش	ن ــــــزار	خ ــــی	صــــوت	ه  ب
کرد حــجــاز	 راه	 ــه	 ب بــازگــشــت	 ــِگ	 ــن آه  و	

 وز	بهر	چه	گویم	نیست	با	وی	نظرم	چون	هست
برخوری حیات	 ز	 تا	 مخور	 جهان	 غم	 تو	 پس	

با توجه به بیت زیر، از دیدگاه »عروض و قافیه« کدام مورد »نادرست« است؟0 160
جاللـت«»ای ظلمـت شـب پـردءه خورشـید جمالـت جلـودار  صبـح  کوکبـءه  وی 

2(	در	بیت	اختیار	شاعری	»تغییر	کمّیت	مصّوت«	وجود	دارد. مفاعیُل	فعولن«	است.	 مفاعیُل	 »مفعوُل	 1(	وزن	بیت	
4(	قافیءه	بیت	براساس	قاعدءه	»2«	و	تبصرءه	»1«	آمده	است.	 3(	»جمالت	و	جاللت«	واژءه	قافیه	و	»ت«	حرف	روی	است.	
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4 صفحهآزمون اختصاصی

مفهوم روبه روی کدام بیت، درست آمده است؟0 161
می	بارد فتنه	 سنگ	 فلک	 منجنیق	  1(	ز	
آب ــه	 ن حــالــت	 ــن	 ای در	 پــیــدا	 سبو	  2(	نـــه	
پاک کنی	 کــی	 مــهــرش	 ز	 دل	  3(	بگفتا	
است من	 جــان	 بر	 که	 آتــش	 ایــن	 4(	یـــارب	

آبگینه	حصار در	 ــزم	 ــری گ ابــلــهــانــه	 ــن	  م
ــّصــواب ــال ب ــم	 ــل اع ــه	 لّٰ الــ و	 ببین	  خـــوش	

خاک در	 خفته	 بــاشــم	 کــه	 آن	گـــه	  بگفت	
ـــان	کــه	کـــردی	بــر	خلیل ــرد	کــن	زان	س س

)جبرگرایی(
)تحّیر	و	سرگشتگی(

)عدم	آسودگی(
)تمّنای	عشق(

مفهوم همءه ابیات یکسان است، به جز:0 162
آتش ــد	 زن عاقل	 ــد	 زاه صــد	 خرمن	  1(	در	
است شهر	 شهرءه	 دیوانه	گری	 به	 که	  2(	مجنون	
 3(	با	عقل	گشتم	هم	سفر	یک	کوچه	راه	از	بی	کسی
4(	حریم	عشق	را	درگه	بسی	باالتر	از	عقل	است

نهادیم ــه	 ــوان دی دل	 ــر	 ب ــا	 م کــه	 داغ	 ــن	  ای
بود ــا	 م عــاقــل	 هم	سفر	 جــنــون	 ــت	 دش  در	
استدالل	ها خــار	 از	 دامنم	 ریشه	ریشه	  شد	
کسی	آن	آستان	بوسد	که	جان	در	آستین	دارد

کدام بیت، مفهومی نظیر بیت زیر در ذهن ایجاد می کند؟0 163
هست عالم  در  که  نقش  هر  ز  بپرداز  بیار«»دل  ــار  ی نظر  پیش  آینه  آن  از  بعد 

انداز عالی	جناب	 بدان	 ما	 وجود	 خاک	  1(	صبا	
راســت ــنــمــود	 ب تــو	 ــقــش	 ن ار	  2(	آیـــنـــه	
آسوده	اند مجاز	 حسن	 دیــدن	 از	  3(	عــارفــان	
دیده	ام در	 سیه	 را	 عالم	 باز	 چشم	 4(	داشــت	

اندازیم منظر	 بر	 نظر	 را	 خوبان	 شاه	 کان	  بود	
خطاست آیینه	شکستن	 شــکــن	 ـــود	  خ
سیر پیمانه	 و	 شیشه	 از	 شود	 کی	 خم	  تشنءه	
شدم بینایی	 عین	 دنیا	 ز	 بستم	 نظر	 تــا	

کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟0 164
خوشم گرفتاری  با  من  کنی  گرفتارم  تو  ور خوار چون خارم کنی ای گل بدان خواری خوشم«»گر 

شکستگی عــاشــق	 ــر	 ب بـــود	 ــل	 پ ــا	 ــف  1(	ج
و	درد داغ	 بر	 یاران	صبر	من	  2(	طرفه	می	دارند	
نباشد ــدف	 ه دل	 جــز	 را	 او	 ــالی	 ب  3(	تــیــر	
سنگین	دل سیم	اندام	 محبوب	 بازآمدی	 گََرم	 	)4

ــدی ـــر	دشــمــن	فــشــان  وفـــا	گـــل	بـــود	ب
 داغ	و	دردی	کز	تو	باشد	خوش	تر	است	از	باغ	ورد
نباشد سپر	 ــان	 ج جــز	 را	 او	 جــفــای	  تیغ	
گل	از	خارم	برآوردی	و	خار	از	پای	و	پای	از	گل

مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟0 165
درافتادم شیرین	 با	 که	 دانستم	 روز	 اول	  1(	من	
انــدازم رهت	 در	 سر	 داری	 جفا	 عزم	  2(	گــر	
 3(	مشکل	است	از	درد	و	داغ	عشق	دل	برداشتن
نگیرم	 دســتــش	 کــشــد	 ــر	 گ تیغم	 ـــه	 4(	ب

 که	چون	فرهاد	باید	شست	دست	از	جان	شیرینم
ریــزم قدمت	 در	 ــان	 ج گیری	 ــا	 وف راه	  ور	
را خانه	 ایــن	 فنا	 سیالب	 به	 مــی	دادم	 ــه	  ورن
ـــت	پـــذیـــرم ـــّن ـــرم	زنـــــد	م ـــی وگـــــر	ت
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متّمم0 136 یک	 برای	 اضافه	 حرف	 دو	 آوردن	 )الف(:	 	
)به	رنج	اندر(	و	کاربرد	)اندر(	که	مربوط	به	سبک	خراسانی	است.	

به	صورت	 که	 امروز	 و	 در	سبک	خراسانی	 )یَک(	 تلفظ	 تفاوت	 )ب(:	
)یِک(	تلفظ	می	شود.

)د(:	کاربرد	واژءه	متروک	)فتراک(	که	در	دورءه	خراسانی	رواج	داشت.

موارد	نادرست:	0 137 	
الف(:	زبان	پارتی	در	دورءه	اشکانیان	و	اوایل	دورءه	ساسانی	رایج	بود.	

د(:	درخت	آسوریک	و	یادگار	زریران	هر	دو	اصل	پارتی	دارند.	

راه	آب	نامه	0 138 احمد(،	 آل	 )جالل	 میقات	 در	 خسی	 	
)جمال	زاده(،	زمستان	)اخوان	ثالث(،	شهری	چون	بهشت	)سیمین	دانشور(

قرن	0 139 اوایل	 یعنی	 هندی،	 سبک	 به	 مربوط	 	  
یازدهم	تا	اواسط	قرن	دوازدهم	است.	

دارد	0 140 نثری	مصنوع	 با	»محبوب	القلوب«	که	 فقط	 	
می	توان	به	جواب	رسید.

موارد	نادرست0 141 	
راه	آب	نامه:	جمال	زاده	ـ	دهکدءه	پُر	مالل:	امین	فقیری	ـ	جعفرخان	از	

فرنگ	برگشته:	حسن	مقدم	ـ	دید	و	بازدید:	جالل	آل	احمد

بقیءه	نویسندگان	که	سبک	آنان	تلفیقی	از	آن	چه	0 142 	
ـ	 احمد	 آل	 )جالل	 گرفتیم:	 غربی	 شیوءه	 از	 آن	چه	 و	 داشتیم	 خود	

سیمین	دانشور	ـ	محمود	اعتمادزاده(

اسلوب	0 143 آرایءه	 	 و	 	 	، گزینه	های	 در	 	
معادله	که	یکی	از	آرایه		های	بارز	سبک	هندی	است،	مشهود	است.	

زبان	داستان	به	ویژه	در	زمان	جنگ	بیشتر	عامیانه	0 144 	
بوده	است.	

بررسی	سایر	گزینه	ها:0 145 	
	سر	مجاز	از	موی	سر	است.	

	ماه	و	خورشید	مجاز	از	کل	سیاره	ها	و	ستاره	ها	است.
	کتاب	مجاز	از	قرآن	یا	محتویات	آن	است.	

جناس:	ریزد	و	خیزد	ـ	استعاره:	بهار	استعاره	از	0 146 	
از	 استعاره	 و	شکر	 و	شهد	 او	 لب	های	 از	 استعاره	 یاقوت	 و	 است	 یار	

سخنان	شیرین	اوست.	

خیزدقمروشمسهمیرخسارشدوکزبهاریموازنه:

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ریزدشکروشهدهمییاقوتشدوکزنگاری
کلمات	مصراع	اول	با	قرینه	های	خود	در	مصراع	دوم	از	ترکیب	سجع	

متوازی	و	متوازن	درست	شده	است.

اغراق:	این	که	رخسار	او	چنان	نورانی	است	که	با	شمس	و	قمر	مقایسه	
شده	است	و	این	که	کالم	او	یا	لب	او	به	شیرینی	شهد	و	شکر	باشد.	

استعاره	0 147 مه	 استعاره:	 ـ	 پنهان	 آشکارا،	 تضاد:	 	
ـ	 راز	 فاش	کردن	 آشکار	کردن:	 پرده	 از	 راز	 کنایه:	 ـ	 است	 از	معشوق	

واج	آرایی:	تکرار	واج	)ر،	ز(	
بیت	ایهام،	تناقض	و	جناس	همسان	ندارد.	

بررسی	گزینه	ها:0 148 	
	شب	هجر	تو	)مشبه(	ـ	چو	)ادات(	ـ	بخت	سیه	من	)مشبهٌ	به(	ـ	

تار	بودن	)وجه	شبه(	
	مستی	آور	بودن	)وجه	شبه( 	گون	)ادات(ـ	 	می	)مشبٌه	به(ـ	 	لب	)مشبه(ـ	
	رقص	آمدن	 	چون	)ادات(ـ	 	زهره	)مشبه	به(ـ	 	)م(	در	آیدم	)مشبه(ـ	

)وجه	شبه(	
	در	این	گزینه	تشبیه	مرّجح	آمده	است	و	رخ	تو	از	آینه	روشن	تر	
است	که	در	واقع	در	این	گزینه	هم	وجه	شبه	ذکر	شده	است،	اما	ادات	

تشبیه	نیامده	است.

زهره:	تشخیص	و	استعارءه	مکنیه	است.	0 149 	
عود   1-	ساز	عود	)بربط(
         2-	چوب	خوش	عطر

	پارادوکس	وجود	ندارد.0 150 در	 	
سایر	گزینه	ها:

)لّف(	دیر	و	حرم	)نشر(	کفر	و	ایمان	)نشر(	ـ لّف	و	نشر:	زلف	و	رخ	 	
استعاره:	معامله	استعاره	از	عاشقی	است	که	آن	را	مانند	دادوستد	و	

سوداگری	می	داند.
	این	که	دل	هم	جمع	و	هم	 	دل	جمع	بودن	کنایه	از	آرامش	داشتنـ	

پریشان	باشد	پارادوکس	است.	
	روی	و	موی:	جناس	ـ	تشبیه:	آن	روی	مجلس	افروز	چراغ	چشم	
من	است	ـ	طناب	عمر:	اضافءه	تشبیهی	ـ	آن	موی	عنبرافشان	طناب	

عمر	من	است.	

)د(:	استعاره:	برگ	گل	استعاره	از	معشوق	و	بلبل	0 151 	
استعاره	از	عاشق	است.

)ج(:	ایهام:	پیش	میرم:	1-	پیشش	بمیرم.	2-	پیش	مرگش	شوم.
)الف(:	ایهام	تناسب:	هوا	در	این	بیت	به	معنی	میل	و	خواست	است	و	
در	صورت	تناسب	با	مهر	)خورشید(	معنی	آسمان	تداعی	می	شود.	ـ	
مهر	در	این	بیت	به	معنی	خورشید	است	و	در	صورت	تناسب	با	کلمءه	

عشق	معنی	مهر	و	محبت	تداعی	می	شود.	
)لّف	1	و	2(	پشت	خمیده	و	قد	کشیده	 لّف	و	نشر:	تیر	و	کمان	 )ب(:	

)نشر	2	و	1(	مشّوش

کلمات	قافیه	)آیم	و	بیارایم(	حروف	الحاقی	)یم(	0 152 	
حرف	اصلی	مصّوت	بلند

)ا(	طبق	قاعدءه	یک
سایر	گزینه	ها:

	کلمات	قافیه:	)شاعری،	نشمری(	حرف	الحاقی	)ی(	حروف	اصلی	
	ر(	طبق	قاعدءه	دو ـُ )ـِ	ر	یا	

}
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	کلمات	قافیه	)قضا،	رضا(	حرف	اصلی	مصّوت	بلند	)ا(	طبق	قاعدءه	
یک

	کلمات	قافیه	)چلیپای	و	پای(	حرف	الحاقی	)ی(	حرف	اصلی	)ا(	
طبق	قاعدءه	یک	

کلمات	قافیه	)دوشم،	دوشم(	جناس	تام	است	و	0 153 	
ـَ	م(	حروف	الحاقی	است	و	)وش(	حروف	اصلی	است	و	حرف	)ش(	 (

آخرین	حرف	اصلی	قافیه	است	که	به	آن	)روی(	می	گویند.
سایر	گزینه	ها:

	و(	طبق	قاعدءه	دو	است.	 ـُ 	کلمات	قافیه	)پیشرو،	نو(	حروف	اصلی	)
قافیه	)باش،	خواجه	تاش(	حروف	اصلی	)اش(	و	کلمات	 	کلمات	

قبل	قابلیت	قافیه	شدن	ندارند،	پس	ذوقافیتین	نیست.	

این	صورت	 در	 باز	 بگیرد	 قافیه	 را	 تاش(	 و	 )باش	 کسی	 اشتباهاً	 اگر	
)بنده	و	خواجه(	هم	قافیه	نمی	شوند.	

از	 را	 الحاقی	 حروف	 و	 است	 شعر	 ردیف	 )آمدیم(	 بیت	 این	 در	 	
کلمات	قافیه	می	گیریم	نه	ردیف	شعر.

154 0 
ِن	ُزل	ِف 	راچی	 ¸Ãa ِنپر	 ِخ			 		گا		رم	بینبر			ُر				
 	ــ	 	ــــ					ــ				ــــ	   		ــ		ــ		ــــ	
مفعولنفاعالتمفعولنفاعالت

یا	فاعلن	مفاعیلن	فاعلن	مفاعیلن

155 0 
کوتاه	به	بلند							بلند	به	کوتاه

IM·زو				ی	پر	هیقو		َو				ِت			با ُف		روش		ز				ِب		خو	 	َم			
 ــ    ــ	ــــ	  

_
ــ	ــ     ــ	  

Ä¸ خی n ِح	صا	ریِک			َد		 گی				رند		ِب	َس		وا	ری		ل		
ـ			ــ   ـ   ــ	ــ   ــ	ــ     

 	ــ			ــ	


ابدال
فع	لنفعالتنفعالتنفعالتن

	قابلیت	تغییر	مصّوت	بلند	به	کوتاه	را	دارد. در	این	چهار	بیت	فقط	

			کوتاه	به	بلند0 156  

آوردن	فاعالتن	به	جای	فعالتن

ُل		می 							ُچن	ُگ			
 ــ   								ــ		

								ِک			ِد		گر	با
 ــ	ــ           

فعالتن

		َد		می		یَز	پر
- ــ


 

¯
بلند	به	کوتاه	
ِر			ُم			ال	قا 		
 ــ	ــ  

فعالتن

		ِد			ُب	رو	نا
 ــ	ــ  

 ت			َن	پی	دا
	ــ	ــ  

فعالتن

	ُی			َد		را
 ــ  

				با	شد
 			ــ	ــ

¯
ابدال
فع	لن
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	)مفاعلن	فعالتن	مفاعلن	0 157 وزن	عنوان	سؤال	و	 	
فع	لن(	است.

بررسی	سایر	گزینه	ها:
	مفعول	مفاعیل	مفاعیل	فعولن
	فعالت	فاعالتن	فعالت	فاعالتن

	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن	مفاعیلن

	مفاعلن	فعالتن	مفاعلن	فعالتن0 158 وزن	 	
بررسی	سایر	گزینه	ها:

	مستفعلن	مستفعلن	مستفعلن	مستفعلن
	مفاعلن	فعالتن	مفاعلن	فعلن
	فعالتن	فعالتن	فعالتن	فعلن

	مفتعلن	مفاعلن	مفتعلن	مفاعلن0 159 وزن	 	
سایر	گزینه	ها:

ُل	فاعالت	مستف 	مفعول	مفاعلن	فعولن	یا	مستفِع
فََعل ُل	مستفعلن	 	مفعول	فاعالت	مفاعیل	فاعلن	یا	مستفعلن	مفاِع
ُل	 ُل	مفعولن	مستفِع یا	مستفِع 	مفعول	مفاعیلن	مفعول	مفاعیلن	

مفعولن

ـَ	ت(	0 160 واژه	های	قافیه	)جمالت	و	جاللت(	است	و	) 	
حروف	الحاقی	و	)ال(		حروف	اصلی	است	و	حرف	روی	)ل(	است	که	

آخرین	حرف	اصلی	قافیه	است.
سایر	گزینه	ها:

یا	مستفعل	مستفعل	 فعولن	 مفاعیل	 مفاعیل	 مفعول	 وزن	شعر	 	
مستفعل	مستف	است.

	در	مصراع	دوم	)ی(	میانجی	بعد	از	)کوکبه(	بلند	می	شود.
	کلمات	قافیه	)جمالت	و	جاللت(	است	و	)ال(	حروف	اصلی	طبق	

قاعدءه	)2(	است	و	به	دلیل	داشتن	حرف	الحاقی	تبصرءه	یک	دارد.

در	این	گزینه	شاعر	می	گوید	از	دست	فتنه	ها	و	0 161 	
بالیای	روزگار	به	هیچ	وجه	نمی	توان	فرار	کرد.

سایر	گزینه	ها:
	ناتوانی	از	درک	چیزی	)نادانی(	و	این	که	خدا	بر	همه	چیز	داناست.

	عاشق	هرگز	معشوق	را	فراموش	نمی	کند.	
	تمنای	خاموشی	آتش	غم	عشق

	تقابل	عقل	و	0 162 	و	 	، اشتراک	گزینه	های	 	
عشق	و	احساس	است.	

	در	این	گزینه	مجنون	در	عین	دیوانگی	عاقالنه	دشت	جنون	را	
با	ما	طی	می	کند.	

:	پاک	کردن	0 163 مفهوم	مشترک	بیت	عنوان	سؤال	و	 	
دل	از	تعلقات	عالم	و	رسیدن	به	کمال	و	بینایی
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و	0 164 رنج	ها	 خوش	بودن	 و	 راضی	 مشترک:	 مفهوم	 	
سختی	هایی	که	از	جانب	معشوق	به	عاشق	می	رسد.

سایر	گزینه	ها:
	گله	از	معشوق	به	دلیل	بی	اعتنایی

	دل	و	جان	عاشق	در	معرض	جفا	و	بالی	معشوق	است.	

	با	آمدن	معشوق	گرفتاری	های	عاشق	برطرف	می	شود.	

مفهوم	مشترک	سه	گزینه:	جان	سپاری	عاشق	در	0 165 	
راه	معشوق

	دل	کندن	از	درد	و	رنج	عشق	برای	عاشق	دشوار	است.	
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