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فاریس ()3
ستایش

ملکا ،ذکر تو گویم

پاکی و خدایی  /نروم جز به همان ره که توا َم راهنمایی :اظهار بندگی
ملکا ذکر تو گویم که تو
ّ

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم  /همه توحید تو گویم که به توحید سزایی :یگانگی صفات خداوند  /تنها خداوند شایسته پرستش است / .توانایی و جنبش
ِ
برکت لطف و کرم خداوند است.
موجودات به

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی  /تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی :صفات خدا  /تنها خداوند شایسته پرستش است / .بخشندگی و فضل خداوند
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی  /نتوان ِشبه تو گفتن که تو در وهم نیایی :عجز عقل انسان از درک و وصف خداوند  /بیهمتایی خداوند
جودی و جزایی :صفات خداوند
نوری و سروری همه
علمی و یقینی  /همه
همه ع ّز ّی و جاللی همه
ّ
ّ
ّ

کمی تو فزایی :س ّتارالعیوبی (عیبپوشی) خدا ّ /
علمالغیوبی (غیبدانی) خدا /ع ّزت و ذلّت بهدست خدا است.
همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ
！تُ ِع ُّز َم ْن تشاء و ت ُِذ ُّل َم ْن تشاء :ع ّزت و ذلّت به دست خداوند است.


لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  /مگر از آتش دوزخ ب ُ َو َدش روی رهایی :ستایش خدا با همه وجود  /اقرار به یگانگی خدا موجب رهایی

بخشندگی و فضل خداوند
این که خدا در آفرینش انسان و سایر موجودات ،به دنبال منفعت شخصی (!) نبوده ،بلکه هدف از آفرینش ،ابراز «لطف و بخشندگی» بوده است .این مفهوم ،به
بخشندگی خداوند اشاره میکند و به عالوه ،تأکید میکند که اص ً
ال هدف از آفرینش این بوده که بندهها مورد لطف و بخشش خدا قرار بگیرند.

-1

1بیت «من نکردم خلق تا سودی کنم  /بلکه تا بر بندگان جودی کنم» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟

 )1عشـــــــق ،دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
 )2نت ــوان وص ــف ت ــو گفت ــن ک ــه ت ــو در فه ــم نگنج ــی
 )3ت ــو حکیم ــی ت ــو عظیم ــی ت ــو کریم ــی ت ــو رحیم ــی
 )4زشــــــت بایــــــد دیــــــد و انگاریــــــد خــــــوب

کــــــی تــــــوان کــــــردن شــــــنا ای هوشــــــمند؟
نتــــوان شــــبه تــــو گفتــــن کــــه تــــو در وهــــم نیایــــی
تــــــو نماینــــــده فضلــــــی تــــــو ســــــزاوار ثنایــــــی
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

(زبان )85

ناشناختنی بودن خداوند

ِ
حقیقت خداوند را بفهمند .هرچهقدر انسان تالش کند و
عجز انسان از درک و توصیف خدا؛ اینکه عقل و درک و حدس و وهم و گمان و پندار انسان نمیتوانند
ِ
معرفی
و
توصیف
را
خود
تواند
ی
م
که
است
خداوند
فقط
است.
تصورات آدمی
هر طور هم که خدا را توصیف کند،
حقیقت خداوند چیزی برتر ،فراتر و متفاوت با ّ
ّ
کند .پرسشهای زیر ،این «عجز و ناتوانی» را مورد تأکید قرار دادهاند.

2-2همه ابیات زیر اشاره به «ناتوانی انسان از شناخت خداوند» دارند؛ بهجز . ..........

 )1اگرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه
 )2بـــــــا تقاضـــــــای عقـــــــل و نفـــــــس و حـــــــواس
 )3هرچـــــــه را «هســـــــت» گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار
 )4نــــــه بــــــر اوج ذاتــــــش پــــــرد مــــــرغ وهــــــم

ِ
ـــــــــه او را کـــــــــی بـــــــــرد راه؟
ولکـــــــــن ُکنْ
کـــــــــی تـــــــــوان بـــــــــود کردگارشـــــــــناس؟
گفتـــــــــی او را شـــــــــریک ،هُـــــــــش مـــــــــیدار!
نـــــــــه در ذیـــــــــل وصفـــــــــش رســـــــــد دســـــــــت فهـــــــــم

 )1بـــــــه پیشـــــــگاه قبـــــــول تـــــــو راه نیســـــــت مگـــــــر
حـــــــد خـــــــود راه نیســـــــت
 )2تـــــــو را برتـــــــر از
ّ
 )3بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
 )4در وهـــــــم نیایـــــــد و صفـــــــت نتـــــــوان کـــــــرد

رهــــــا کنــــــی کــــــه بــــــر ایــــــن آســــــتان همیگــــــردم
کــــــه نقــــــش از نگارنــــــده آگاه نیســــــت
مــــــن آزمــــــودهام آخــــــر ،بقــــــای مــــــن بــــــه فناســــــت
آن شــــــادیها کــــــه از غمــــــت میبینــــــم

3-3کدام گزینه با بیت «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی  /نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی» تناسب معنایی دارد؟

4-4کدام گزینه با بیت «نه در ایوان قربش وهم را بار  /نه با چون و چرایش عقل را کار» تناسب معنایی ندارد؟

 )1نــــــه بــــــر اوج ذاتــــــش پــــــرد مــــــرغ وهــــــم
 )2در وهــــــم کــــــی آیــــــد کــــــه خداونــــــد ملــــــوک
 )3بــــــر وصــــــف تــــــو دســــــت عقــــــل دانــــــا نرســــــد
 )4کجــــــا وصــــــف تــــــو دانــــــد کــــــرد ادرا ک؟

نــــــــه بــــــــر ذیــــــــل وصفــــــــش رســــــــد دســــــــت فهــــــــم
از کمتــــــــر بنــــــــدگان خــــــــود یــــــــاد کنــــــــد؟
و ادرا ک ضمیــــــــر جــــــــان بینــــــــا نرســــــــد
کَــــــــه عاجــــــــز اوفتــــــــاد انــــــــدر کــــــــف خــــــــاک

 )1نـــــه در ایـــــوان قربـــــش وهـــــم را بـــــار
 )2تـــــا بـــــه جایـــــی رســـــی کـــــه مینرســـــد
 )3ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
 )4نتـــوان وصـــف تـــو گفتـــن کـــه تـــو در فهـــم نگنجـــی

نـــــه بـــــا چـــــون و چرایـــــش عقـــــل را کار
پــــــــــای اوهــــــــــام و پایــــــــــه افــــــــــکار
وز هرچـــــه گفتهانـــــد و شـــــنیدیم و خواندهایـــــم
نتـــــوان شـــــبه تـــــو گفتـــــن کـــــه تـــــو در وهـــــم نیایـــــی

5-5کدام گزینه با دیگر گزینهها ارتباط معنایی ندارد؟

(کارشناسی ارشد )90

35

قرابت معنایی | فارسی ()3

ع ّزت و ذ ّلت بهدست خداست.
ِ
ِ
عده کلمات کلیدیِ
نبات
گرامی بودن و خوار شدن بنده ،در دست خداوند است .این خداست که آدم را عزیز میکند یا ذلیل؛ ن ُقل و
سؤاالت این مفهوم ،یک ّ
ُّ
ُّ
«یذل» و «من تشاء» و «من یشاء»؛ «ع ّزت» و «عزیز» و «عزیزی» و «خوار» و «خواری»؛ به اضافه مفاهیم
«تذل» و «یعزُّ» و
مشخّ ص و پرتکرار است؛ مثل «تعزُّ» و

«بلندی و پستی» و «باال و پست» ،و مفهوم «از ماه به چاه آوردن» و «از چاه به ماه بُردن» و از همین قبیل.
میگوید :هرچه خدا بخواهد ،همان میشود .اگر خدا نخواهد ،هرکاری هم که بکنی فایدهای ندارد .همه چیز بستگی به نظر و لطف خودش دارد .اگر نیمنگاهی
بکند ،به اوج میرسی و اگر نگاهش را برگرداند . ...

ُّ
َشاء با کدام بیت ،متناسبتر است؟
َشاء و تُ ِذل َمن ت ُ
6-6مفهوم آیۀ ！تُ ِع ُّز َمن ت ُ

 )1خـــدای ،کار چـــو بـــر بنـــدهای فروبنـــدد
 )2صائـــب بـــه گنـــاه دو جهـــان از کـــرم او
 )3بلنـــد آن ســـر ،کـــه او خواهـــد بلنـــدش
عـــزت شـــاه و گـــدا زیـــر زمین یکســـان اســـت
)4
ّ

(خارج از کشور )98

بـــه هرچـــه رنـــج بـــرد دردســـر بیفزایـــد
نومیـــد نگـــردی کـــه خداونـــد کریـــم اســـت
نژنـــد آن دل ،کـــه او خواهـــد نژنـــدش
میکنـــد خـــاک بـــرای همـــه کـــس جـــا خالـــی

ن تَشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).متفاوت است ؟
 7-7مفهوم کدام بیت با تو ّ
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل َم ْ
جه به آیه شریفه تُ ِع ُّز َم ْ

 )1یکــــــی را همــــــی تــــــاج شــــــاهی دهــــــد
 )2یکــــــی را کــــــه در بنــــــد بینــــــی مخنــــــد
 )3یکــــــی را دهــــــد تــــــاج و تخــــــت بلنــــــد
 )4یکــــــی را ز ماهــــــی رســــــاند بــــــه مــــــاه

(ریاضی )90

یکــــــــی را بــــــــه دریــــــــا بــــــــه ماهــــــــی دهــــــــد
مبــــــــادا کــــــــه روزی درافتــــــــی بــــــــه بنــــــــد
یکــــــــی را کنــــــــد خــــــــوار و زار و نژنــــــــد
یکــــــــی را ز مــــــــه انــــــــدر آرد بــــــــه چــــــــاه

ن ت َشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).در کدام بیت اشاره نشده است ؟ (انسانی )88
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل مَ ْ
 8-8به مضمون آیه شریفه تُ ِع ُّز مَ ْ

 )1کاله ســـــــــعادت یکـــــــــی بـــــــــر ســـــــــرش
 )2ادیــــمِ (= ســفــره) زمــیــن ســفــره عـــام اوســت
 )3یــکــی را بـــه ســـر بـــر نــهــد تــــاج بخت
 )4گلســــــــتان کنــــــــد آتشــــــــی بــــــــر خلیــــــــل

گلیـــــــــم شـــــــــقاوت یکـــــــــی در بـــــــــرش
ب ـــر ای ـــن خ ـــوان یغم ـــا چ ـــه دش ـــمن چ ـــه دوس ـــت
یکـــــی را بـــــه خـــــاک انـــــدر َآرد ز تخـــــت
ـــــرد ز ِ
آب نیـــــل
گروهـــــی بـــــر آتـــــش ب َ
َ

آنکـــــــه را کـــــردگـــــار کـــــرد عــزیــز
آنکــــــه خـــــود را شــنــاخــت نــتْــوانــد
آنکــــه عــیــب تـــو گــفــت ،یـــار تـــو اوســـت
آنکـــــه را بـــا طــمــع ســــروکــــار اســت

نـــــتـــــوانـــــد زمــــــانــــــه خــــــــــوار کــنــد
آفـــــریـــــنـــــنـــــده را کــــجــــا دانــــــــد؟
وآن کـــه پــوشــیــده داشـــــت ،مـــار تـــو اوســـت
بــــــود خــــــوار اســـت
گــــر عـــزیـــز جـــهـــان
َ

ن تَشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).با کدام بیت متناسب است؟
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل َم ْ
9-9مفهوم آیه شریفهتُ ِع ُّز َم ْ

)1
)2
)3
)4

(هنر )86

کمی تو فزایی» تناسب معنایی دارد؟
1010کدام بیت با مضمون بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

عـــزت و ذلّـــت کـــدام راســت
 )1ور دانـــی آنکـــه
ّ
عـــــزت بــــ ْه ز دانـــش
 )2نــبــاشــد هــیــچ
ّ
بــخــشــی و بس
تـــو
خـــــواری
عـــزیـــزی و
)3
ّ
ّ
ــــــــود
 )4هرکــــــــه در زندگــــــــی بخیــــــــل ب ُ
َ

درویــــشــــی اخـــتـــیـــار کــنــی بـــر تــوانــگــری
نـــبـــایـــد بُــــــد دمــــــی غــــافــــل ز دانــــش
عــــزیــــزِ تــــو خــــــــواری نــبــیــنــد ز کــس
ـــــود
چـــــون بـــمـــیـــرد چــــو ســــگ ذلـــیـــل ب ُ
َ

کمی تو فزایی» تناسب معنایی بیشتری دارد؟
1111کدام گزینه با بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

 )1بــنــدهام ،خــواه قبولم کن و خواهی رد از آنک
 )2ایـــن دولــــت مــن بــس کــه مــنــم بــنــده تو
 )3یکــــــی را دهــــــد تــــــاج و تخــــــت بلنــــــد
عـــــزت بـــایـــدت تــــرک طــمــع کن
 )4چـــو
ّ

عــــــــزت و خــــــــواری در کــــــــوی وفــــــــا یکســــــــاناند
ّ
عــــــــزت مــــــــن بــــــــس کــــــــه خداونــــــــد تویــــــــی
ایــــــــن
ّ
یکــــــــی را کنــــــــد بنــــــــده و مســــــــتمند
گدایــــــــان را از ایــــــــن معنیســــــــت خــــــــواری

کمی تو فزایی» با کدام بیت تناسب دارد؟
1212مفهوم بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

اکـــــــــــن روزی مـــــــــــار و مـــــــــــور
مهی
ِ
ّ )1
 )2بشــــــــر مــــــــاورای جاللــــــــش نیافــــــــت
 )3عزیــــــــزی کــــــــه هــــــــر کــــــــز درش ســــــــر بتافــــــــت
 )4یکــــــــی را بــــــــه ســــــــر بــــــــر نهــــــــد تــــــــاج بخــــــــت

اگرچنــــــــــــد بیدســــــــــــــــتوپایاند و زور
بـــصـــر مـــنـــتـــهـــای جـــمـــالـــش نــیــافــت
عـــــزت نــیــافــت
بـــه هـــر در کـــه شـــد هــیــچ
ّ
یکـــــــی را بـــــــه خـــــــاک انـــــــدر آرد ز تخـــــــت

ن تَشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).تناسب معنایی ندارد؟
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل مَ ْ
1313کدام گزینه با مفهوم آیه شریفه تُ ِع ُّز مَ ْ

 )1هــــرکــــه را حــــق عــــزیــــز مـــــــیدارد
 )2همـــه غیبـــی تـــو بدانـــی ،همـــه عیبـــی تـــو بپوشـــی
عــــزت بیــــش
 )3بــــر مــــن از صــــد هــــزار
ّ
 )4یکــــــی را ز مــــــاه انــــــدرآری بــــــه چــــــاه

کـــــی کـــنـــد چــــــرخ روزگــــــــــار ذلـــیـــل؟
ـمــی تــو فزایی
همه بیشی تــو بــکــاهــی ،همه کـ ّ
آن کـــه بـــاشـــم ذلـــیـــل و خـــــوار تـــو من
یکـــــــی را ز چـــــــاه انـــــــدرآری بـــــــه مـــــــاه
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شکر نعمت  /کارگاه منتپژوهی

ِ
ِ
مزید نعمت :.عبادت موجب نزدیکی به خداوند  /شکر نعمت موجب فراوانی نعمت
موجب قربت است و به شکر اندرش
منّت خدای را ،ع َّزوجلّ که طاعتش

هر نفسی که فرومیرودُ ،م ِّ
فر ِح ذات :نعمت حیات  /زندگیبخش بودن کوچکترین نعمتهای خداوند
مد حیات است و چون برمیآیدُ ،م ّ

پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب :.لزوم سپاسگزاری از جزئیترین نعمتها

از دست و زبان که برآید  /کز عهده شکرش به درآید؟ :عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
عده کمی از بندگان من سپاسگزارند :).ناسپاسی بندگان و ضرورت شکر نعمت
！ا ِ ْع َملوا آلَ دا ُو َد شُ کرا ً و قَلیلٌ ِم ْن ِعبا ِد َی الشَّ کُ و ر  (ای خاندان داوود ،سپاس بگزارید و ّ
بنده همان به که ز تقصیر خویش  /عذر به درگاه خدای آورد :دعوت به توبه و عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ورنه ،سزاوار خداوندیاش  /کس نتواند که به جای آورد :عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند

ِ
ِ
ِ
خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده :.بخشایندگی و روزیرسانی خداوند
رحمت بیحسابش همه را رسیده و
باران
ِ
ِ
ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد :.س ّتارالعیوب بودن (عیبپوشی) خداوند
پرده

وظیفه روزی به خطایِ منکَ ر نبُرد :روزیرسانی خداوند با وجود ارتکاب گناه بندگان
بنات نبات در ِ
زمردین بگسترد و دایۀ اب ِر بهاری را فرموده تا ِ
ِ
ِ
فر ِ
خلعت نوروزی قبایِ سب ِز ورق در بر گرفته
مهد زمین بپرورد .درختان را به
اش با ِد صبا را گفته تا
فرش ّ
ّ
ِ
محبت و کرم خداوند است / .فرارسیدن بهار
اطفال شاخ را قدو ِم
و
ِ
موسم ْ
ربیع کال ِه شکوفه بر سر نهاده :عامل اصلی همه پدیدهها خداوند است / .طبیعت جلوهای از ّ
ِ
ِ
نخلِ
محبت و کرم خداوند است.
از
ای
ه
جلو
طبیعت
/
است.
خداوند
ها
ه
پدید
همه
اصلی
عامل
گشته:.
باسق
تربیتش
به
خرمایی
تخم
و
شده
فایق
شهد
او
قدرت
به
تاکی
عصاره
ِ
ّ

آری و به غفلت نخوری :همه پدیدهها در خدمت انساناند / .نکوهش غفلت
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  /تا تو نانی به کف ّ
ِ
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری :همه پدیدهها در خدمت انساناند / .ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند و سرکشی در
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبُردار /
برابر او  /انسان اشرف مخلوقات است.

َسیم َوسیم (او شفاعتکننده ،فرمانروا ،پیامآور ،بخشنده ،صاحب جمال ،خوشاندام ،خوشبو و دارای نشان پیامبری است:).
شفیع ُم ٌ
ٌ
سیم ن ٌ
َسیم َج ٌ
طاع نَب ٌِّی َکریم  /ق ٌ

ستایش پیامبر (ص) به صفات گوناگون

میع ِخصالِهَ ،صلُّوا َعلَی ِه َو آلِه (به واسطه کمال خود به مرتبه بلند رسید و با جمال نورانیِ خود تاریکیها را برطرف
بَلَغ ال ُعلیٰ بکَ مالِهَ ،کشَ َ
بجمالِه َ /ح ُسنَت َج ُ
ف الدُّ جیٰ َ

کرد .همه خویها و صفات او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید :).ستایش پیامبر (ص) به صفات گوناگون

چه غم دیوار ا ّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان؟ :نهراسیدن مؤمن از حوادث  /پشتیبانی ممدوح مایه اطمینان
خاطر  /تو ّکل
 (ای فرشتگانم ،من از بنده خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس آمرزیدمش :).شرم
َرت ل َ ُ ه 
َیس ل َ ُه غَیری َفق َْد َغف ُ
ﭐستَ ْحیَیْ ُ
！یا َمالئِکَ تی قَد ْ
ت ِمن َعبْدی و ل َ

خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناهکار  /بخشایندگی بیدریغ خداوند
دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم :شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناهکار  /بخشایندگی بیدریغ خداوند
َک َرم بین و لطف خداوندگار  /گنه بنده کردهست و او شرمسار :شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناهکار  /بخشایندگی بیدریغ خداوند
عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف که :ما َعبَ ْدناک حقَّ ِعبا َدت ِ َ
ک (تو را چنان که شایسته پرستش توست ،پرستش نکردیم :).عجز انسان از ستایش
خداوند بهطور شایسته
ِ
َ
َ
واصفان ِحلیه جمالش به تحیّر منسوب که :ما َع َرفناک حقَّ َمع ِرفتک (تو را چنان که سزاوار شناسایی توست ،نشناختیم :).عجز انسان از شناخت خداوند بهطور شایسته

گر کسی وصف او ز من پرسد  /بیدل از بینشان چه گوید باز؟ :ناتوانی عاشق از وصف معشوق
عاشقان کشتگان معشوقاند  /برنیاید ز کشتگان آواز :خاموشی و رازداری عاشقانه

گفت :بهخاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیّه اصحاب را .چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت! :از خود
بیخودی عاشق هنگام وصال

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز  /کان سوخته را جان شد و آواز نیامد :پاکبازی ،بردباری و رازداری عاشقانه
مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کان را که خبر شد ،خبری بازنیامد :پاکبازی ،بردباری و رازداری عاشقانه
این ّ

هیچ نقّاشت نمیبیند که نقشی برکند  /وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکندهای :ناتوانی عاشق از وصف معشوق

صفات خداوند
سؤاالت مربوط به صفات خدا دو دستهاند .یک دسته ،آنهایی که چند صفت خداوند را بهطور کلّی مورد سؤال قرار میدهند؛ مث ً
ال «رحمت» و «روزیرسانی» و

«عیبپوشی» و «غیبدانی» را در صورت سؤال ذکر میکنند؛ در این حالت ،گزینهای که حتّی به یکی از این صفات هم اشاره کند با صورت سؤال قرابت معنایی دارد.

دسته دیگر ،سؤاالتی هستند که هر کدام یک صفت خداوند را بهطور مشخّ ص مورد سؤال قرار میدهند ،صفاتی مانند «عدم قطع روزی با وجود ارتکاب گناه»،
«شرم خدا از گنا ِه بنده»« ،توصیفناپذیری خدا»« ،ناتوانی بنده از شکرگزاری خدا» ،و اینکه «پشتیبانی خدا مایه آرامش خاطر است».

مفاهیم دسته دوم ،بعد از این بخش ،هریک بهطور مستقل بررسی میشوند .فع ً
ال سؤاالت دسته ا ّول را میبینی.

1414عبارت «باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 )1در ضیافتخانه خوان نوالش (= لقمه) منع نیست
 )2پــس تــو را م ّنــت ز مهمــان داشــت بایــد بهــر آنــک
 )3دریـــغـــا کـــه بـــر خـــــوان الــــــوان عمر
 )4همانــــــا کــــــه بینعمــــــت او بــــــه گیتــــــی

در گشـــــاده اســـــت و صـــــا درداده خـــــوان انداختـــــه
مــیخــورد بــر خـــوان انــعــام تــو نـــان خویشتن
دمـــــی چـــنـــد خــــوردیــــم و گــفــتــنــد بــس
در ایــــن ســـالهـــا کـــس نـــیـــاراســـت خــوانــی

(هنر )93

قرابت معنایی | فارسی ()3

1515مفهوم عبارت «باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده ».به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟

 )1از ســــــــفله مخــــــــواه هیــــــــچ زنهــــــــار
 )2روزی ز خزانـــــــــــه کســـــــــــی خـــــــــــواه
ِ
تـــــــرک طـــمـــع کــــنــــی ،نــبــاشــد
 )3گــــر
 )4نــــــــی محنــــــــت عشــــــــق دیــــــــده هرگــــــــز

کاطلـــــــــــس نشـــــــــــود پـــــــــــاس هرگـــــــــــز
کاو را نبـــــــــــود مـــــــــــکاس ( = چانـــــــــــه زدن) هرگـــــــــــز
ای دل ز کَســـــــــــت هـــــــــــراس هرگـــــــــــز
نــــــــی جــــــــور بتــــــــان کشــــــــیده هرگــــــــز

37
(خارج از کشور )88

1616کدا م بیت با متن «باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده .پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه
روزی به خطای منکر نبرد ».ارتباط معنایی ندارد؟

 )1بــــاران کــــه در لطافــــت طبعــــش خــــاف نیســــت
 )2ولیکــــــــن خداونــــــــد بــــــــاال و پســــــــت
 )3ادیـــــــم ( = ســـــــفره) زمیـــــــن ســـــــفره عـــــــام اوســـــــت
 )4دو ک ُْونـــــــش یکـــــــی قطـــــــره از بحـــــــر علـــــــم

(زبان )84

در بــــــاغ اللــــــه رویــــــد و در شــــــورهزار خــــــس
بـــــــه عصیـــــــان در رزق بـــــــر کـــــــس نبســـــــت
براینخوانیغما(=سفرهایبرایعموممردم)چهدشمنچهدوست
گـــنـــه بــیــنــد و پــــــرده پـــوشـــد بــــه حــلــم

1717کدام گزینه با عبارت روبهرو تناسب معنایی ندارد؟ «پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد».

 )1ســـــر از عیـــــب گنـــــه در ِجیْـــــب خـــــود کـــــن
 )2بــــــــرآورده مــــــــردم ز بیــــــــرون خــــــــروش
 )3خلــــــــق را بســــــــتی ز عیبــــــــم چشــــــــم و گــــــــوش
 )4گنــــــــــــهکارم ،تــــــــــــو غفّارالذّنوبــــــــــــی

حیــــــا را پردهپــــــوش عیــــــب خــــــود کــــــن
تــــــو بــــــا بنــــــده در پــــــرده و پردهپــــــوش
ای خــــدا ،عــیــب مـــن از خــــود هـــم بــپــوش
هـــمـــه عـــیـــبـــم ،تــــو ســـ ّتـــارالـــعـــیـــوبـــی

عدم قطع روزی با وجود ارتکاب گناه

جن و فرشته
این که خدا روزی بنده گناهکار را به خاطر ارتکاب گناه از او دریغ نمیکند؛ این که روزی خداوند یک نعمت عمومیست که شامل انسان و حیوان و ّ
و همه و همه میشود؛ کافر و مسلمان و بیگناه و گناهکار ندارد؛ به همه میرسد .اص ً
ال خدا روزی را به خاطر عبادت نمیدهد که به خاطر گناه قطعش کند! گاهی
ِ
بودن بندگان» اشاره شده و حرفی از «قطع نشدن رزق و روزی» در میان نیست.
هم بهطور کلّی به «بخشندگی خداوند با وجود گناهکار

نبرد ».با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟
1818عبار 
ت «وظیفه روزی به خطای ُمنکَر ُ

کـــــــــــــــن روزی مـــــــــــــــار و مـــــــــــــــور
مهیا
ِ
ّ )1
 )2ولیکــــــــــن خداونــــــــــد بــــــــــاال و پســــــــــت
 )3پرســـــــــــتار امـــــــــــرش همـــــــــــه چیـــــــــــز و کـــــــــــس
ــرد
 )4چـــنـــان پــهــن خـــــوان کــــرم گــســتَ َ

توپایاند و زور
اگرچنــــــــــــــــد بیدســــــــــــ 
بـــــــه عصیـــــــان در رزق بـــــــر کـــــــس نبســـــــت
بنــــــــیآدم و مــــــــرغ و مــــــــور و مگــــــــس
خــــــــورد
کــــــــه ســــــــیمرغ در قــــــــاف روزی
َ

 )1ز کافـــــــر او نگیـــــــرد رزق خـــــــود بـــــــاز
 )2چـــــــو کبـــــــر ورزی بـــــــا خلـــــــق و در گنـــــــاه افتـــــــی
 )3خـــــــدای راســـــــت مســـــــلّم بزرگـــــــواری و حلـــــــم
 )4گنـــــــه بـــــــه ارث رسیدهســـــــت از پـــــــدر مـــــــا را

کجـــــــا گیـــــــرد ز مـــــــرد پرخـــــــرد بـــــــاز؟
گمـــــــان مبـــــــر کـــــــه خـــــــدا روزی تـــــــو برچینـــــــد
کـــــــه جـــــــرم بینـــــــد و نـــــــان برقـــــــرار مـــــــیدارد
یزاد اســـــــت
خطـــــــا ز صبـــــــح ازل رزق آدمـــــــ 

(زبان )87

1919کدام گزینه با بیت «ولیکن خداوند باال و پست  /به عصیان در رزق بر کس نبست» تناسب معنایی ندارد؟

نبرد ».اشاره دارد؟
2020کدام گزینه به «مفهوم مقابلِ » عبارت «وظیفه روزی به خطای منکَر ُ

 )1گنـــــه بـــــه ارث رسیدهســـــت از پـــــدر مـــــا را
 )2یـــارب بـــه لطـــف خویـــش گناهـــان مـــا بپـــوش
 )3هرکـــــــه رو در فســـــــق و عصیـــــــان میکنـــــــد
 )4ولیکـــــــن خداونـــــــد بـــــــاال و پســـــــت

یزاد اســــــت
خطــــــا ز صبــــــح ازل رزق آدمــــــ 
روزی کـــه رازهــــــا فــتــد از پـــــرده بــرمــا
ایـــــــــــــزد انـــــــــــــدر رزق او کـــــــــــــم میکنـــــــــــــد
بـــــــــــه عصیـــــــــــان در رزق بـــــــــــر کـــــــــــس نبســـــــــــت

شرم خدا از گناه بنده!
این مفهوم را چهطور باید توضیح داد؟! اینکه ما گناه میکنیم و خدا شرمنده میشود! مفهوم به قدری شرمآور است که فقط میتوانیم از خجالت سرمان را پایین
بیندازیم و بدون اینکه سؤالها را حل کنیم ،برویم سراغ مفهوم بعدی!

َرت ل َ ُه» در کدام گزینه آمده است؟
اس َتحْ َییْ ُ
َیس ل َ ُه غَ یری َفقَد غَ ف ُ
2121مفهو م حدیث قدسی «یا مَالئِکتی َقد ْ
ت ِمن َعبْدی و ل َ

 )1قبـــــــول اســـــــت اگرچـــــــه هنـــــــر نیســـــــتش
 )2تواضـــــــع کنـــــــد هوشـــــــمند گزیـــــــن
 )3تـــــــو را تـــــــا دهـــــــن باشـــــــد از حـــــــرص بـــــــاز
 )4اگـــــــر میـــــــرم امـــــــروز در کـــــــوی دوســـــــت

کـــــــه جـــــــز مـــــــا پناهـــــــی دگـــــــر نیســـــــتش
نهـــــــد شـــــــاخ پُرمیـــــــوه ســـــــر بـــــــر زمیـــــــن
نیایـــــــد بـــــــه گـــــــوش دل از غیـــــــب راز
قیامـــــــت زنـــــــم خیمـــــــه پهلـــــــوی دوســـــــت

2222کدام گزینه با بیت «کرم بین و لطف خداوندگار  /گنه بنده کردهست و او شرمسار» تناسب معنایی کمتری دارد؟

)1
)2
)3
)4

از شــــرم گـــنـــاه شـــایـــد ار خــــون گــریــم
لــطــف خــــدا بــیــشــتــر از جــــرم مــاســت
شــایــد کـــه در حــســاب نــیــایــد گــنــاه ما
اگــــر جــــرم بــخــشــی بـــه مـــقـــدار جــود

از ابـــــر بـــهـــار بــــر خـــــود افـــــــزون گــریــم
نــکــتــه ســربــســتــه چــــه دانـــــــی؟ خـــمـــوش!
آنجـــــا کـــــه فضـــــل و رحمـــــت بیمنتهـــــای توســـــت
نـــمـــانـــد گــــنــــهکــــاری انــــــــدر وجـــــود

(ریاضی )81

38
عجز انسان از درک و توصیف خداوند
وصفناپذیری خدا؛ ناتوانی آفریدهها از توصیف آفریننده؛ اینکه عقل انسان نمیتواند خدا را وصف کند؛ اص ً
ال چیزی را که درک نمیکند ،چهطور وصف کند؟!

2323مفهوم همۀ ابیات یکسان است ،بهجز . ............

 )1کـــــــرد تصویـــــــر تـــــــو را صورتگـــــــر چیـــــــن آرزو

بست چندین صــورت و صــورت نبست ایــن آرزو

 )2صورتگ ــــری ک ــــه حس ــــن ادای ت ــــو دی ــــده اس ــــت

تــصــویــر نــاکــشــیــده خــجــالــت کــشــیــده اســت

 )3نقّـــــــاش چیـــــــن چـــــــو صورتـــــــش آورد در نظـــــــر

زد بــر زمــیــن قــلــم کــه چــههــا م ـیکــشــیــم ما

 )4صورتگـــــــران کـــــــه آن قـــــــد مـــــــوزون کشـــــــیدهاند

در حــیــرتــم کــه نـــاز تــو را چـــون کــشــیــدهانــد

عرفناك َّ
حق معرفتك» قرابت مفهومی دارند؛ بهجز . ............
«ما
َ
2424همۀ ابیات با َ

(خارج از کشور انسانی )99

 )1تـو را ایـن وصفهـا چـون نیسـت خالی زن تـن از گفتن

بیان دیگر مکن ای فیض جــز اوصـــاف حالی را

 )2خیـــــــره گـــــــردد دیـــــــدۀ دل در شـــــــعاع مهـــــــر ذات

چــون نــشــان یــابــد کسی از نــور بــینــام و نشان

 )3اعـرف دوران حدیـث مـا عرفنـاک چـو گفـت

خـــود نــیــایــد بــحــر اوصــــاف تــو در ظـــرف بیان

 )4در مجالـی کـه کشـد موکـب اوصـاف تـو صـف

وهـــم را وســعــت آن کـــو کـــه کــنــد مــیــدانــی

ک» با کدام بیت تناسب دارد؟
حق مَع ِر َف ِت َ
فناک ّ
تحیر منسوب که ما َع َر َ
2525مفهوم عبارت «واصفان حلی ه جمالش به ّ

تحیـــــــرم
 )1مـــــــردی غریقگشـــــــته بحـــــــر ّ

تحی ـــر مان ـــده وز به ـــر خ ـــاص ت ـــو
 )2ت ـــو در چ ـــاه ّ
 )3ز مــــاه خانگــــی آن را کــــه دیــــده روشــــن نیســــت
ـی (= نابینــا) نرســد
 )4وصــل خورشــید بــه ش ـب ّ
پره اعمـ ٰ

رنـــــدی غـــریـــبمـــانـــده بـــه کــــوی قــلــنــدرم

جــای دیـــده ز گلگشت مــاهــتــاب خــوش است
کــه در آن آیــنــه صــاحــبنــظــران حــیــرانانــد

 )1آن دهــــان نیســــت کــــه در وصــــف ســــخندان آیــــد
 )2چـــون ســخــن در وصـــف ایـــن حــالــت رسید

آیـــی و بــدانــم کــه لــب اســت
مــگــر انـــدر ســخــن
ّ

هـــم قــلــم بــشــکــســت و هـــم کـــاغـــذ دریـــد

 )3خـــدای را بــه صــفــات زمــانــه وصـــف مکن

که هر سه وصف زمانهست «هست» و «باید» و «بود»

خـــوبـــی او چـــه دانـــــم گفت
 )4وصــــف
ّ

هـــرچـــه گـــویـــم هـــــــزار چـــنـــدیـــن اســـت

2727کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ندارد؟
«مجلـــس تمـــام گشـــت و بـــه آخـــر رســـید عمـــر

 )1وصــف تــو را چنانکه تویی چــون کنم خیال؟

مـــا همچنـــان در ّاول وصـــف تـــو ماندهایـــم»

کـــز هــرچــه در خــیــال مـــن آیــــد زیـــــادهای

 )2راحـــت روح و فــتــوح دل مــشــتــاقــان اســت
 )3از وصـــف تــو عــاجــز شـــده هــر پا کضمیری

بــود
هــر حدیثی کــه در او وصـــف و ثــنــای تــو َ

وز نــعــت تـــو خــیــره شـــده هـــر چــیــرهزبــانــی

 )4خواهم به جــان که وصــف تو گویم به صد زبان

چـــون بینمت کــه بــرتــر از آنـــی ،چــه گویمت؟

ک» تناسب معنایی دارد؟
حق َمع ِر َف ِت َ
فناک ّ
تحیر منسوب که ما َع َر َ
2828کدام گزینه با عبارت «واصفان حلیه جمالش به ّ

 )1هرکـــــه دارد گمـــــان کـــــه غیـــــری هســـــت

در گمانــــــــــش قصــــــــــور میبینــــــــــم

 )2گ ـــر وص ـــل دوس ـــت میطلب ـــی ،بدگم ـــان مب ـــاش

شـــــو خـــــاک راه اهـــــل خـــــدا از ســـــر یقیـــــن

 )3هرچـــــه در وصـــــف تـــــو گوینـــــد و کننـــــد اندیشـــــه

آن همـــــه دون حـــــق توســـــت و تـــــو برتـــــر زآنـــــی

 )4جراحـــــت دل ریشـــــم از ایـــــن قیـــــاس کنیـــــد

کـــــه هســـــت صـــــد دل بیغـــــم بـــــرای مـــــن مجـــــروح

 )1ســـــــــر آورد و دســـــــــت از عـــــــــدم در وجـــــــــود

 )2د ِر معرفـــــــــت دیـــــــــده آدمیســـــــــت
 )3وآن کـــــــــه او دســـــــــت و پـــــــــای را دانـــــــــد
 )4نخســـــــــت او ارادت بـــــــــه دل درنهـــــــــاد
حق معرفتک» تناسب معنایی ندارد؟
3030کدام گزینه با عبارت «ماعرفناک ّ

 )1چ ـــون ب ـــه ج ـــز ت ـــو در دو عال ـــم نیس ـــت ک ـــس

(تجربی )93

خــیــال او رســن در دســت بــر بـــاالی چــاه اینک

2626مفهوم «گر کسی وصف او ز من پرسد  /بیدل از بینشان چه گوید باز؟!» با همه ابیات ،بهاستثنای بیت  ............تناسب دارد.

حق معرفتک» از کدام بیت دریافت میشود؟
2929مفهوم عبارت «ماعرفناک ّ

(زبان )99

در ایـــــــــن جـــــــــود بنهـــــــــاد و در وی ســـــــــجود
کـــــــــه بگشـــــــــوده بـــــــــر آســـــــــمان و زمیســـــــــت
او چگونـــــــــه خـــــــــدای را دانـــــــــد
پـــس ایــــن بـــنـــده بـــر آســـتـــان ســـر نــهــاد
در دو عالـــــم کیســـــت کاو همتـــــای توســـــت؟

 )2ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم

وز هرچـــــه گفتهانـــــد و شـــــنیدیم و خواندهایـــــم

 )3ذات پ ـــاک ت ـــو ک ـــه بی ـــرون ب ـــود از دان ـــش و وه ـــم

کـــــی نمایـــــد خـــــردش درک بـــــه چشـــــم ادرا ک؟!

 )4تـــــو نـــــه ایـــــن باشـــــی نـــــه آن در ذات خویـــــش

ای فـــــزون از وهمهـــــا وز بیـــــش بیـــــش!

(هنر )91

قرابت معنایی | فارسی ()3

3131بیتهای کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟
الف) حکایــت تــو به تفسیـــر شرح نتــوان کـرد

کــه جــور و محنــت خوبــان ز وصــف بیــرون اســت

حــد و وصف نیـایــد که مــن ز غم چــونم
ب) بـه
ّ

بــه وهــم خلق نگنجد کــه مــن چ ـهســان زارم

ج) وصفت آن نیـست کـه در وهــم سخندان گنجد

ور کســــی گفــــت ،مگــــر هــــم تــــو زبانــــش باشــــی

د) نتوان وصــف تو گفتن که تو در فــهم نگنجی

نــتــوان شبه تــو گفتن کــه تــو در وهــم نیایی

ﻫ) در کُــنه وصــف تو نــرسد عـــقل دوربیـن

بـــر قـــدر بـــام تـــو نــــرود وهـــم دورپــــای

 )2الف ـ ب ـ د

 )4الف ـ ب ـ ج

 )1ج ـ د ـ ﻫ	

39

 )3ب ـ ج ـ د

ناتوانی از شکر خداوند
ناتوانی بنده در سپاسگزاری از خداوند؛ اینکه بنده ـ هرکه باشد ـ نمیتواند خدا را آنطور که باید شکر کند؛ اینکه آدم در هر ثانیه همزمان از هزاران نعمت

خداوند استفاده میکند که شکر یکی را هم نمیتواند به جا بیاورد .نمونهاش :تنفّس؛ نمونهاش :گردش خون؛ نمونهاش :عقل؛ نمونهاش :سالمتی؛ نمونهاش :جوانی؛
نمونهاش :پدر؛ نمونهاش :مادر؛ بیشتر از «مادر» چه میشود گفت؟!

3232كدام گزینه با بیت «از دست و زبان که برآید  /کز عهده شکرش به درآید؟» تناسب معنایی ندارد؟

 )1گـــر بـــر تـــن مـــن زبــــان شــــود هـــر مــویــی

یــــک شـــکـــر تــــو از هــــــزار نـــتـــوانـــم کـــرد

 )2نـــتـــوانـــیـــم گـــفـــت و نــیــســت شــکــی

شـــکـــر نـــعـــمـــت ز صـــــد هــــــــزار یــکــی

 )3گــر هــزارانــم دهـــان ،در هــر یکی سیصد زبــان

شــکــر نــیــک ـیهــات نــتــوانــم یــکــی گــفــت از هــزار

 )4شــکــر خـــدا کــه مــینــتــوانــی بــه یــک نفس

پــیــونــد خـــاطـــرم بـــبُـــری از خــیــال خــویــش

 )1گـــر بـــه هـــر مـــویـــی زبـــانـــی بــاشــدت

شـــکـــر یــــک نــعــمــت نـــگـــویـــی از هــــزار

 )2خـــردمـــنـــدطـــبـــعـــان مـــ ّنـــتشـــنـــاس

بـــــدوزنـــــد نـــعـــمـــت بــــه مـــیـــخ ســپــاس

3333همه گزینههای زیر ،بهجز گزینه  ..........با بیت «از دست و زبان که برآید  /کز عهده شکرش به درآید؟» تناسب مفهومی دارد.

 )3گــر کــســی شــکــرگــزاری کــنــد ایـــن نعمت را
 )4نعمتت بـــار خــدایــا ز عـــدد بــیــرون اســت

3434کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟

نــتــوانــد کـــه هــمــه عــمــر بـــرآیـــد ز ســجــود
شــکــر اِنـــعـــام تـــو هـــرگـــز نــکــنــد شــکــرگــزار

 )1بـــردم نصیـــب خویـــش ز هـــر نعمتـــت ،کنـــون

 )2روزی اگـــر صـــد هـــزار بـــار کنـــم شـــکر

از خــــوان شــکــرِ نــعــمــت خـــود قــســمــتــم بــده

بــــاز بــــود نــعــمــتــت ز شــکــر مـــن افــــزون

 )3از دســـــــــــت و زبـــــــــــان کـــــــــــه برآیـــــــــــد

کـــــز عــــهــــده شــــکــــرش بـــــه درآیــــــــد؟

 )4شــکــر ایـــــزد چـــهســـان تـــــوان گــفــتــن؟

نــیــســت مــمــکــن بــــه صــــد زبــــــان گــفــتــن

ّ
توکل
تکیه به قدرت خدا موجب آرامش و امنیّت است؛ پشتیبانی خدا مایه اطمینان خاطر است .کسی که پشتیبانش خداست ،از هیچ چیز نمیترسد؛ کسی که خدا هوایش

را داشته باشد ،در تنگناها و مشکالت ترس به دلش راه نمیدهد.

امت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟» با کدام گروه ابیات ،مفهومی مشترک دارد ؟
3535بیت «چه غم دیوار ّ
الــف)گــــر هــــــزاران دام بـــاشـــد در قـــــدم
ب)دســـت در دامــــن مــــردان زن و اندیشه مــدار
ج)از آب دیــــده صــــد ره طوفــــان نــــوح دیـدم
بــود
د)هــــر دلــــی کــــز ِق َبل شــادی او شــــاد
َ
ه)هـرکــــه در ســایـــــ ه عنــایــت اوســت
و)نــ ـــه غــ ـــم و اندیشـــــ ه ســ ـــود و زیــ ـــان
ز)چــ ـــون عنایات ـــت بــ ـــود بــ ـــا مــ ـــا مقیــ ـــم

 )1الف ـ ب ـ ج

 )2د ـ ج ـ ب

(ریاضی )87

چــــــون تـــــو بـــــا مایـــــی ،نباشـــــد هیـــــچ غـــــم
هرکــــه بــــا نــــوح نشــــیند چــــه غــــم از طوفانــــش؟
وز لـــــوح ســـــینه نقشـــــت هرگـــــز نگشـــــت زایـــــل
ـرش طوفـــــانِ غمـــــان بـــــارد ،غمگیـــــن نکنـــــد
گَــــ ْ
گنهـــــش طاعــــــت اســـــت و دشــــــمن دوســــــت
نـــــــه خیـــــــال ایـــــن فـــــــان و آن فـــــــان
کـــــــی بـــــــود بیمـــــــی از آن دزد لئیـــــــم؟

 )3ه ـ و ـ ز

 )4ه ـ الف ـ ز

امت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟ (زبان )87
3636بیت «چه غم دیوار ّ

 )1هـــــم گلســـــتان خیالـــــم ز تـــــو پُـــــر نقـــــش و نـــــگار

 )2در ره عشـــــق کـــــه از ســـــیل بـــــا نیســـــت گـــــذار

هــم مــشــام دلـــم از زلـــف ســم ـنســای تــو خــوش
کــــردهام خــاطــر خـــود را بــه تــم ـ ّنــای تــو خــوش

 )3در بیاب ـــان طل ـــب گرچ ـــه ز ه ـــر س ـــو خطریس ـــت

ّ
تــــولی تــو خــوش
مــــیرود حــافــظ بــــیدل بــه

مــدعــی خــواســت کــه از بیخ کَــنَــد ریــشــه ما
ّ )4

غــافــل از آنکــــه خـــدا هــســت در انــدیــشــه ما

40
3737کدام گزینه با بیت «گر هزاران دام باشد هر قدم  /چون تو با مایی ،نباشد هیچ غم» تناسب معنایی دارد؟

 )1بــــــا زخــــــم مــــــن ارچــــــه مرهمــــــی نیســــــت
 )2صـــبـــوری بـــا غــمــش مــیگــفــت در دل
 )3چــــــه بــــــاک آیــــــد ز کــــــس آنرا کــــــه او را
 )4اگــــــــر رفعــــــــت پایــــــــه داری هــــــــوس

چـــــون تــــو بــــه ســـامـــتـــی غـــمـــی نــیــســت
کـــه مـــن رفـــتـــم تـــو جــــای مـــن نــگــ ه دار
نـــــگـــــهدار و نــگــهــبــانــش تــــو بـــاشـــی؟
بـــــــــــــه داد دل ناتوانـــــــــــــان بـــــــــــــرس

انسان اشرف مخلوقات
این که انسان برترین آفریده خدا و شاهکار خلقت است .اینکه خداوند با لطف و قدرت خود آدمی را خلق کرد و از روح خود در آن دمید و به این ترتیب ،انسان
مقدمه
«اشرف مخلوقات» شد .در این مفهوم ،همچنین ،به این موضوع اشاره میشود که همه موجودات و پدیدههای دیگر در خدمت انساناند .گاهی شاعر با این ّ
مخاطب را به هشیاری و عدم غفلت دعوت میکند.

3838بیت زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟

«ابــر و بــاد و مه و خورشید و فلک در کارند

)1
)2
)3
)4

ســر بــه جیب فکر بــر تــا از فلک بــیــرون شوی
آســیــای فــلــک از بــهــر تــو ســـرگـــردان اســت
پیچیدن سرپنجۀ مــن کـــار فــلــک نیست
آســمــان اســت تــو را ضامن روزی و ز حرص

3939مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر ،متفاوت است؟

 )1تـــــا گوهـــــر وجـــــود تـــــو را نقـــــش بســـــته اســـــت
 )2ابـــــر و بـــــاد و مـــــه و خورشـــــید و فلـــــک درکارنـــــد
 )3یـــــک عمـــــر غوطـــــه در جگـــــرِ خـــــاک خـــــوردهام
 )4صـــــد پیرهـــــن عـــــرق گل خورشـــــید کـــــرده اســـــت

(انسانی )99

تــا تــو نانی بــه کــف آری و بــه غفلت نخوری»

بــر کمی زن تــا چــو مـــاه عید روزافـــــزون شوی
تــو ز انــدیــشــۀ روزی چــه پــریــشــان شــــدهای؟
کــز دهــشــت مــن پــنــجــۀ هــــمزور شـــود خشک
رزق خـــود را تــو ز هــر در چــو گـــدا میطلبی
(تجربی )94

جـــان مــحــیــط بـــر لـــب ســاحــل رســـیـــده اســت
آری و بــه غفلت نخوری
تــا تــو نــانــی بــه کــف ّ
تــا ریـــشـــهام بــه اشـــک نــدامــت رســیــده اســت
تـــا مـــیـــوه وجـــــود تـــو کـــامـــل رســـیـــده اســت

بیخبری عاشقانه  /از خود بیخودی عاشق
حسی میان
اختیار خود را از دست دادن! طوریکه آدم از خودش و چیزهایی که در اطرافش میگذرد ،بیخبر باشد .اینکه «بیدار» باشی ،ا ّما «هشیار» نباشیّ .
خواب و بیداری؛ حالتی شبیه به مستی .یعنی به محض اینکه نشانهای ،خبری ،حرفی از معشوق ببینی و بشنوی ،از حال بروی .به این میگویند بیخبری عاشقانه!

4040مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ بهجز . ............

 )1بـــــر چهـــــرۀ وصفـــــش چـــــه محـــــل زیـــــور تقریـــــر
 )2در روی تـــــو گفتـــــم ســـــخنی چنـــــد بگویـــــم
 )3هیـــــچ نقّاشـــــت نمیبینـــــد کـــــه نقشـــــی برکنـــــد
 )4صـــــورت یوســـــف نادیـــــده صفـــــت میکردنـــــد

4141بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

(ریاضی )99

دریــــاب کــه حــاجــت بــه بــیــان نیست عــیــان را
رو بـــازگـــشـــادی و د ِر نــطــق ببـسـتی
وان کــه دیــد از حیرتش کلک از بنان افکندهای
بــا مــیــان آمـــد و ب ـیعــقــل و زبــــان گــردیــدیــم
(زبان )97

مـــیـــان

جــمــلــه

او

دارد

خــبــر»

«آنکـــــه شـــد هـــم بــیخــبــر هـــم بــیاثــر

از

 )1گـــر اکـــنـــون تــــرک کــــار خـــویـــش گــیــرم
 )2در دســت مــا ز مــال جــهــان نیست خـــردهای
 )3خــواهــی خــبــر از خــانــه بــه بــــازار نیفتد
 )4در مقامی کــه بــه یـــاد لــب او مــی نوشند

بـــســـی بـــیبـــرگـــی انـــــــدر پـــیـــش گــیــرم
دایـــــم خــبــر بـــه خـــانـــه ز بــــــازار مــیبــریــم
از بــیخــبــران بــگــذر و در خــانــۀ مـــا بــاش
سفله آن مست کــه بــاشــد خبر از خویشتنش

ِ
عبارت زیر ،با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
4242

(زبان )96

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

 )1هـــر کجـــا ســـروقدی چهـــره چـــو یوســـف بنمـــود
 )2هـــر کســـی بیخویشـــتن جـــوالن عشـــقی میکنـــد
 )3صـــــورت یوســـــف ،نادیـــــده صفـــــت میکردیـــــم
 )4تـــــو بـــــا ایـــــن مـــــردم کوتهنظـــــر در چـــــاه کنعانـــــی

عــاشــقــی ســوخــت ـهخــرمــن چــو زلــیــخــا برخاست
ـان کــه در خــواهــد فــتــادن گــوی دوســت
تــا بــه چــوگـ ِ
چـــون بــدیــدیــم زبــــان ســخــن از کـــار بــرفــت
بــه مصر آ ،تــا پــدیــد آیــنــد یــوســف را خــریــداران

4343بیت «آن که شد هم بیخبر هم بیاثر  /از میان جمله او دارد خبر» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

ن دم کـــه مـــیروم از خـــود
 )1بـــه ســـوی او روم آ 
 )2چشـــــمت غـــــم آن زلـــــف ســـــیهروز نـــــدارد
 )3مــســت آمـــدم از مــیــکــده عــشــق تــو بــیــرون
 )4کســـــی ز فتنـــــه آخرزمـــــان خبـــــر دارد

ز خویـــــش بیخبـــــرم لیـــــک از او خبـــــر دارم
از ماتـــــم همســـــایه در ایـــــن خانـــــه خبـــــر نیســـــت
تــا واقــــف از ایـــن نکته شـــود بــیخــبــری چند
کـــــه زلـــــف و کاکل و چشـــــم تـــــو در نظـــــر دارد

(هنر )95

قرابت معنایی | فارسی ()3

4444بیت «آن که شد هم بیخبر هم بیاثر  /از میان جمله او دارد خبر» با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟

 )1در دل شـــــب خبـــــر از عالـــــم جانـــــم کردنـــــد
 )2ای عشـــق شـــوخ بوالعجـــب آورده جـــان را در طـــرب
 )3اگــــر از خویــــش نباشــــد خبــــرم ،نیســــت غریــــب
 )4ســـوی مـــا از یـــار مـــا بـــا آنکـــه میآیـــد خبـــر

(خارج از کشور )94

خبـــــــری آمـــــــد و از بیخبرانـــــــم کردنـــــــد
آری درآ هـــــر نیمشـــــب بـــــر جـــــان مســـــت بیخبـــــر
در جه ــان هرک ــه غری ــب اس ــت ز خویش ــش چ ــه خب ــر؟
مــــــا در ایــــــن ره خویشــــــتن را بیخبــــــر افکندهایــــــم

4545بیت «آن که شد هم بیخبر هم بیاثر  /از میان جمله او دارد خبر» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

 )1آن خبــــر دارد از او کاو در حقیقــــت بیخبــــر گشــــت
 )2کـــســـی را گــــر شـــــود گـــویـــا بــیــانــش
نبــــــود بیــــــم ز رهــــــزن
 )3در دامــــــن منــــــزل
َ
 )4حریــــــف بــــــاده آن چشــــــمهای مخموریــــــم

(تجربی )93

وآن اثــــــر دارد کــــــه او در بینشــــــانی بینشــــــان شــــــد
از ایــــــن ِســــــر باخبــــــر تردامــــــن آمــــــد
هـــمـــراه چـــه حـــاجـــت ســفــر بــیخــبــری را؟
نــمــیتــوان بـــه قـــدح ســاخــت بــیخــبــر مـــا را

4646مفهوم بیت «آنکه شد هم بیخبر هم بیاثر  /از میان جمله او دارد خبر» از کدام بیت استنباط میشود؟

 )1تــــــا کــــــی خبــــــر نشــــــوی از حــــــال خســــــتهدالن
 )2بـــده آن بـــاده نوشـــین کـــه نـــدارم س ــرِ خویـــش
 )3ز عقــل و جــان و دیــن و دل بــه ک ّلــی بیخبــر گــردد
 )4هر که دودی نرسیده اســت بــدو زآتــش عشق
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(خارج از کشور )93

گـــویـــا ز عــــدل مــلــک یــــکبــــاره بــیخــبــری
کان کـــه از خویـــش کنـــد بیخبـــرم خویـــش آن اســـت
ســـر ایـــن دریـــا ســر مــویــی خبر دارد
کسی کــز
ّ
از تــــــب و تــــــاب جگرســــــوختگانش چــــــه خبــــــر؟

4747مفهوم عبارت «گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیه اصحاب را .چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از
دست برفت ».از کدام بیت دریافت میشود؟

)1
)2
)3
)4

(هنر )92

قـــــــراری بـــســـتـــهام بــــا مـــیفـــروشـــان
چــنــان پــر شــد فــضــای ســیــنــه از دوســت
مــن آن مــرغــم کــه هــر شـــام و ســحــرگــاه
قـــدح پـــر کـــن کـــه مـــن در دولــــت عشق

کــــه روز غــــم بــــهجــــز ســــاغــــر نــگــیــرم
کــــه یـــــاد خـــویـــش گــــم شــــد از ضــمــیــرم
ز بـــــــام عـــــــرش مـــــیآیـــــد صـــفـــیـــرم
جــــوانبــــخــــت جـــهـــانـــم گــــرچــــه پــیــرم

خاموشی و رازداری عاشقانه
مکمل مفهوم قبلی است و به زبان خودمانی یعنی اینکه عارف و واصل و خالصه عاشق ِ حقیقی اگر عمرش کفاف داد و بعد از
خاموشی عارفانه؛ مفهومی که گاه ّ
آن همه پایین و باالی راه عشق و درد و بالی عاشقی ،آخرش به معشوق رسیدند و به اصطالح «به حقیقت عشق پی برد» ،باید جنبه داشته باشد و چفت دهانش

را محکم ببندد( .اگر خودش نبندد برایش میبندند!) راز عشق را که فاش نمیکنند؛ آن هم عشق حقیقی را و اص ً
ال عاشق باید بداند شرط رسیدن همین بیخبری
و خاموشی است.

4848مفهوم ابیات زیر ،با همۀ ابیات تناسب دارد؛ بهجز . ............
«ای مـــرغ سحر عشق ز پــروانــه بیاموز
ـدعــیــان در طلبش ب ـیخــبــرانانــد
ایـــن مـ ّ

 )1بــنــگــر ای شــمــع کــه پــروانــه دگـــر بـــاز آمــد
 )2هـــر چیز کــه میبینی در ب ـیخــبــری بینی
 )3واصـــل ز حــرف چــون و چــرا بسته اســت لب
 )4هـــرکـــه را ب ـیخــبــر افــتــاد ز پیمانۀ عشق
4949بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

ـدعــیــان در طلبش ب ـیخــبــرانانــد
«ایـــن مـ ّ

 )1عاشقی را کــه چنین بـــاده شبگیر دهند
 )2خامی و ســادهدلــی شیوۀ جــانبــازان نیست
 )3در کــــوی وفــــا چـــــاره بـــه جـــز دادن
 )4عشق در هر دل که شمع بیقراری برفروخت جا نیست

ت قرابت مفهومی دارد؟
5050بیت زیر با کدام بی 

«عـــاشـــقـــان کــشــتــگــان مــعــشــوقانــد

)1
)2
)3
)4

عشق بــرداشــت ز کــوچ ـکدلــی از خــاک مرا
بــه آه و ناله گفتم دل تهی ســازم ندانستم
خــوش کن به شــور عشق دهــن تا چو ماهیان
کـــار غــیــور عــشــق شــرا کــتپــذیــر نیست

(خارج از کشور انسانی )98

کــان سوخته را جــان شــد و آواز نیامد»
کــان را کــه خبر شــد ،خــبــری بــاز نیامد»

از پـــی دل بــشــد و ســوخــتــهپــر بــــاز آمــد
تـــا بـــا خــبــری و الــلــّــه او پــــرده بنگشاید
چـــون ره تــمــام گــشــت ،جـــرس بـــیزبـــان شــود
تـــو مــپــنــدار کـــه دیــگــر بـــه خــبــر بــــاز آمــد
(تجربی )97

کـــان را کــه خــبــر شــد خــبــری بــازنــیــامــد»

کـــافـــر عــشــق بــــود گـــر نـــشـــود بــادهپــرســت
عــــیــــار بــیــار
خـــبـــری از بــــر آن دلـــبـــر
ّ
یــعــنــی کـــه مــجــو در طــلــبــش راه ســامــت
ّاولـــیـــن پــــروانــــهاش مــهــر لـــب اظـــهـــار بــود
(زبان )97

بـــرنـــیـــایـــد

ز

کــشــتــگــان

آواز»

ورنـــــه ویــــرانــــۀ مـــن قـــابـــل تــعــمــیــر نــبــود
که عشق ّاول زبــان زیــن لشکر خــونخــوار میگیرد
در مـــشـــرب تـــو تــلــخــی دریـــــا شــــود لــذیــذ
دل را بـــه نــقــد از هــمــه کـــار جــهــان بـــرآر

42
مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کآن را که خبر شد ،خبری بازنیامد» با مفهوم کدام بیت متناسب است؟
5151بیت «این ّ

 )1مــــن نــــه کنــــون پــــا نهــــادهام بــــه خرابــــات
 )2دم نتــــوان زد بــــه مجلســــی کــــه در آنجــــا
 )3واســــطه را بــــا تــــو هیــــچ رابطــــهای نیســــت
 )4پــــرده تــــن را بــــه دســــت شــــوق دریدیــــم

(ریاضی )87

بـــر ســـر ایــــن کـــوچـــه بـــــــودهام ز اوایــــل
ُمــهــر خموشی زدنـــد بــر لــب قــایــل (= گوینده)
کــس بــه وصــــال تــو چـــون رســـد بــه وســایــل؟
تــــا نـــشـــود در مـــیـــان مــــا و تــــو حــایــل

مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کآن را که خبر شد ،خبری بازنیامد» با همه ابیات ،بهغیر از بیت  ...................تناسب معنایی دارد؟
5252بیت «این ّ

 )1گــر بـــرود جـــان مــا در طــلــب وصـــل دوســت
 )2هرکــــــــه را اســــــــرار حــــــــق آموختنــــــــد
 )3نالیــــــــدن بلبــــــــل ز نوآمــــــــوزی عشــــــــق اســــــــت
 )4کســــــــی را در ایــــــــن بــــــــزم ســــــــاغر دهنــــــــد

حیف نباشد که دوســت ،دوسـتتــر از جــان ماست
ُمـــهـــر کــــردنــــد و دهــــانــــش دوخــتــنــد
هـــرگـــز نــشــنــیــدیــم ز پــــروانــــه صـــدایـــی
کــــــــــه داروی بیهوشــــــــــیاش دردهنــــــــــد

«5353آن را که خبر شد ،خبری بازنیامد» با همه ابیات ،بهجز بیت  ..........قرابت مفهومی دارد.

 )1محــــــرم ایــــــن هــــــوش جــــــز بیهــــــوش نیســــــت
 )2ســــــخن مانــــــد از تــــــو همــــــی یــــــادگار
 )3کــســی را در ایــــن بــــزم ســاغــر دهــنــد
 )4از تــــــــن دوســــــــت در ســــــــرای مجــــــــاز

(هنر )86

(تجربی )85

مـــر زبـــــان را مــشــتــری جـــز گــــوش نیست
ســـخـــن را چــنــیــن خــــوارمــــایــــ ه مــــدار
کـــــــــه داروی بیهوشـــــــــیاش دردهنـــــــــد
جـــــــــان بـــــــــرون آیـــــــــد و نیایـــــــــد راز

مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کآن را که خبر شد ،خبری بازنیامد» تناسب معنایی دارد؟
5454کدام گزینه با بیت «این ّ

)1
)2
)3
)4

ای ب ـیخــبــر ز نــیــک و بــد گــشــت روزگــــار
ای بــیتــر ّحــم از مــن هــرگــز خــبــر نگیری
چـــون رســـی در کـــوی او خــامــوش بــاش
مــدعــی
دردم نــهــفــتــه بـــه ز طــبــیــبــان
ّ

از خــــواب غــفــلــت آخـــر یـــک راه ســـر بـــرآر
ـعــم ،مــن در عـــذاب بــی تو
بــی مــن تــو در تــنـ ّ
او چـــو گــوشــت مـــی کــشــد تـــو گــــوش بــاش
بـــاشـــد کـــه از خـــزانـــه غــیــبــش دوا کنند

5555بیت «ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز  /کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد» با همه گزینهها ،بهجز  ..........ارتباط معنایی دارد.

تـــقـــرب مــــزن بـــه حــضــرت جــانــان
 )1الف
ّ
 )2چـــو پــــروانــــه آتــــش بـــهخـــود درزنـــنـــد

مــقــرب
زآن کــــه خـــمـــوشانـــد بـــنـــدگـــان
ّ

 )3وگــــــــــــر ســــــــــــالکی محــــــــــــرم راز گشــــــــــــت

کـــــرم پــیــلــه بـــه خــــود بــرتــنــنــد
نـــه چــــون
ْ

ببندنــــــــــــــد بــــــــــــــر وی در بازگشــــــــــــــت

 )4بلبـل بیشـرم گـرم نالـه بیجـا گشـته اسـت

عـــاشـــق خـــامـــوش بـــایـــد غــنــچــه مــســتــور را

مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کآن را که خبر شد ،خبری بازنیامد» با کدام بیت متناسب است؟
5656مفهو م بیت «این ّ

 )1پــوشــیــدن آشـــکـــار کــنــد عــیــب جــامــه را

خواه ـــی ز خل ـــق عی ـــب ت ـــو پنه ـــان ش ـــود مپ ـــوش

 )2ســاقــی بــهــار مــیرســد و وجـــه مــی نماند

فــکــری بکن کــه خــون دل آمــد ز غــم بــه جوش

 )3چـــون چــشــم ـهســا ِر دامـــن الــونــد در بهار

ُمــخــلــص ز وصـــل اللــــهعــــذاران زدیــــم جــوش

 )4از نــارســیــدگـیســت کــه صــوفــی کند خــروش
5757مفهوم کدامیک از ابیات زیر با سایر ابیات متفاوت است؟

 )1نشـــــــود عاشـــــــق از فغـــــــان خامـــــــوش

ســیــاب چـــون بــه بــحــر رســـد مــیشــود خموش
کــــــار دریـــــــا بــــــود هـــمـــیـــشـــه خـــــروش

 )2چــنــانــت عـــاشـــقـــان انـــــدر جـــالانـــد

عــــرفــــت اهلل کــــلّــــی گـــنـــگ و اللانــــــد

 )3بــی خموشی در حریم قــرب نــتــوان بــار یافت

حلقه را از هــرزهنــالــی ،جـــای ،بــیــرون در است

 )4از دل نــمــیرســد نــفــس عــاشــقــان بــه لب

بــلــبــل ز بــی غــمــی اســـت کــه فــریــاد میکند

پاکبازی عاشق
مرگ داوطلبانه؛ جانفشانی عاشقانه؛ بذل جان در راه عشق؛ اینکه عاشق حاضر است برای رسیدن به معشوق از جلوی تیر و دهان شیر بگذرد؛ از هفت شهر و
هفت دریا عبور کند و از وسط میدان مین رد شود! اینکه اگر خدای نکرده ُعمر معشوق سرآمد ،جان خودش را به پای معشوق بریزد و جناب عزرائیل را مات
و مبهوت کند! سرجمع اینکه ،حاضر است با کمال میل جانش را باالی (یعنی برایِ !) معشوق بدهد و د ِم مردن هم اعضای بدنش را به چند معشوق نیازمند اهدا

کند! خالصه اینکه از آن مفاهیم «بیرودرواسی»1ست و هر کسی هم جُربزهاش را ندارد!
اما اینطوری بیرودرواسیتر است!
 -1درستش «بیرودربایستی»ستّ ،

قرابت معنایی | فارسی ()3
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5858کدام گزینه با بیت «ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز  /کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد» تناسب معنایی دارد؟

 )1روزگاریســـت کـــه ســـودای بتـــان دیـــن مـــن اســـت

غــــــم ایــــــن کار نشــــــاط دل غمگیــــــن مــــــن اســــــت

 )2عش ــقبازی چیســـت؟ ســـر در پـــای جانـــان باختـــن

بــــا ســــر انــــدر کــــوی دلبــــر عشــــق نتــــوان باختــــن

 )3رحمــــت آریــــد بــــر آن مــــرغ ســــحرخوان چمــــن

کاو بمانَــــــد ز گل و طــــــرف گلســــــتان محــــــروم

 )4مرنجــــان دلــــم را کــــه ایــــن مــــرغ وحشــــی

ز بامــــــی کــــــه برخاســــــت مشــــــکل نشــــــیند

توصیف پیامبر (ص)
ن پیامبراناند؛ دانا هستند ،عادلاند ،خوشخُلقاند ،امانتدارند« ،رحمةٌ للعالمین»اندِ .
ن انسانها و آخری ِ
بیان فضایل پیامبر اسالم (ص)؛ اینکه ایشان برتری ِ
خود خدا
گفته؛ یعنی امیدی برای همه آدمها؛ یعنی همهچیز.

ِ
(مطاع) ،پیامآور (نبی) ،بخشنده (کریم) ،صاحب جمال (قسیم) ،خوشاندام (جسیم) ،خوشبو (نسیم)،
ّاما صفات
کنکوری پیامبر (ص) :شفاعتکننده (شفیع) ،فرمانروا ُ

ف ُّ
جمیع  ،)...سزاوار سالم و درود (صلّوا علیه )...
(ح ُسنَت
جی  ،)...نیکورفتار َ
لی  ،)...برطرفکننده تاریکیها (کَشَ َ
دارای نشان پیامبری (وسیم) ،بلندمرتبه َ(بل ََغ ُ
ُ
الد ٰ
الع ٰ

کشف ُّ
جمیع خصالهَ ،صلّوا علیه و آله» ارتباط معنایی دارد؟
ح ُسنَت
لی بکماله،
َ
الدجی بجمالِه َ /
ُ
5959کدام گزینه با قسمت مشخّ صشده بیت «بَل ََغ ُ
الع َ

 )1ص ـــد ن ـــوع از ای ـــن کم ـــال بـــرِ اه ـــل رای و ه ـــوش

ـــــرد رخـــــت چـــــو خورشـــــید برآیـــــد
 )2ظلمـــــت ببَ َ
 )3هـــــر لحظـــــه رخـــــت داد جمـــــال رخ خـــــود را
 )4آن مـــــه کـــــه وفـــــا و حســـــن ســـــرمایه اوســـــت

بـــا حــســن ذات عــامــی نــیــک ـوخــصــال چیست
بــــردار ز رخ پـــرده کــه در خــانــه کــســی نیست
بـــر دیــــده خـــود جــلــوه بـــه صـــد کــســوت زیبا
اوج فــلــک حـــســـن ،کــمــیــن پـــایـــه اوســـت

فرارسیدن بهار
حرف از بهار است و فرارسیدنش  ...بوی خوشش  ...رنگهایش و  ...موضوعی که بیشتر جنبۀ تصویری دارد ،یعنی دیدنی است نه ادراک کردنی .در ادبیّات فارسی
مقدمهای هستند برای طرح موضوعاتی دیگر مث ً
ال بیان موضوعی عرفانی یا روایت کردن داستانی عاشقانه یا مدح و ستایش پادشاه و ...
معموالً چنین توصیفاتی بیشتر ّ

توجه بیشتری داشته باشیم.
گاهی ممکن است خود این ّ
مقدمه نیز (وصف بهار) مورد سؤال قرار بگیرد و البتّه در چنین مواردی باید به کارکرد آرایهها ّ

6060مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

ـوبرخــســاران
 )1شکفته اللــۀ نعمان بــه ســان خـ ْ

 )2وقــت اســت از شکوفه چمن سیمتن شود

(ریاضی )99

به مشک انــدر زده دلهــا به خــون انــدر زده سرها
هـــر خــــار خــشــک یــوســف گــلپــیــرهــن شــود

 )3سنبل او م ـیخ ـرامــد دســت بــر دوش بهار

تــا کند در وقــت فــرصــت حلقه در گــوش بهار

 )4شــدهاســت چــون رخ لیلی و سینۀ مجنون

ز جــــوش اللــــه و گـــل دامـــــن بــیــابــانهــا

درس یکم

گنج حکمت :گمان

گویند که بطی در آب روشنایی میدید؛ پنداشت که ماهی است .قصدی میکرد تا بگیرد و هیچ نمییافت :.نکوهش اسیر تو ّهمات بودن
دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی ،گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی ،و ثمرت این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند :.نکوهش بدبینی،
تالش نکردن و ناامیدی

نکوهش قیاس نابجا
پدیدههایی با ظاهر مشابه ممکن است باطن متفاوت داشته باشند؛ بنابراین ،نباید پدیدههای مشابه را لزوم ًا یکسان تصور کنیم .خودداری از این «قیاس نابجا» ،یعنی
تصور نادرست از دو پدیده مشابه در قالب داستان مرغابی و نور ستاره در آب ،ما را از قیاس نابجا پرهیز میدهد.
مقایسه نادرست ،خیلی مهم است .در درسّ ،

6161مفهوم عبارت «دیگر روز هر گاه كه ماهی بدیدی ،گمان بردی كه همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی ،و ثمرت این تجربت آن بود كه همه روز گرسنه
بماند ».در کدام گزینه مورد اشاره است؟

 )1شــــب بــــود و عشــــق و وادی هجــــران و شــــهریار

ماهـــــــی نتافـــــــت تـــــــا شـــــــود از مهـــــــر هادیَـــــــم
روزی بـــــــه تجربـــــــت کـــــــه نیایـــــــد بـــــــه کار او

 )3صــــدهــــزاران ایــــن چنیــــن اشــــباه بیــــن

فرقشــــــــــان هفتادســــــــــاله راه بیــــــــــن

 )4زان بــــه بــــود کــــه ســــیر کنــــی صــــد گرســــنه را

چشـــــــم گرســـــــنه خـــــــود اگـــــــر ســـــــیر میکنـــــــی

 )2دردا و حســــرتا! کــــه رســــد مــــردم جــــوان
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مراعـات نظیـر (تناسب)
معرفی  :رابطهایست میان دو یا چند واژه از یک مجموعه .این ارتباط ممکن است یک ارتباط «معنایی» یا «کاربردی» باشد .واژههای متناسب ,از نظر جنس,
ّ

نوع ,مکان ,زمان ,همراهی یا موارد دیگر ,متعلّق به یک گروهاند.

نکات مهم
 1مراعات و تناسب :نام «مراعاتنظیر» و «تناسب» هیچ تفاوتی با هم ندارند و هرچه جز این خواندهای یا شنیدهای فراموش کن .مراعات و تناسب
معنیهمدیگر به کار رفتهاند و در آزمونها تا دلت بخواهد نمونه دارند.
همیشه و همهجا به
ِ
ِ
ّ 2
قابلیت تولید مراعات داشته
حداقل 2تا :تعداد عناصر مرتبط برای
اثبات آرایه مراعات ,هیچ ّ
حداقلّی ندارد .دو واژه هم کافیست .به شرطی که واژهها ّ
باشند .این باو ِر ِ
ماهیت مراعات منافات دارد.
غلط رایج که مراعات باید ّ
حداقل بین سه واژه شکل گرفته باشد ,با ّ
 3حذف شاخ و برگها :مراعات بین شکل خام واژهها و در حقیقت ،بین هویّت و مفهوم و تصویر ذهنی از چند عنصر شکل میگیرد ،نه در ساختار واژگانی

اضافی چسبیده به عناصرِ مراعاتساز ،مانند تکواژهای تصریفی ـ اعم از نشانههای جمع (ان ،ات) ،تر و ترین ،ی نکره ـ
خوبرگهای
و دستوریِ آنها؛ بنابراین شا 
ِ

ِ
تناسب عناصر
همینطور ،شکل مخفّف (کوتاه شده) فعل اسنادی ( م ،ی ،است ،یم ،ید ،ند) و نیز ضمایر م ّتصل (م ،ت ،ش ،مان ،تان ،شان) اشکالی در
با هم و شکلگیریِ مراعات نظیر ایجاد نمیکنند؛ ح ّتی ساختمان واژه ،یعنی ساده ،مشتق ،مرکّب یا مشتق ـ مرکّب بودن هم ،مهم نیست .با این نگاه ،در
واژههای مرک ِ
«پریوش»« ،دیو و پری» را.
ّب «گلرخ» و «اللهروی» ،عناصر «گل و الله» و «رخ و روی» را متناسب میدانیم .همینطور در «دیوچهر» و
َ

نمونهها

پــای را بازمگیــر از ســرم ای دوســت! کــه دســت
پای ،سر ،دست :مجموعه اندام انسان

گــر بــه هیچــم نرســد خــود بــه دعایــی برســد

چــه شــب اســت یــارب امشــب کــه ســتارهای برآمــد
ستاره ،خورشید ،ماه :مجموعه اجرام آسمانی

کــه دگــر نــه عشــق خورشــید و نــه مهــر مــاه دارم

ســــــکّه شــــــاه و نقــــــش ســــــکّه یکیســــــت
سکّه  ،درهم ،دینار :مجموعه امور مالی

عــــــــدد از درهــــــــم اســــــــت و از دینــــــــار

دل خـــــــود بـــــــازده دل را بـــــــه خویـــــــش آر
قلم ،دوات ،نامه :مجموعه ابزار نگارش

قلــــــــم گیــــــــر و دوات و نامــــــــه پیــــــــش آر

از ســــرم تــــا نگــــذرد مــــی کــــم نگــــردد رعشــــهام
ماهی ،آب :مجموعه دریاییها

همچــــو ماهــــی در میــــان آب خوابــــم میبــــرد

از اســــب پیــــاده شــــو بــــر نطــــع زمیــــن رخ نــــه
اسب ,پیاده ,نطع ,رخ ,پیل ,شهمات :مجموعه اصطالحات شطرنج

زیــر پــی 

بیــن شــهمات شــده نعمــان

1

از جــــــام عافیــــــت مــــــی نابــــــی نخــــــوردهام

وز شـــــــــاخ آرزو گل عیشـــــــــی نچیـــــــــدهام

جام ،می :مجموعه میگساری  /شاخ ،گل :مجموعه گیاهان

کنـــــار نـــــام تـــــو لنگـــــر گرفـــــت کشـــــتی عشـــــق
لنگر ،کشتی ،طوفان :مجموعه دریاییها

بیـــــا کـــــه یـــــاد تـــــو آرامشـــــی اســـــت طوفانـــــی

بــرو طــواف دلــی کــن کــه کعبــ ه مخفیســت

کــه آن خلیــل بنــا کــرد و ایــن خــدا خــود ســاخت

طواف ،کعبه ،خلیل ،خدا :مجموعه اصطالحات مذهبی

ارغــوان جــام عقیقــی بــه ســمن خواهــد داد

چشــم نرگــس بــه شــقایق نگــران خواهــد شــد

ارغوان ،سمن ،نرگس ،شقایق :مجموعه گیاهان

دیشـــــب بـــــه ســـــیل اشـــــک ره خـــــواب مـــــیزدم

نقشـــــی بـــــه یـــــاد روی تـــــو بـــــر آب مـــــیزدم

سیل ،اشک ،آب :مجموعه آبکیها!
 -1پیاده :مهره سرباز  /نطع :اینجا به معنی صفحه شطرنج  /رخ :مهرۀ قلعه  /پیل :مهرۀ فیل  /شهمات :معادل اصطالح امروزیِ «مات»
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عیــــب پیــــش پــــا نیایــــد در نظــــر طــــاووس را
از خودآرایــان نمیبایــد بصیــرت چشــم داشــت
بصیرت ،چشم ،نظر :مجموعه نگریستن  /چشم ،پا :مجموعه اندام انسان
ِ
نـــــگ غـــــرض دور کنـــــی
از دل خویـــــش اگـــــر ز
زنگ ،آینه :مجموعه اصطالحات مربوط به آینه

هرچــه زشــت اســت در ایــن آینــه زیبــا بینــی

جهــان گشــاده ثنــای تــو را چــو تیــر ،دهــان

زمانــه بســته رضــای تــو را چــو نیــزه ،کمــر

جهان ،زمانه :مجموعه قضا و قدر  /تیر ،نیزه :مجموعه جنگافزار  /دهان ،کمر :مجموعه اندام انسان

نرگســــت در طــــاق ابــــرو از چــــه خُفتَــــد بیخبــــر؟

زآنکــه جــای خــواب مســتان گوشــه محـراب نیســت

طاق ،محراب :مجموعه سازههای مذهبی

ابــــر و بــــاد و مــــه و خورشــــید و فلــــک در کارنــــد
ابر ،باد ،مه ،خورشید ،فلک :مجموعه عناصر طبیعی

آری و بــه غفلــت نخــوری
تــا تــو نانــی بــه کــف ّ

مـــــژگان تـــــو خنجـــــر بـــــه رخ مـــــاه کشـــــیده

ابـــــروت زده بـــــر ســـــر خورشـــــید کمـــــان را

مژگان ،رخ ،ابرو :مجموعه اندام انسان  /خنجر ،کمان :مجموعه جنگافزار  /ماه ،خورشید :مجموعه اجرام آسمانی

یــادم از کِشــت ه خویــش آمــد و هنــگام درو
مـــــزرع ســـــبز فلـــــک دیـــــدم و داس مـــــه نـــــو
مزرع ،داس ،کِشته ،درو :مجموعه کشاورزی  /فلک ،مه :مجموعه آسمانیها
کـــــز دســـــت گرانجانـــــی انگشـــــت همیســـــاید
در گوهــــر جــــان بنگــــر انــــدر صــــدف ایــــن تــــن
گوهر ،صدف :مجموعه دریاییها  /جان ،تن :مجموعه ابعاد وجودی انسان  /دست ،انگشت :مجموعه اندا م انسان
ِ
خــورد مــردم کــی بــوی پیــاز آیــد؟
چــون ســیر
صــورت بــاز آیــد؟
چــون جغــد بــود اصلــش کــی
َ
جغد ،باز :مجموعه پرندگان  /اصل ،صورت :مجموعه ابعاد وجودی انسان  /سیر ،پیاز :مجموعه سبزیجات
دردا کـــــه از آن آهـــــوی مشـــــکین سیهچشـــــم

چــون نافــه بســی خــون دلــم در جگــر افتــاد

آهوُ ،مشکین ،نافه :مجموعه عناصر مربوط به آهو  /چشم ،دل ،جگر :مجموعه اندام انسان

تمرین
در کدام گزینه آرایه «مراعاتنظیر» وجود ندارد؟
 )1بتــــان چیــــن و تــــرک و روم و بربــــر
 )2بــــه دســــت و پــــای مــــادر انــــدر افتــــاد
 )3هــــر آن گاهــــی کــــه بــــر درگاه باشــــم
 )4مــــرا رخســــار او مــــاه اســــت و خورشــــید

حل تست
روش ّ

مراحل کار:

بنفشـــــــــــ هزلف و گلروی و ســـــــــــمنبَر
هــــــزاران بوســــــه بــــــر دســــــتش همــــــیداد
ز بیمـــــش گویــــی انــــدر چــــاه باشــــم
مــــــرا دیــــــدار او کام اســــــت و ّامیــــــد

(مرور ذهنی :مراعات یعنی تناسب بین کلمهها)

استخراج واژههای مظنون به مراعات :در این مرحله ،برای هر «واژه مظنون به مراعات» چند واژه متناسب را بهطور کلّی و نه لزوماً باتوجه به بیت ،در
یک کمانک (پرانتز) روبهروی آن نوشتهایم.
قابلیت مراعات دارندّ ،اما در بیت حاضر کلمه متناسبی برای آنها پیدا نمیشود ،درنتیجه
حذف واژههای
ّ
بالقوه استعداد و ّ
مستعد بیکار :حذف کلماتی که ّ

استعداد آنها بیاستفاده مانده است.

دستهبندی و انتخاب پاسخ :دستهبندی ،به ویژه به درد سؤاالتی میخورد که تعدا ِد مجموعههای متناسب پرسیده میشود.

بررسی گزینهها ،مرحله به مرحله:

 )1بتــــــان چیــــــن و تــــــرک و روم و بربــــــر

بنفشـــــــــــ هزلف و گلروی و ســـــــــــمنبَر

مستعد مراعات با واژههای داخل کمانک) :بتان (بتخانه ،صنم ،هندو)  /چین (هند ،روم)  /ترک (شام ،چین) /
واژههای مظنون (بهترتیب ،هرکدام
ّ

روم (هند ،چین)  /بربر (ترک)  /بنفشه (سمن ،نرگس)  /زلف (روی ،چشم)  /گل (بنفشه ،سمن)  /روی (دست ،ساق)  /سمن (بنفشه ،نرگس)  /بر (زلف ،رو)
(میدانیم حروف اضافه و ربط و عطف ،با چیزی تناسب ندارند؛ پس نمیتوانند مراعاتنظیر تولید کنند).
ِ
حذف «بت» (مستع ّ ِد مراعات با «صنم و هندو و ّ ،»...اما در بیت حاضر ،بیتناسب)
مستعد بیکار:
حذف واژههای
ّ

بهعالوه ،شاخ و برگهای اضافی مثال ً نشانه جمع «ان» در «بتان» را حذف میکنیم .این هم مهم نیست که مصراع دوم از کلمات «مرکّب» تشکیل شده .اجزای
آنها را جدا میکنیم .میماند :چین  /ترک  /روم  /بربر  /بنفشه  /زلف  /گل  /روی  /سمن  /بر
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دستهبندی :چین ,ترک ,روم,بربر (اقوام و سرزمینها)  /بنفشه ,گل ,سمن (گل و گیاه)  /زلف ,روی ,بر (اندام انسان)
بیت مراعات دارد.

 )2بــــه دســــت و پــــای مــــادر انــــدر افتــــاد

هـــــزاران بوســـــه بـــــر دســـــتش همـــــیداد

مستعد مراعات با واژههای داخل کمانک) :دست (پا ،سر)  /پا (روی ،چشم)  /مادر (پدر ،برادر)  /افتاد (انداختن،
واژههای مظنون (به ترتیب  ،هرکدام
ّ
افکندن ،سقوط)  /هزاران (یک ،ده ،صد)  /بوسه (لب ،آغوش ،کنار)  /ش (م ،ت ،او ،وی)  /همیداد (دادن ،بخشیدن ،سپردن)
مستعد بیکار« :مادر ،افتاد ،هزاران ،بوسه ،ش ،همیداد» ،میماند :دست  /پا
حذف واژههای
ّ
دستهبندی :دست ,پا (اندام انسان)
بیت مراعات دارد.

 )3هـــــر آنگاهـــــی کـــــه بـــــر درگاه باشـــــم

ز بیمــــــش گویـــــی انـــــدر چـــــاه باشـــــم

مستعد مراعات با واژههای داخل کمانک) :گاه (روزگار ،روز ،بامداد)  /درگاه (قصر ،پادشاه ،بارگاه)  /بیم (هول،
واژههای مظنون (بهترتیب  ،هرکدام
ّ
هراس ،ترس ،خوف)  /چاه (یوسف ،برادران ،مصر)
«قابلیت مراعاتسازی» هم دارند ،کلمه متناسبی در بیت یافت نمیشود.
بالقوه
حذف واژههای
ّ
ّ
مستعد بیکار :برای هیچکدام از کلمات نامبرده که ّ
بیت مراعات ندارد.

 )4مــرا رخســار او مــاه اســت و خورشــید

مـــــــرا دیـــــــدار او کام اســـــــت و ّامیـــــــد

واژههای مظنون :من (تو ،او)  /رخسار (چهره ،روی ،رخ ،دیدار (بهمعنی چهره) ،بر ،ساق ،جبین)  /ماه (خورشیدِ ،مهر ،زهره)  /خورشید (ماه و مهر) /
(امید ،آرزوّ / )... ،امید (آرزو ،کام)
دیدار (رخسار ،چهره)  /کامّ :
مستعد بیکار« :من» ،میماند :رخسار  /ماه  /خورشید  /دیدار  /کام ّ /امید
حذف واژههای
ّ
دستهبندی :رخسار ،دیدار (اندام انسان)  /ماه ،خورشید (اجرام آسمان)  /کامّ ،امید (انگیزههای مثبت)
بیت مراعات دارد.

«مراعاتنظیر» اینه که کلمهها یهجوری به هم ربط داشته باشن؛ هرجوری! مثال ً همهشون به یه کاری مربوط شن .مال یه منظره باشن .مال یه مجلس .مربوط بشن به
یه دسته از اشیا ،ابزار ،حیوونا ...
161683در کدام گزینه آرایه «تناسب» بهکار نرفته است؟

 )1گــر همــی باشــم بــه کنــج خانــه شــیدا میشــوم

ور همـــــی آیـــــم میـــــان خلـــــق رســـــوا میشـــــوم

 )2چه شــب اســت یارب امشــب که ســتارهای برآمد

ک ــه دگ ــر ن ــه عش ــق خورش ــید و ن ــه مه ــر م ــاه دارم

 )3کشــتی ما چون صدف در دامن ســاحل شکســت

وق ــت موج ــی خ ــوش ک ــه در آغ ــوش دری ــا بش ــکند

 )4پــای را بازمگیــر از ســرم ای دوســت! کــه دســت

گـــر بـــه هیچـــم نرســـد خـــود بـــه دعایـــی برســـد

161684در کدام گزینه آرایه «تناسب» وجود ندارد؟

 )1دگــر بــه روی خــود از خلــق در بخواهــم بســت

مگـــــــر کســـــــی ز تـــــــوام مـــــــژدهای فـــــــراز آرد

ـیاره هــدف گــردد
 )2چــون تیــر زنــد چشــمت سـ ّ

چ ـــون تی ـــغ کش ـــد مه ـــرت گ ـــردون س ـــپر ان ـــدازد

 )3ســـــکّه شـــــاه و نقـــــش ســـــکّه یکیســـــت

عــــــــــدد از درهــــــــــم اســــــــــت و از دینــــــــــار

 )4دل خـــــود بـــــازده دل را بـــــه خویـــــش آر

قلـــــــــم گیـــــــــر و دوات و نامـــــــــه پیـــــــــش آر

 )1هرچـــــه در ایـــــن پـــــرده نشـــــانت دهنـــــد

گــــــــر نپســــــــندی ب ِــــــــه از آنــــــــت دهنــــــــد

 )2پایــــــــش از آن پویــــــــه درآمــــــــد ز دســــــــت

مهــــــــر دل و مهــــــــره پشــــــــتش شکســــــــت

 )3گــــرم شــــو از مهــــر و ز کیــــن ســــرد بــــاش

چــــــون مــــــه و خورشــــــید جوانمــــــرد بــــــاش

 )4عقــــــل بــــــه شــــــرع تــــــو ز دریــــــای خــــــون

کشــــــــتی جــــــــان بــــــــرد بــــــــه ســــــــاحل درون

161685در کدام گزینه آرایه «مراعاتنظیر» وجود ندارد؟

یادت باشه!
بین «مراعاتنظیر» و «تناسب» فرق نذاری! با خودت نگی اگه دو تا بود« ،تناسب» میشه اگه بیشتر بود« ،مراعاتنظیر» !
طراحای کنکور توی هیچ سؤالی بینشون فرق نذاشتن!
تا حاال ّ
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تضـاد (طبـاق)
معرفی  :رابطهایست میان دو واژه یا عبارت که مفهومی مخالف هم داشته باشند .تضاد ممکن است میان دو عنصر ,دو ویژگی ,دو مفهوم یا دو حکم
ّ
برقرار باشد و از نظر ساختار زبانی ،بین دو اسم ,دو صفت ،دو قید ،دو ترکیب ،دو عبارت ,دو فعل یا دو جمله شکل بگیرد.

نکات مهم
نوع «آب و آتش»« ,شب
طراح همیشه زوجهایی را از ِ
 1نیّت تضاد :تضاد لزوماً نباید بین دو عنصرِ شناختهشده کامال ً مخالف شکل بگیرد .انتظار نداشته باش ّ

و روز» یا «زشت و زیبا» انتخاب کند که تضا ّد میان آنها مشخّ ص است و اصال ً بدیهی بهنظر میآید؛ بلکه در کلمات متضاد ـ هرچهقدر شناخته یا ناشناخته ـ

ِ
«نی ِ
«نی ِ
مخالف هم به کار
ت تضاد» داشته باشد؛ یعنی دو واژه را به
عنوان دو عنصرِ
ِ
طراح ـ و اصال ً از همان ّاول ,شاعر ـ باید ّ
ّ
ت تضاد» مهم استّ .
«نیت» حرف ّاول را میزند ،که فرمودهاند« :إنّما األعمال بال ّن ّیات»1
ببرد باشد,ح ّتی ا گر آن دو ,خارج از بیت ,متضادهای رایجی برای هم نباشند؛ پس ّ

زشـــــت بایـــــد دیـــــد و انگاریـــــد خـــــوب

زهــــــــر بایــــــــد خــــــــورد و انگاریــــــــد قنــــــــد

اتی «زیبا») که تضا ّد رایج و شناختهشدهای دارند ،زهر و قند را هم متضاد میدانیم؛ «زهر» نماد
در این نمونه ،عالوه بر زشت و خوب (به
ادبی ِ
ِ
معنی ّ
عنوان دو عنصرِ مقابلِ هم ,به کار ببرد؛ درحالیکه بهطور جدا گانه ,متضا ّد زهر را
تلخی و «قند» نماد شیرینی .همین کافیست که شاعر ،این دو را به
ِ

«پادزهر» میدانیم و متضا ّد قند را مثال ً «نمک»!
ِ
نکات مربوط به تضا ّ ِد فعلی« ،انواع تضا ّ ِد
طراح هم دور نمانده ـ تضا ّ ِد میان فعلهاست .از
 2تضا ّد فعلی :یکی از شکلهای ّ
مهم تضاد ـ که از دید ّ
فعلی»« ،تضاد در مصدر» و «تضا ّ ِد شکافته» را ذکر میکنیم:
تضاد فعلی:
انواع
ّ
منفی خودش:
ِ
الف) تضا ّد فعل با

خاکــم بــه بــاد رفــت و نرفــت از جبیــن شــوق

یـــــک ســـــجدهوار حســـــرت آن آســـــتانهام

(رفتن ≠ نرفتن)

ب) تضا ّد فعل با فعلِ مقابلِ خودش:

جوانـــــــی و زیبایـــــــیام رفـــــــت و آمـــــــد
ّ

مال ک ،مصدر:

ضعیفـــــــی و
پیـــــــری و بیدســـــــتوپایی (رفتن ≠ آمدن)
ّ
ّ

در تضا ّد میان فعلها ,شخص و زمان فعل ـ اصطالحاً «صیغه» ـ مهم نیست ,بلکه «اصلِ عمل» مهم است؛ یعنی کافیست مفهوم دو فعل ،یعنی مصد ِر
آن دو ،با هم متضاد باشند؛ و تضاد در مفهوم فعل هم ،شامل تضاد از نوع منفی یا تقابلیست ،چنان که در باال گفته شد.

پنداشتــــــم که مهر تو با جــــــان سرشتــــه است

جــان از میانــــــه رفـــــــت و نرفتـــــــی ز یاد ما (رفتن ≠ نرفتن)

تضاد شکافته:
ّ
در تضاد میان فعلها مراقب باش که پیشوند نفی «نـ » ممکن است از فعلِ خود جدا شده و به صورت «نه» با فاصله ,پیش از آن آمده باشد .در این
منفی شکافته» تضاد دارد.
حالت ،فعل مثبت با «فعل
ِ

بیســتون کنــدن فرهــاد نــه کاری اســت شــگفت

شــور شــیرین بــه ســر هرکــه فتــد کوهکــن اســت (نه  ...است (نیست) ≠ است)

مـــــن امـــــروز نـــــــز بهـــــر جنـــــگ آمـــــدم

پـــــی پـــــوزش و نـــــام و ننـــــگ آمـــــدم (نه  ...آمدم (نیامدم) ≠ آمدم)

ایــن یــک دو دم کــه مهلــت دیــدار ممکــن اســت

دریــاب کار مــا کــه نــه پیداســت کار عمــر (است ≠ نه  ...است (نیست))

نمونهها

درنیابــــــد حــــــال پختــــــه هیــــــچ خــــــام

والســـــــام
پـــــــس ســـــــخن کوتـــــــاه بایـــــــد ّ

پخته ≠ خام

بیـــــا بنشـــــین و مـــــی بســـــتان و مـــــی نـــــوش

ی خـــوردی ســـبک برخیـــز و مخـــروش
چـــو مـــ 

نشستن ≠ برخاستن
 -1از پیامبر اسالم  -صلّی اهلل علیه و اله و سلّم  -به نقل از «امالی» ،شیخ طوسی ،ص 816
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بــــه بــــوی زلــــف و رخــــت میرونــــد و میآینــــد

ســــــایی و گل بــــــه جلوهگــــــری
صبــــــا بــــــه غالیه
ّ

رفتن ≠ آمدن

نیــکخــــــو بــــــــودی شـــــــدی نانـیـکخــــــو

مهربــــــــان بــــــــودی شــــــــدی نامهربــــــــان

نیکخو ≠ نانیکخو  /مهربان ≠ نامهربان

جایــــی رســــید نالــــه کــــه از آســــمان گذشــــت

بــــا او بــــه هیــــچ جــــا نرســــید ایــــن فغــــان مــــا

رسیدن ≠ نرسیدن

قناعــــت میکنــــم بــــا درد چــــون درمــــان نمییابــــم

تحمــل میکنــم بــا زخــم چــون مرهــم نمیبینــم
ّ

درد ≠ درمان  /زخم ≠ مرهم

شــور فرهــادم بــه پرســش ســر بــه زیــر افکنــده بــود

ای لــــب شــــیرین ،جــــواب تلــــخ ســــرباال چــــرا؟

پرسش ≠ جواب  /سر به زیر افکنده بودن ≠ سرباال بودن (زیر ≠ باال)  /شیرین ≠ تلخ

گــــردون مــــرا ز محنــــت هســــتی رهــــا نخواســــت

مرگـــــم رســـــیده بـــــود ولیکـــــن خـــــدا نخواســـــت

هستی ≠ مرگ

زهـــــری و تریاقـــــی کـــــه دیـــــد؟
همچـــــو نـــــی
ّ
1

همچــــو نــــی دمســــاز و مشــــتاقی کــــه دیــــد؟

زهر ≠ تریاق

ـود
هــم شــادی و هــم غــم بــود هــم ســور و هــم ماتــم بُـ َ

عشــق اســت اصل دردها ،عشــق اســت هــم درمان عشــق

2

شادی ≠ غم  /سور ≠ ماتم  /درد ≠ درمان

همــــت تــــو بلنــــد
چــــرخ پســــت اســــت و ّ

دهـــــر مســـــت اســـــت و رای تـــــو هشـــــیار

پست ≠ بلند  /مست ≠ هشیار

روز شـــــــادی را شـــــــب غـــــــم در قفاســـــــت

چـــــون در ایـــــن باشـــــید ،از آن یـــــاد آوریـــــد

روز ≠ شب  /شادی ≠ غم

عمــــــری بــــــه هــــــوس گــــــرد جهــــــان گردیــــــدم

از دشـــــمن و دوســـــت ،خـــــوب و بـــــد بشـــــنیدم

دشمن ≠ دوست  /خوب ≠ بد

دســت و تیغش آب و آتش ،حلم و خشــمش ،خیر و شــر

صلــح و جنگــش رنــج و راحــت ،مهــر و کینش حـ ّ
ـل و عقد

آب ≠ آتش  /حلم ≠ خشم  /خیر ≠ شر  /صلح ≠ جنگ  /رنج ≠ راحت  /مهر ≠ کین  /حل (گشودن) ≠ عقد (بستن)

تمرین
در کدام بیت آرایه «تضاد» بیشتر بهکار رفته است؟

 )1کینــه دشــمن مــرا گفتــی چــرا در ســینه نیســت

بــس کــه مهــر دوســت آنجا هســت جــای کینه نیســت

 )2ســرد و پژمــرده شدهســت اکنون چمن چــون طبع پیر

چنــد گــه گــر بــود گــرم و تــازه چــون طبــع جــوان

 )3دشــمنان دوســت را هنــگام جنگــش هســت و نیســت

اری و ســکون
درد و درمــان ،رنــج و راحــت ،بیقــر ّ

 )4هــم شــادی و هــم غــم بــود هــم ســور و هــم ماتــم ب ُ َود

عشــق اســت اصل دردها ،عشــق اســت هم درمان عشــق

جه بـه مفهوم بیت
طـراح ،واژههای «زهـر و تریـاق» را ـ بدون تو ّ
 -1زهـر و تریـاق هـر دو همزمـان تعبیـری برای «نی» هسـتند و از ایـن نظر« ،پارادوکـس» سـاختهاند؛ در عین حالّ ،
یـا ارتبـاط متناقضنمای آنهـا ـ مصداق «تضـاد» میداند.
طـراح ،این واژههـا عالوه بـر کارکرد متناقضنمـای خود،
نظر
مطابـق
ا
ام
اسـت،
آرایه«پارادوکس»
مصـداق
واقـع،
در
درمـان،
 -2همزمـان بـودنِ شـادی بـا غم ،سـور با ماتـم و درد با
ّ
ّ
دوبـهدو با هـم رابطه «تضـاد» دارند.
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(مرور ذهنی :تضاد یعنی وجود مفاهیم مخالف)

مراحل کار:
قابلیت تضاد ندارند.
بالقوه تضاد میسازند و حذف کلماتی که اصال ً استعداد و ّ
استخراج واژههای مظنون به تضاد :تعیین واژههایی که ّ
در این مرحله ،برای هر واژه«مظنون به تضاد» ،یک تا چند واژه متضاد را بهطور کلّی و نه لزوماً باتو ّجه به بیت در یک کمانک(پرانتز) روبهروی آن نوشتهایم.
قابلیت تضاد دارندّ ،اما در بیت حاضر کلمه متضا ّدی برای آنها پیدا نمیشود؛
حذف واژههای
ّ
بالقوه استعداد و ّ
مستعد بیکار :حذف کلماتی که ّ
درنتیجه ،استعداد آنها بیاستفاده مانده است.
دستهبندی ،شمارش و انتخاب پاسخ :دستهبندی ،بهویژه به درد سؤاالتی میخورد که تعدا ِد مجموعههای متناسب پرسیده میشود.
بررسی گزینهها ،مرحله به مرحله:

 )1کینــ ه دشــمن مــرا گفتــی چــرا در ســینه نیســت

بــس کــه مهر دوســت آنجا هســت جــای کینه نیســت

مستعد تضاد با واژههای داخل کمانک) :کینه (مهر)  /دشمن (دوست)  /گفتی (نگفتن یا شنیدن)  /نیست
واژههای مظنون (بهترتیب ،هر کدام
ّ
(هست ,است ،ب ُ َود)  /مهر (کینه)  /دوست (دشمن)  /آنجا (اینجا)  /هست (نیست ،نباشد)  /کینه (مهر)  /نیست (هست ,است ،ب ُ َود)
مستعد بیکار :از بین واژههای «قابلِ تضاد» ,آنهایی را که متضا ّدی در بیت ندارند,حذف میکنیم «گفتی  /آنجا»؛ میماند :کینه /
حذف واژههای
ّ
دشمن  /نیست  /مهر  /دوست  /هست  /کینه  /نیست
دستهبندی :کینه ≠ مهر  /دشمن ≠ دوست  /نیست ≠ هست
تضاد دارد 3 :مورد

 )2ســرد و پژمــرده شدهســت اکنون چمن چــون طبع پیر

چنــد گــه گــر بــود گــرم و تــازه چــون طبــع جــوان

مستعد تضاد با واژههای داخل کمانک) :سرد (گرم)  /پژمرده (تازه)  /شدهست (نشدهست)  /پیر (جوان)  /بود (نبود) /
واژههای مظنون (بهترتیب ،هرکدام
ّ
گرم (سرد)  /تازه (پژمرده)  /جوان (پیر)
مستعد بیکار :از بین واژههای «قابلِ تضاد» ,آنهایی را که متضا ّدی در بیت ندارند,حذف میکنیم «شدهست  /بود»؛ میماند :سرد /
حذف واژههای
ّ
پژمرده  /پیر  /گرم  /تازه  /جوان
دستهبندی :سرد ≠ گرم  /پژمرده ≠ تازه  /پیر ≠ جوان
تضاد دارد 3 :مورد

 )3دشــمنان دوســت را هنــگام جنگــش هســت و نیســت

اری و ســکون
درد و درمــان ،رنــج و راحــت ،بیقــر ّ

مستعد تضاد با واژههای داخل کمانک) :دشمنان (دوستان)  /دوست (دشمن)  /جنگ (صلح)  /هست (نیست،
واژههای مظنون (بهترتیب ،هرکدام
ّ
نباشد)  /نیست (هست ,است ،ب ُ َود)  /درد (درمان)  /درمان (درد)  /رنج (راحت)  /راحت (رنج)  /بیقراری (قرار ,سکون)  /سکون (حرکت ,بیقراری)
مستعد بیکار :از بین واژههای «قابلِ تضاد» ,آنهایی را که متضا ّدی در بیت ندارند,حذف میکنیم «جنگ» .شاخوبرگهای اضافی مانند
حذف واژههای
ّ
«ان» جمع در «دشمنان» را هم حذف میکنیم؛ میماند :دشمن  /دوست  /هست  /نیست  /درد  /درمان  /رنج  /راحت  /بیقراری  /سکون
دستهبندی :دشمن ≠ دوست  /هست ≠ نیست  /درد ≠ درمان  /رنج ≠ راحت  /بیقراری ≠ سکون
تضاد دارد 5 :مورد

ـود هــم ســور و هــم ماتــم ب ُ َود
 )4هــم شــادی و هــم غــم بُـ َ

عشــق اســت اصل دردها ،عشــق اســت هم درمان عشــق

واژههای مظنون :شادی (غم)  /غم (شادی)  /ب ُ َود (نَبُ َود ,نیست ،نباشد)  /سور (غم ،ماتم)  /ماتم (شادی ،جشن ،سور)  /است (نیست ،نَبُ َود ،نباشد)  /اصل
(فرع)  /دردها (درمانها)  /است (نیست نَبُ َود ،نباش)  /درمان (درد)
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مستعد بیکار :از بین واژههای «قابلِ تضاد» ,آنهایی را که متضا ّدی در بیت ندارند,حذف میکنیم «ب ُ َود  /است  /اصل» .شاخوبرگهای
حذف واژههای
ّ
اضافی مانند «ها» در «دردها» را هم حذف میکنیم .میماند :شادی ,غم ,سور (مجلس شادی) ,ماتم (مجلس غم),درد ,درمان
دستهبندی :شادی ≠ غم  /سور ≠ ماتم  /درد ≠ درمان
تضاد دارد 3 :مورد

مثلِ «مراعاتنظیر» ،بیشت ِر وقتا صورت سؤال تضاد رو هم منفی میدن.
161686در کدام بیت آرایه «تضاد» بهکار نرفته است؟

 )1ش ــنیدهام ک ــه ت ــو گفت ــی ب ــد اس ــت ح ــال فالن ــی

تـــو را کـــه گفـــت کـــه بگشـــا دهـــن بـــه غیبـــت مـــردم؟

 )2بی ــــا بنش ــــین و م ــــی بس ــــتان و م ــــی ن ــــوش

ی خ ــــوردی س ــــبک برخی ــــز و مخ ــــروش
چ ــــو مــــ 

 )3ب ــا بخ ــت س ــعد ی ــارم چ ــون هس ــت ی ــار ب ــا م ــن

آن م ـــن ش ـــد غ ـــم را چ ـــه کار ب ـــا م ـــن؟
ش ـــادی چ ـــو ِ

 )4بـــــه بـــــوی زلـــــف و رخـــــت میرونـــــد و میآینـــــد

ســـــــایی و گل بـــــــه جلوهگـــــــری
صبـــــــا بـــــــه غالیه
ّ

161687در کدام گزینه آرایه «تضاد» وجود ندارد؟

 )1اگرچ ــــه ب ــــاد خــــزان رف ــــت پ ــــاک گلش ــــن را

ز آشــــــــــیانه مــــــــــا بــــــــــوی یــــــــــار میآیــــــــــد

 )2نیکخــــــو بــــــودی شــــــدی نانیکخــــــو

مهربـــــــــــــــان بـــــــــــــــودی شـــــــــــــــدی نامهربـــــــــــــــان

 )3جای ــــی رس ــــید نال ــــه ک ــــه از آس ــــمان گذش ــــت

ب ــــا او ب ــــه هی ــــچ ج ــــا نرس ــــید ای ــــن فغ ــــان م ــــا

 )4ای آشــــــنا کــــــه گریهکنــــــان پنــــــد میدهــــــی!

آب از ب ــــرون نری ــــز ک ــــه آت ــــش ب ــــه ج ــــان گرف ــــت

161688در همه گزینهها ،بهجز  ............آرایه «تضاد» وجود دارد.

 )1چنـــان رنجور کـــردی از بـــای هجـــر فانی را

کـــه جز وصل تـــو از عمـــر ابد ممنون نخواهد شـــد

 )2جهـــان مســـخّ ر حکـــم تـــو و زمانـــه مطیع

قضـــا غـــام و جهـــان بنـــده و فلـــک چاکـــر

 )3تیرهبختـــی نیـــز مفـــت اعتبـــار زندگی اســـت

شـــمع صبـــح عالـــم اقبـــال دانـــد شـــام را

« )4محتشـــم!» گر بحر غم امـــواج خواهد زد چنین

ســـیل اشـــک من ز ماهی تـــا به مه خواهد شـــدن

بعضی وقتا هم باید «تعداد» تضا ّدا رو بشمری .اینجا کار ،سختتره .دست کم نگیریشون!
161689در کدام بیت بیشترین آرایه «تضاد» وجود دارد؟

(ریاضی )91

 )1ش ــــیرین ننمای ــــد ب ــــه دهان ــــش ش ــــکر وص ــــل

آن را کـــــــــــه فلـــــــــــک زهـــــــــــر جدایـــــــــــی نچشـــــــــــاند

 )2قناعـــت میکنـــم بـــا درد چـــون درمـــان نمییابـــم

تحمــــل میکنــــم بــــا زخــــم چــــون مرهــــم نمیبینــــم
ّ

 )3شــور فرهــادم بــه پرســش ســر بــه زیــر افکنــده بــود

ای لـــــب شـــــیرین جـــــواب تلـــــخ ســـــرباال چ ــــرا؟

 )4گــــردون م ـــرا ز محنــــت هســــتی رهــــا نخواســــت

مرگــــــــم رســــــــیده بــــــــود ولیکــــــــن خــــــــدا نخواســــــــت

161690در کدام بیت آرایه «تضاد» ،بیشتر بهکار رفته است؟

همـــــت تـــــو بلنـــــد
 )1چـــــرخ پســـــت اســـــت و ّ

دهــــــــر مســــــــت اســــــــت و رای تــــــــو هشــــــــیار

 )2عمـــــــری بـــــــه هـــــــوس گـــــــرد جهـــــــان گردیـــــــدم

از دشــــــمن و دوســــــت خــــــوب و بــــــد بشــــــنیدم

 )3دست و تیغش آب و آتش ،حلم و خشمش خیر و شر

صلــح و جنگــش رنــج و راحــت ،مهــر و کینش حـ ّ
ـل و عقد

 )4روز شــــــــــــادی را شــــــــــــب غــــــــــــم در قفاســــــــــــت

چــــــون در ایــــــن باشــــــید ،از آن یــــــاد آوریــــــد
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آزمونهای جمعبندی قرابت معنایی دهم
حاال که به انتهای بخش قرابت معنایی در کتاب دهم رسیدی و تمام تستهایی را که در کنکورهای اخیر آمده بود در کنار کلّی تست تألیفی بررسی کردی تازه

رسیدهایم به ِ
اول داستان .حسهایی داری که ما هم آنها را درک میکنیم.

حس میکنی همهچیز را بلدی ،ا ّما باز هم یک جای کار میلنگد ،حس میکنی به سؤاالت بیشتری نیاز داری ،سؤاالتی بیشتر و سختتر که تو را با چالشهای جدیدی

روبهرو کنند .حس میکنی باید مهارتت را باال و باالتر ببری ،حس میکنی ممکن است همۀزحمتهایت هدر برود و نقشههایی که برای موفق شدنات کشیده بودی
ِ
احساس ترس و ناامنی میکنی و میترسی در حلِ سؤاالت کنکور ،زمان کم بیاوری و هزار «حس میکنیِ » دیگر که خودت بهتر از
به طرفةالعینی نقش بر آب شود،
ما میدانی.

دنبال چیزی،کسی یا جایی میگردی که کمکات کند تا آماده شوی؛ آمادهتر از قبل و صد الب ّته آمادهتر از دیگران.

سطح دشوارتری نسبت به آنچه تاکنون دیدهای دارند ح ّتیدر برخی موارد سختتر از کنکور،
میخواهیم کمکت کنیم ،برایت  ۸آزمون در نظر گرفتهایم که سؤاالتش
ِ

آزمونهایی با سؤاالت سنجیده و نکتهدار ،ویژۀ آنها که میخواهند در کنکور «قرابت معنایی»زنگ تفریحشان باشد.

تعداد سؤاالت را مشابه کنکور سراسری در نظر گرفتهایم ،یعنی  ۹سؤال در هر آزمون .وقت پیشنهادیمان درهر آزمون برای دانشآموزان قوی  ۷دقیقه ،دانشآموزان
متوسط  ۹دقیقه و دانشآموزانی که کمتر روی مهارتهای خواندن تمرینکردهاند و تسلّط کمتری روی مفاهیم سال دهم دارند ۱۲ ،دقیقه است.

آزمونها را در زمانهای پیشنهادی حل کن و اگر در آزمونهای ا ّول زمان کم آوردی ناامید نشو ،فقط تالشت را بیشتر کن تا تواناییات رادر آزمونهای بعدی باال
ببری؛ چه از نظر مهارتت در انتخاب گزینۀ درست و چه در سرعت عملات.

و در آخر هم مثل همیشه این موضوع را فراموش نکن که حتم ًا بعد از هر آزمون پاسخنامۀ تشریحی را خوب بخوانی و تک ِ
تک گزینهها را برای خودت تحلیل کنی.
یادت باشد بدون استدالل هیچچیزی را قبول نکن.
در ضمن اگر میخواهی به صورت همزمان مفاهیم کتاب درسی را مرور کنی این را بدان که شمارۀ هر آزمون با محتوایفصلهای کتابت مطابقت دارند ،به طور مثال
آزمون  ۱از مفاهیم مطرح شده در فصل ا ّول فارسی سال دهم طرح شده.

آزمون شمارۀ 1
 9سؤال

 9دقیقه

دشوار

فصل  1دهم

151558مفهوم عبارت «تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی ،به خالف نموده مباش ».از کدام بیت
دریافت نمیشود؟

 )1چـــــو فــرد آیـنـه بــا کــایـنــــات یـک رو بــاش
 )2ندارد ظاهــــر اســـام ســـــودی زرقکیشـــان را
حس ظاهــــر و باطن
 )3ندیـــدم یک نفس راحـــت ز ّ
 )4بــــاطن و ظاهر خود هر که کند صاف چــــو بــــحر

کــــه شـــــد ســیــــاه رخ کـاغــــذ از دورویـیهـا
اگـرچــــه راهـزن بــــر ره بـود گـمــــراه مـیبــاشـد
چــــه آســــایش در آن کـشـور کـه ده فــــرمانروا دارد؟
ظـاهــــر و بــاطــــن او عـنـبـر و گـوهــــر بــاشـد

151559مفهوم بیت «به نام کردگار هفت افال ک  /که پیدا کرد آدم از کفی خاک» با همۀ ابیات ،بهجز بیت  ............متناسب است.

 )1جــــــان پـــاکـــان خــــاک جــــان پــــاک او
 )2ای مـــقـــصـــد کـــــــــــارگـــاه تــقــدیــر
 )3بـــدیـــعـــی کـــه شــخــص آفـــریـــنـــد ز گل
 )4خـــاک چهل صــبــاح سرشتی بــه دســت صنع

جـــــان رهـــــا کــــن آفـــریـــنـــش خـــــاک او
مــــقــــصــــود چــــهــــل صــــبــــاح تــخــمــیــر
روان و خــــرد بــخــشــد و هــــوش و دل
خـــود بـــر زبــــان لــطــف بـــرانـــدی ثــنــای خــاک

151560کدام گزینه با عبارت «تا از عیب و گناه خود پاک نگردم ،عیب مردم نگویم ».تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1هنـــر بـــه اهـــل حســـد میدهـــد نتیجـــۀ عیـــب
 )2ز عیـــب او دگـــران نیـــز چشـــم میپوشـــند
 )3کـــور بـــودم تـــا نظـــر بـــر عیـــب مـــردم داشـــتم
 )4پـــردۀ مـــردم دریـــدن پـــردۀ عیـــب خـــود اســـت

ز جــوهــر اســـت در ابــــروی تــیــغ چــیــن غضب
بــه عــیــب مــــردم اگـــر دیــــده پـــردهپـــوش آیــد
از نظـــر بســـتن بـــه عیـــب خویشـــتن بینـــا شـــدم
عیـــب خـــود میپوشـــد از چشـــم خالیـــق عیبپـــوش

هوش دار  /تا نباشد در پس دیوار گوش» تناسب معنایی کمتری دارد؟

151561کدام گزینه با بیت «پیش دیوار آنچه گویی

 )1ســـخـــن تـــا نــپــرســنــد لـــب بــســتــه دار
 )2چـــنـــان گــو راز خـــود بــا بــهــتــریــن دوســت
 )3کــــــوه بـــا آن جــمــلــه ســخــتــی و وقـــار
 )4دیــــــوار گـــوش دارد آهــســتــهتــر سخنگو

گـــهـــر نــشــکــنــی تـــیـــشـــه آهـــســـتـــه دار
کـــه پـــنـــداری کـــه دشــمــنتــر کــســی اوســـت
هــــر چــــه گـــویـــی بـــــاز گـــویـــد آشـــکـــار
ای عــقــل بـــام بــــررو ای دل بــگــیــر در را
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151562مضمون کدام رباعی ،با بیت «چو در ِ
وقت بهار آیی پدیدار  /حقیقت ،پرده برداری ز رخسار» یکسان است؟

ذره ز مــهــر تــوســت جــانــی بــیتــاب
 )1هــــر ّ
هــر بـــرگ گــلــی اســـت یــک کــتــاب از سخنت
 )2چــــون رنـــگ بـــدزدیـــد گــل از رخــســارش
بــســیــار بــگــفــت بــلــبــل و ســــود نــداشــت
 )3مـــن رنـــگ خـــزان دارم و تــو رنـــگ بهار
ایـــن خـــار و گـــل ارچــــه شـــد مــخــالــف دیـــدار
 )4دل جــمــلــه حــکــایــت از بــهــار تـــو کند
مــســتــی ز دو چــشــم پـــرخـــمـــار تـــو کند

هـــر شــبــنــمــی از یــــاد تـــو چــشــمــی پـــرآب
هـــر غــنــچــه کـــتـــابخـــانـــهای پـــر ز کــتــاب
آویـــخـــت صــبــا چـــو رهــــزنــــان بـــــردارش
تـــا بـــو کـــه صــبــا بـــه جـــان دهـــد زنــهــارش
تــا ایـــن دو یــکــی نــشــد نــیــامــد گــل و خــار
بـــر چــشــم خــــاف بــیــن بــخــنــد ای گــلــزار
جــــان جــمــلــه حـــدیـــث اللـــــــ هزار تـــو کند
تــــا خــــدمــــت لـــعـــل آبــــــــدار تــــو کــنــد

151563کدام گزینه با بیت «بلندی از آن یافت کاو پست شد َ /د ِر نیستی کوفت تا هست شد» متناسب است؟

 )1چــــون آفـتــــاب اگر ســــر ما بـگــــذرد ز چـرخ
 )2از کریمان هر قدر لطف و تــــواضع خــــوشنماست
 )3بـــــر صـدر بــــود چـشــــم تـواضـعطـلـبــان را
 )4افتادگـــی چـــرا نکنـــد کــــس شـــعار خویش؟

افــتــادگــــی بـــــرون نــــرود از ســرشـــــت مـا
سرکشـــی و بــــینیازی از گـــدا زیبــــنده اســــت
آســــوده بــــود هـرکــــه بــــه بــــاال نـنـشـینـد
زلف از فـتـادگــــی بــــه کـمر دســــت یافـتـه اسـت

151564کدام گزینه با عبارت «به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید ،بسته دان و امید را در نومیدی ».متناسب نیست؟

ّ )1امیـــد من از نامه نوشـتــــن نکـشــــد دســــت
 )2اقـبــــال عـشــــق سـاخـت بـه وصـلــــم امـیدوار
 )3اگــر چــه کـــــرد قــیـامـت نـســیـم نـومـیـدی
 )4مـشـــــو ز ســخــتـــــی ایّام نـاامـیـد کـه لـعـل

هر چــــند کـه مکـتــــوب مرا جـنگ جــــواب اسـت
ورنــــــه زیـــاد بــــــود تـــمـــ ّنــــــای او مـــرا
امــیــد مــن ز ســـــر راه انــتـــظـــــار نــرفــت
ز آفــتـــــاب خــورد رزق اگـر چــه در ســنـگ اســت

151565کدام گزینه با بیت «شاد و بیغم بزی که شادی و غم  /زود آیند و زود میگذرند» تناسب معنایی کمتری دارد؟

 )1روزگـــار طـــرب و نــوبــــــت غـــم مــیگــذرد
 )2بـــر مهلـــت زمانـــه دون اعتمـــاد نیســـت
 )3جهـــان و هرچـــه در او هســـت پایـــدار نمانـــد
 )4چـــه از بیم خزان ای تنگدل بـــر خویش میپیچی؟

ماتــــم و ســــور جــــهان زود ز هـــم میگـــذرد
چـــون صبح در خوشـــی به ســـر آور دمی که هســـت
بیـــار بـــاده ،کـــه عالـــم بـــه یـــک قـــرار نماند
غمی بــــر بـاد ده چــــون غنچه تــــا مشت زری داری

151566ابیات کدام گزینه به مفهوم یکسانی اشاره دارند؟

جمعیـــت بـــرگ خزان
 )1اعتمـــادی نیســـت بـــر
ّ
بـر صــــلح و جــــنگ اهل جـهان اعتــــماد نیسـت
 )2عاشـــقان دورگـــرد آیینـــهدار حیرتانـــد
حیرت شـــبنم در ایـــن گلـــزار عین حکمت اســـت
 )3مشــــو از زیردسـت خــــویش ایمن در زبـردسـتـی
مشـو غــــافل ز حــــال زیردسـتــــان در زبـردسـتـی
 )4هر که اینجــــا جــــمع سازد خویش را ،فردای حشر
ز اشـــــک و چــهـره تــــو را دادهانــــد آب و زمـیـن

زود مـیپاشــــد ز یـکدیـگــــر کـتــــاب عـاشـقـان
مـهیای جــــنگ بـاش
چـون صـلــــح مـیکــــنند
ّ
شـــبنم افتـــاده را از عالـــم بـــاال مپـــرس
رتبـــۀ بینایـــی هـــر کـــس به قـــدر حیرت اســـت
که خون شیشـــه را نوشـــید جام آهستــــه آهســـته
کـه ســــر را پــــاس میدارد بـه زیر پــــا نظـر کـردن
خــــویش را چـون قطــــره در دریای غـفــــران افکند
بـــــرای تــوشــۀ فـــــردای خـــــود زراعــت کـن
آزمون شمارۀ 2

 9سؤال

 9دقیقه

دشوار

فصل  2دهم

151567کدام بیت با «تابوت مرا جای بلندی بگذارید /تا باد ب َ َرد سوی وطن ،بوی تنم را» متناسب است؟

 )1مرا چون حلقه در بــــیرون در تــــا چند بــــگذاری؟
حب وطـــن بیرون؟
 )2نشـــاط غربت از دل کـــی برد ّ
 )3نه خـــارم کز وجـــود من گلســـتان ننگ بـــار آرد
 )4عقیق خاتــــم شـــاهم ،یمن زندان بــــود بــــر من

لــــب حــرفآفـریـنـی در خــــور آن انـجــمـن دارم
بـه تـخــــت مصرم ّاما جــــای در بـیتالحــــزن دارم
عقیـــق نامـــدارم حـــق شـــهرت بـــر وطـــن دارم
حــــبالوطن دارم
دل غربـتپـرستــــم ،جــــنگ بـا
ّ
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151568ابیات کدام گزینه مفهوم مشترک دارند؟

ِ
خاشـــاک وجود ما جدا از ســـیل غم
الف) نیســـت
ب) دل از غـــم بیـــش و کـــم تقدیر گذشـــته
ج) غبار کلفَت (= ســـختی) او چشـــم را زیان دارد
د) اللهوارم ،دل ز غم صد چاک شـــد در بیکســـی
ﻫ) مایـــۀ آرام دل ،چشـــم هوس بســـتن اســـت

 )1ب ـ د ـ ﻫ	

 )2الف ـ ج ـ د
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اما کـــم به ســـاحل میرویم
مـــا خس و خاریـــمّ ،
وز نیـــک و بـــد عالـــم دلگیـــر گذشـــته
جهان بـــه دیـــدۀ پوشـــیده میتـــوان دیدن
هیـــچ کس ننهـــاد غیـــر از داغ ،دســـتی بر دلم
از تپـــش آســـوده اســـت ،بـــا ِز نظردوختـــه

 )3ب ـ ج ـ ﻫ	

 )4الف ـ ب ـ د

ین ُق ِتلُوا ْ فِی َس ِبیلِ ا ِ
ون متناسب است؟
هلل َأمْ َواتاً ب َ ْل َأحْ َیاء ِع َ
ند َربِّهِ ْم یُ ْر َز ُق َ
وال َ تَحْ َس َب َّن َّال ِذ َ
151569کدام گزینه با مفهوم آیۀ شریفۀ َ

 )1که بــــا تــــو حـــرف شـــهیدان عشـــق میگوید
 )2زندگی بـی دوسـتـان چـون خـضر ،بـار خـاطر اسـت
 )3ســـر بـــر آرد از گـریـبـــــان حـیــات جـــاودان
 )4بیآبـــرو حــیــات ابــــــد زهــر قــاتــل اســت

کـه خــــون شـبــنــــم از آفـتـــــاب مـیجــویـد؟
تـلـخــــی مــــرگ از حــــیات جــــاودانی میکـشـم
گر شـــهیدی در ره او از ســــر جـــــان بــگــــذرد
مـا آبــرو بـــــه چــشـمـۀ حـیــــوان نـمـیدهـیـم

151570کدام گزینه با بیت «یارب این آتش که در جان من است  /سرد کن زانسان که کردی بر خلیل» متناسب است؟

 )1گـــر چـــون خلیـــل ســـوختهای از غـــم خلیل
 )2هـــر کـــه زد بر آتـــش خشـــم آب ،ماننـــد خلیل
 )3یـــارب ،ایـــن ســـنگیندالن را شـــیوۀ رحمی بده
 )4دل در گـــذار و مانـــدهام از خـــان و مـــان خویش

در گلســـتان مگـــرد و در آتـــش قـــرار گیـــر
آتـــش ســـوزنده را بـــر خـــود گلســـتان میکنـــد
تـــا مـــراد عاشـــق بیچـــاره را حاصـــل کننـــد
فضلـــت مگـــر نهـــد بـــه ســـر زخـــم مرهمـــی

151571مفاهیم «احترام به حقوق دیگران ـ طلب عنایت ـ خدمت به همنوع ـ مناعت طبع ـ پرهیز از تزویر» بهترتیب از کدام گزینه دریافت میشود؟
الف) به خلق احســـان کن و چشـــم از تالفی پوش ،میباید
ب) اهل جهان ،نهانشـــان یک رنگ آشـــکار است
ج) خدنـــگ طعنه دائم ســـوی تیرانـــداز برگردد
همتـــم بلنـــد بود
د) چنـــان بـــه راه طلـــب ّ
ﻫ ) غبـــار اخگـــر دل را بـــه آب نتـــوان بـــرد

 )1ب ـ ﻫ ـ ج ـ د ـ الف

 )2ب ـ ﻫ ـ د ـ ج ـ الف

151572مضمون کدام بیت متفاوت است؟

 )1قـــد علم کن بـــه ســـرافرازی و مردی چون شـــیر
 )2دوســـت خـــون دل ما خـــورد به جـــای می ناب
 )3در ره عشـــق وطـــن از ســـر و جـــان خاســـتهایم
 )4شـــرف خانـــۀ خود گـــر تـــو و من حفـــظ کنیم

به کس راحترســـان بیعوض ،چون بادزن باشـــی
گـــرد نفـــاق دلهـــا بـــر چهرهها نشســـته
کســـی را قدر مشـــکن گر نخواهـــی کمبها گردی
کـــه از ســـراب جـــز آب بقـــا نمیخواهـــم
نســـیمی از ســـر زلـــف نـــگار میخواهـــم

 )3ج ـ الف ـ ﻫ ـ د ـ ب

 )4ج ـ ﻫ ـ الف ـ د ـ ب

ورنـــه عشـــرتکدۀ خـــرس شـــود النـــۀ مـــا
در عـــوض زهـــر بـــا ریخـــت بـــه پیمانـــۀ مـــا
همـــت مردانـــۀ مـــا
تـــا در ایـــن ره چـــه کنـــد ّ
نشـــود خانـــۀ بیگانـــه شـــرفخانۀ مـــا

151573کدام گزینه با عبارت «از این که توانسته بودم با رنج چهارسالۀ اسارتم ،یک پَر کرکس را بکنم ،خوشحالم ».متناسب است؟

 )1چون همایان جیفه (= مردار) پیش کرکســـان انداختیم
 )2زنـــده کـــن دل را بـــه نور عشـــق ،بر افـــا ک رو
 )3گـــر نیســـت کیســـۀ زر و شمشـــیر آبـــدار
« )4صائـــب» غنیمت اســـت کـــه در ســـنگالخ دهر

151574کدام گزینه با آیۀ شریفۀ ！أال بذکراهلل تطمئن القلوب تناسب دارد؟

 )1بـــا بر اهل ایمــــان میشـــود نازل کز انگشـــتان
 )2قلـــوب خلـــق ز مهـــرت چنـــان لبالب گشـــت
 )3در میـــان تنگنـــای حـادثــــات روزگار
اندهـــت به صد شـــادیش
َـــرم به دســـت فتـــد ُ
 )4گ َ

الجـــرم بـــر کرکســـان اکنـــون همایـــی یافتیـــم
ورنـــه خـــرج کرکســـان خواهی شـــدن مـــرداروار
خـــاری بـــه راه تـــازه رقیبـــان درافکنیـــم
خندیـــد بخـــت ســـبز بـــه روی کبـــود مـــا

بـــــه انگشت شـــهادت میرســـد زخم نــــدامتها
کـــه در ضمیـــر بـــر اندیشـــه تنـــگ شـــد معبر
جـــز بـــه ذکـــرش آتـــش دلهـــا نمیگیـــرد قرار
غـــذای روح کنـــم ای غـــم تـــو قـــوت قلـــوب

151575ابیات کدام گزینه با عبارت زیر متناسب نیست؟

چهها گوشۀ خلوتی یافتهاند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی میکاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه میکنند و
«بعضی دیگر از ب ّ
وصیتنامه مینویسند».
الف) نامـــۀ اعمال چـــون برگ خزان ریـــزد به خاک
ب) نســـیه مکـــن نقد خـــود که هـــر گل صبحی
ج) آسـوده از حــســاب بـــــه روز شـمـار شـد
د) خیانت بـــر تو دارد تلـــخ یاد روز محشــــر را
ﻫ) دم را شـــمرده ســـاز کـــه مردان خودحســـاب

 )1الف ـ ج

 )2الف ـ د

آه ســـردم گر گـــذاری بـــر صف محشـــر کند
در نظـــر خودحســـاب ،روز حســـاب اســـت
اینجا کســـی کـــه درد و غـــم بی شـــماره یافت
که هر کس خودحســـاب افتاد از دیوان نیندیشـــد
دامن بـــه دســـت پرســـش محشـــر ندادهاند

 )3ب ـ د

 )4ج ـ ﻫ
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151576ابیات کدام گزینه با عبارت زیر متناسبتر هستند؟

حسن صورت او داد ،تا اگر نتوانی که صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری،
حسن سیرت او داد ،نه از ُ
قصه ،از ُ
«پادشاه عالم ،خبر که داد در این ّ
بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی».

الف) ســـــیرت نکند جلـــوه در آیینۀ فــــوالد
ب) معـنی شــــود ز نــــازکی لفــــظ ،دلپذیر
ج) ما به حســـن معنی از صورت قناعـــت کردهایم
د) کدام ظاهر و بــــاطن موافق اســـت بــــه هم؟
ﻫ) با وجود حســـن معنی ،خواهش صورت خطاســـت

 )۱الف ـ ﻫ	

 )۲ب ـ د

زنـهــــار در آیـیـنــــۀ زانـو نـظـــــری کـن
در شیشـــه اســــت جــــلوۀ دیگر شـــراب را
بوشناسان را قـمــــاش پــــیرهن منظـور نیسـت
دلـش ز سـنگ بـود گــــر سـپـهر مـینـایی اسـت
پیش لیلـــی دامـــن محمـــل نمیبایـــد گرفت

 )۳ج ـ د

 )۴ج ـ ﻫ

！و َمن یَ َت َو َّکل َعلَی ا ِ
سب ُه متناسبتر است؟
هلل َف ُه َو َ
151577مضمون کدام گزینه با آیۀ شریفۀ َ
ح ُ

 )1زمین سسـت ،سیالب عمارت میشود «صائب»
 )2بــه گـرد اهـل تــوکّـل کـجــا رسـی زاهـد؟
 )3فــرش مـا افــتــادگــی ،اســبــاب مـا آزادگــی
 )4خـانه بـر دوشـان کـه دارند از تـوکّـل پـشـتـبـان

151578مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟

یزند
 )1عاشـــق که حـــرف عشـــق بــــه اغیـــار م 
 )2مـــا زبـــان اندرکشـــیدیم از حدیث خلـــق و روی
 )3یکــــی اسـت مـحـرم و بـیگــــانه پـیش غـیرت من
 )4هر نگاهی محــــرم رنگ لطــــیف عـشــــق نیسـت

مـنـه بــر کـاهـلـی زنـهـار بــنـیـاد تــوکّل را
تـو را کـه صـد گـره از اسـتــخـاره در پــیـش اسـت
خـانۀ مـا را نگـهبـان گـر نبـاشـد گـو مـبـاش
هـر دو عـالـم گـر شـود زیر و زبـر در مأمـنانـد

یزنــد
آبـــــی بــــــه روی صـــــورت دیـــــوار مــ 
گر حدیثی هســـت بـــا یار اســـت و با اغیار نیســـت
تــــو را نـهـفـتـه ز خــــود در کـنــــار مـیخـواهم!
پــــردهای از اشک بــــر رخــــسار میبــــاید کشید

151579مضمون کدام گزینه با بیت «صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی  /ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد» تناسب کمتری دارد؟

 )1بـــوی دل از نفـــس بـــاد صبـــا میآیـــــد
 )2چـــون صبـــا نکهـــت آن زلـــف پریشـــان آرد
 )3ای صبـــا در حـــرم زلـــف چـــو محرم شـــدهای
 )4خبـــر ز چیـــن ســـر زلف مشـــکبوی تـــو داد

میتــــوان یافــــت کــــز آن زلـــف دوتــــا میآید
دل پـــردرد مـــرا مـــژدۀ درمـــان آرد
بـــــه ادب باش کــــه دلهای پریــــشان آنجاســـت
صبـــا چـــو از دل گمگشـــتهام نشـــان آورد

151580کدام گزینه با بیت «خدمت حق کن به هر مقام که باشی  /خدمت مخلوق افتخار ندارد» تناسب کمتری دارد؟

 )1تــــــا بُــــــوی زنــــــده شـــکـــر او مـــیگـــوی
 )2رزق رازق بــبــیــنــد از مـــخـــدوم
 )3از پــــی جـــــاه و خـــدمـــت یـــــزدان
 )4خـــــدمـــــت خـــلـــق بــــــاد بــــاشــــد بـــاد

بـــــه در آفــــــریــــــده هــــیــــچ مـــپـــوی
ایــــنــــت نــــــــادان و از خـــــرد مـــحـــروم
دار پـــاکـــیـــزه جـــــای و جـــامـــه و جـــان
کـــــس گــــرفــــتــــار بـــــــاد خـــلـــق مـــبـــاد

151581مفهوم کدام گزینه با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید/چون عشق حرم باشد ،سهل است بیابانها» یکسان است؟

 )1احـــرام طـــوف دامـــن پـــاک تو بســـته اســـت
 )2گـرد آن کـعــبــۀ مـغــرور کـه صــد قــافــلـه دل
 )3مــا پــردههـــــا ز آبــلــۀ پـــــای خــود ز شوق
 )4بـیبـــــرگ نـتـرســــد ز شـبـیـخــــون حـوادث

فتاح الف ََرج» تناسب بیشتری دارد؟
بر ِم ُ
151582کدام گزینه با عبارت ّ
«الص ُ

 )1بـــا نــگــاه خشک قــانــع زان بهشتیرو شدن
 )2سـینۀ خـویش بـه روشنگر غربـت بـرسـان
 )3تــلـخـی ایّـام را بــر خــود گـوارا کـن بــه صـبــر
 )4هـر کـه را بــاشــد عــقــیـق صــبــر در زیـر زبــان

خـــون مـــرا بـــه خـــار مغیـــان روا مـــدار
خونبهـــای ســــر خـــاری ز مغیالنـــش نیســــت
بــــر روی خـارهــــای مـغـیــــان کـشـیـدهایــــم
لــــرزد دل بــــرگ از نـفــــس سـرد خــــزان بـیـش
صبر بــر لــب تشنگی بــا آب کــوثــر کـــردن است
تـا بــه کـی صـبــر کـنـی در تـه زنـگـار وطـن؟
تـا ز مـی پـر میتـوان کـرد ایـن قـدح پـر خـون مـکـن
جــام تــبــخـالـش پــر از آب بــقـا خــواهـد شــدن

151583کدام گزینه به مضمون بیت «تعلیم ز ّاره گیر در امر معاش  /نیمی سوی خود میکش و نیمی میپاش» اشاره دارد؟

 )1بـه غـیر از ســــنگ ،دندان طـمـع را نیسـت درمـانی
 )2رزق اگر دارد کــــلیدی در کــــف دسـت دعـاسـت
 )3رزق میآید بــــه پـای خویش تــــا دندان بـه جاست
 )4مـشــو در روزگـار دولــــت از افــتــادگـان غــافـل

کــه گــردد ّاره از چـــــوب مــالیـم تــیـز دنـدانتــر
بــــی سـبـب مــــا زور بــــر پــــای طلب مـیآوریـم
آسـیــــا تــا هـســت در انـدیـشــــۀ نـان نـیـسـتــم
بــــه پـیش پـا نـظـر کـن تـا چـراغــــت روشـنـی دارد

قرابت معنایی | آزمونهای جمعبندی فارسی ()1

151584کدام گزینه به مفهوم مقابل عبارت «در مقابلۀ جفا ،وفا کرد و در مقابلۀ زشتی ،آشتی کرد ».اشاره دارد؟

احـتـیـاجـی نـیـسـت مـیـزان قـیـامـت را بــه سـنـگ
مـی دهـد پــهـلـو درخــت مـیـوهدار مـا بــه ســنـگ
از دم عــقــرب گـره نـتــوان گـشــود ّال بــه ســنـگ
نیسـت مـمـکـن کـشـتــــی آید در دل دریا بـه سـنگ

 )1بــــیش و کـم را بـا نظـر سـنجــــند روشـنگـوهران
 )2حـرف سـخــــت از بـردبـاری بـر دل مـا بـار نـیسـت
 )3نیســـت جز دندان شکســـتن چـــارهای کجبحث را
 )4بـــــر دل پــرخــون نـدارد سـخــتــی ایّـام دســت
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لمکینِ » اشاره شده است؟
المکانِ ب ِا َ
151585در کدام گزینه به مضمون عبارت «شَ َر ُف َ

 )1نفـــس شـــریف و اصـــل بـــزرگ و دل قـــوی
 )2گر آب حیـــوان در جهان مغرب زمینش شـــد مکان
 )3ســـلطان ابوالملـــوک ملـــک ارســـان کـــه یافت
 )4بـــر هـــر مکان به پای شـــرف ســـوی تخت شـــو

بـــا فضـــل یـــار کـــرد و مکین شـــد بدیـــن چهار
می آب حیوان اســـت و هـــان در مشـــرق مینا مکین
از ملـــک او زمیـــن شـــرف از اوج آســـمان
در هـــر نظـــر بـــه چشـــم طـــرب روی لهـــو بین

151586کدام گزینه با قطعهشعر «چندان تناوری و بلند /که به هنگام تماشا  /کاله از سر کودک عقل میافتد» متناسبتر است؟

 )1ز اسرار حقیقت زاهـــــد کــودن چـــــه دریــابــد؟
 )2این لـقـمــــۀ بــــزرگ نـگـنـجـد بــــه هر دهان
 )3محـیطی را حـبـابــــی چـون تـواند در گره بـسـتـن؟
 )4شـــوکت دریــــا نگــــنجد زیـــر دامـــان حباب

زبـــان شــــعلۀ ادرا ک را ادرا ک میدانـــد
اســـرار کـــوه قـــاف بـــه عنقـــا ســـپردهاند
نگنجــــد در نظــــر حـســــنی که بیانـــدازه میافتد
پـــــردۀ نــامــوس چــون ســازد نـهــــان دیـوانـه را؟

151587کدام گزینه با بیت «بید مجنون در تمام عمر ،سر باال نکرد  /حاصل بیحاصلی نبود به جز شرمندگی» تناسب بیشتری دارد؟

 )1بــــیندامت نبــــود صحـبـت بـیحــــاصل خـلق
 )2پـس از کشتــــن چه حاصل گریهکردن بـر سر خاکم؟
 )3گـر کــنـد غــربـــــال صــد ره دور گـردون خــاک را
 )4شـد ز لـخـت دل یـکــــی صـد آبــروی چـشـم مـا

شــــمع در انجــــمن انگشــــتگزان میباشـــد
کـــه بیحاصل بـــود ابـــری کـــه بیهنـــگام میبارد
نیســـت ممکن همچـــو مـــن بیحاصلی پیدا شـــود
کـــرد گوهـــر روی ایـــن دریـــای بیحاصل ســـفید

151588کدام بیت با مضمون نهایی عبارت زیر تناسب کمتری دارد؟
ِ
«شهر را از عدل ،دیوار کن و راهها از ظلم و خوف پا ککن ،که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ».

 )1مــــــــرد را ظـــلـــم بـــیـــخ کــــن بــاشــد
 )2بـــکـــن عــــدل و کــــرم گـــر مــلــک خــواهــی
 )3عــــدل اخــتــیــار کــن کــه بــه عــالــم نــبــردهانــد
 )4بـــرای خــود سپری راســت کــن ز عــدل و بترس

عــــــدل و دادش حــــصــــار تــــن بــاشــد
کــــه ایــــــن بــــاشــــد نــــشــــان پـــادشـــاهـــی
بــهــتــر ز نــــام نـــیـــک ،بــضــاعــت مــســافــران
ز ســهــم آتــــش ایــــن ســیــنــههــای تــیــرانــداز

151589کدام گزینه با بیت «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  /به پیام آشنایی بنوازد آشنا را» تناسب ندارد؟

 )1ای صبـــا نکهتـــی از خـــاک ره یـــار بیـــار
خـــرم و خندان شـــدی ســـوار
 )2بـــر عزم گشـــت
ّ
 )3صبـــا اگـــر گـــذری افتدت به کشـــور دوســـت
 )4با صبـــا همـــراه بفرســـت از رخت گلدســـتهای

ُّ
！کل نفسٍ ذائق ُة الموت متناسب است؟
151590کدام گزینه با آیۀ شریفۀ

 )1جــمـعـی کـه پــیـش خـلـق گـذارنـد رو بــه خــاک
 )2دل بیـــدار را خـــواب اجـــل بیدارتـــر ســـــازد
 )3بـود زهـر اجـل ،خـشـم و غـضـب پـاکـیـزه گـوهـر را
 )4پیشدســـتی کن ،از این تشـــویش خـــود را وارهان

ببـــر انـــدوه دل و مـــژده دلـــدار بیـــار
ای گل ،کـــه همچـــو بـــاد صبـــا مـــیروی ،مـــرو
بیـــار نفحـــهای از گیســـوی معنبـــر دوســـت
بـــو کـــه بویـــی بشـــنویم از خاک بســـتان شـــما
خـسـت فــــرو بـه خـاک
پــــیش از اجـل رونــــد ز ّ
چـــراغ مـــا ز دامـــان کفـــن مـــردن نمیدانـــــد
کـــه از کف وقت طوفان بـیشـتــــر دریا کفن پـوشــــد
جـام پــــر زهر اجـل چـون عـاقـبـت نـوشـیدنـی اسـت

151591کدام گزینه با بیت «ای ُمف َتخَ ر به طالع مسعود خویشتن  /تأثیر اختران شما نیز بگذرد» متناسبتر است؟

 )1ای بـــه دولت مفتخر ،محنتکشـــان را دســـت گیر
 )2ای دل بـــه داغت مفتخـــر ،درد تـــو را درمان مضر
 )3چون برق و باد دولــــت دنـیــــا ســـبکرو اســـت
 )4شـــمع محفـــل داغ میگـــردد کـــز آهـــی بگذرد

وی بـــه شـــادی مشـــتغل ،اندهگنـــان را غـــم بخور
جانها بـــر آتـــش منتظر ،تـــا نوبت آن کی رســـد؟
در دســـت دیـــو یـــک دو ســـه روزی نگین بــــود
آه از آن روزی کـــه حـــرص از دســـتگاهی بگـــذرد

151592کدام گزینه با بیت «بهجز از علی که گوید به پسر که قاتلِ من  /چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟» تناسب بیشتری دارد؟

 )1سـپــــر فـکــــند فـلــــک پــــیش آه من صـائب
 )2خانه در چشـــم تو ســـازد چـــو مگس رو یابــــد
 )3سـعــــی در خـون خـود از خـصــــم فـزونتـر دارد
 )4از زبـردسـتــــان مدارا بــــا ضعیفان خـوشنماسـت

عالج خـصــــم زبـردســــت جــــز مــــدارا نیسـت
بــــه که بــــا مـــردم بـیشــــرم مـــدارا نکــــنی
هـرکـه بــــا دشـمــــن خـونخـوار مــــدارا نـکـنـد
نیست الیق بـحــــر را سرپـنجــــه بــــا مرجـان زدن
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151593کدام گزینه با بیت «بر در بخت بد فرود آید  /هر که گیرد عنان مرکبش ،آز» تناسب بیشتری دارد؟

 )1از حـریصـان تـشـنه چـشـمـی حـرص را افـزون شـود
 )2م ـیتــنــد در خــان ـههــای کهنه اکــثــر عنکبوت
 )3حـــــرص دائــــم پـــــرورد ســررشــتــۀ ادبـــــار را
 )4گـردد از چـیـن جبیـن حـرص طمعکاران زیـاد

خـاک هیهات اسـت سـیر از طعمه قــارون شـود
بیشتر در طینت پــیــران بـــود مــــأوای حــرص
ّ
قــاب زد
خویش را ماهی ز حـرص طعمه بـر
پــیـچ و تــاب تـشـنـه را مـوج سـراب افـزون کـنـد
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151594ابیات کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی ندارد؟
َّ
جالل ُه و َعمَّ ن َوال ُه ـ ناامید نباید شد که او ،تَعالی ،رحیم است».
«به ّ
جل َ
شدتی که از روزگار پیش آید ،نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار ـ َ
الف) اینهمـــه تکیههـــا غـــم و هوس اســـت
ب) تـــا بـــه درد ناامیـــدی ماندهام دانســـتهام
ج) چـــو دونـــان تکیـــه بر اســـباب تـــا چند؟
د) در بـــا یـــاری مخـــواه از هیـــچ کـــس
ه) به ناخــــدای توکّــــل سپــــردهام خـــود را
ذره اعتمـــاد نشـــاید بـــه جـــاه کرد
و) یـــک ّ

 )1الف ـ د

 )2ب ـ و

تکیهگـــه رحمـــت خـــدای بـــس اســـت
قـــدر آن ذوقـــی کـــه دل در انتظار یار داشـــت
تـــوکّل کـــن بـــر الطـــاف خداونـــد
نبـــود جـــز خـــدا فریـــادرس
زآن کـــه
َ
تـــردد خاطـــر ز مـــوج دریا نیســـت
مـــرا
ّ
دیـــوار مـــوج را نتـــوان تکیـــهگاه کـــرد

 )3ج ـ ه	

 )4ب ـ ه

151595همۀ گزینهها با عبارت «نمیدانم خودش میدانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود ،نیما نشده بود ».هم مفهوماند ،بهجز . ............

 )1تـــا برآمـــد از وطـــن یوســـف عزیـــز مصر شـــد
 )2میـــزان غربــــت از زر و گوهـــر لبــــالب اســــت
 )3غربــــت نمیکشــــی ز وطـــن هـــر کجــــا روی
 )4تـا دل پرخون تــوانــــد شــد ز غــربــت نــامــدار

151596همۀ ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارند ،بهجز . ............
«دوران روزگار بـــه مـــا بگـــذرد بســـی

 )1تاج سلطانـــــــی كه ترک ّاولش ترک ســـر اســـت
 )2چـــون مســـیحا گر بـــود بـــر آفتابـــت تکیهگاه
 )3بـــر امیـــد آب حیـــوان از چـــه باید کنـــد جان؟
 )4گرچـــه عالـــم بـــود در فرمـــان ســـنجر آن زمان
151597مضمون کدام بیتها یکسان است؟

الف) ثــنـاگــوی تــو بــاشــد هـر گــیـاهـی
ب) مگر تـو خـود بــــه خـموشـی ثـنای خـود گویی
ج) یکبهیـــک از شـــاخها را بر درختـــان جابهجا
د) همـــه ثنای تـــو گویند هـــر زمـــان کامروز
ثـــری تـــا بـــه ثریّـــا بـــه عبودیّـــت او
ﻫ) از
ٰ

 )1الف ـ ج

 )2الف ـ ﻫ	

دانـــه گوهـــر در زمیـــن پـــاک غربـــت میشـــود
در پــلّــــۀ وطـن چـــــه اقـامـت کـنــــد کـســی؟
از زیــر بــال خــویـش اگـــــر آشــیــان تــوســت
چــــون عقیق از سادهلوحــــی در یمن بــــاشد چـرا؟
گاهـــی شـــود بهـــار دگر گـــه خزان شـــود»

هـــر كه ســـودایش ز ســـر بنهاد دائم ســـرور اســـت
روز آخر خشـــت بالین اســـت و خاکت بســـتر اســـت
عاقبـــت لبتشـــنه خواهد مرد اگر اســـکندر اســـت
ســـنجدی ناید بـــرون آنجا که خاک ســـنجر اســـت
اگــــر ســرچــشـمــــۀ زایـنــــده بــاشـی
وگرنه هیچ زبـــــان در خـــور ثنای تو نیســـت
در ثنـــای حـــق ز هر برگـــی زبان دیگر اســـت
متـــاع شـــعر بـــه بـــازار روزگار آرد
همه در ذکر و مناجات و قیاماند و قعود (= نشســـتن)

 )3ج ـ ﻫ

 )4ب ـ د

151598کدام گزینه با عبارت «سراپاش از درماندگیاش خبر میداد ».متناسب نیست؟

غـمـازش
 )1نامهای نیســــت کـه عــــنوان نشــــود ّ
 )2شبنمی را نـتــوانـســــت نـهــــان کــــردن گـل
 )3مینمانـــد گل خورشـــید نهـــان در بـــن ابـــر
 )4خـبــــر از وحـشـت نـخـجــــیر دهد جـنـبـش دام

کــرم و بــخــل ز پــیـشــانـی دربــان پــیـداســت
از گـل روی تــو مـی خــــوردن پــنـهـان پــیـداسـت
از خـــود ار بازرهـــی چهـــرۀ جانـــان پیداســـت
طـرۀ پــیـچــان پــیـداســت
پــیـچ و تــاب دل از آن ّ

 )1ز تـردسـتـی زمـینهــــا را کـنـد گـنـجـینـۀ گـوهر
 )2اگـر خــرمـن نـدارد مـزرع مـا خــوشـهچــیـن دارد
 )3خوشـــهچین خرمن گل چـــون هوســـناکان نهایم
 )4حصار خرمن خود ســـاز دســـت خوشـــهچینان را

چـــو ابر آن کس که باشـــد خوشـــهچین خرمـــن دریا
اگـر بــاران بــــه کـشـت مـا نـبـارد مــــور مـیبـارد
مـشـت خـاشـاکـی بـرای آشـیــــان مـا را بـس اسـت
که اینجـا جــــامۀ فـتـح شـکر ،بــــال مگس بـاشـد

151599مفهوم کدام گزینه با عبارت زیر تناسب دارد؟
«چون بخواستیم رفت ،ما را به ِانعام و ِا کرام به راه دریا گسیل کرد؛ چنانکه در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم .از برکات آن آزادمرد ،که خدایَ ،ع َّز و
ج َّل از آزادمردان خشنود باد».
َ

قرابت معنایی | آزمونهای جمعبندی فارسی ()1

161600مضمون کدام بیت متفاوت است؟

اکــنــون چــنــان شـــدم کــه نــدانــم دوای خویش

 )1وقــــتــــی عــــاج مـــــردم بــیــمــار کـــر َدمـــی

خــاکــســاری گـــر گــرفــتــم صــــورت دنــیــا شــدم

 )2الـــفـــت فــقــرم خــجــل دارد ز کــســب اعتبار
 )3ســـزد کــه حــال دل خویش بــر تــو عرضه کنم

کـــه رفــــت مــوســم اقـــبـــال و روزگــــــار نــشــاط

 )4از نــهــانخــانــۀ وصــــل تـــو جــــدا افــتــادم

بــیــن کــجــا بـــودم از ایـــن پــیــش و کــجــا افــتــادم

161601کدام گزینه به مفهوم مقابل عبارت زیر اشاره دارد؟

«اما من میدیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هر ساله به جستوجوی ّ
تسلیی میرفت؛ برای غم غربتی که در شهر به آن دچار میشد».
ّ

در صلـــب گــــهر آب همـــان قطرهزنـــان اســـت

عـــزت غــــربت
 )1از دل نبـــرد شـــوق وطـــن
ّ

آب چـ ــون واص ــل ب ــه گوه ــر ش ــد ج ــدا ک ــی میش ــود؟

عـــزت غربـــت ز دل
 )2میبـــرد یـــاد وطـــن را
ّ

قـفـ ــس بــلـبــ ــل مـ ــا را بـ ــه گـلـسـتـ ــان آویـخـ ــت

 )3رنــج غـربـــت نکـشـــد هــر کـــه در این فـصـــل بـــهار

مکـــن

 )4ز همرهـــان موافـــق جـــدا مشـــو در راه

دوآتشـــه

زنهـــار

داغ

غربـــت

را

اما چشمها را بسته بودند؛ کورهای تازه خاموش شده ».متناسب نیست؟
161602کدام گزینه با عبارت «آن سر بزرگ داغ داغ بود؛ ّ

 )1هــــر کــس کــه هــــوای نــفــس شــد پــیــشــۀ او

صــــد خـــــار بــــا رویــــــد از انـــدیـــشـــۀ او

مــــگــــذار کــــه ایـــــن خـــــار بــــا پــهــن شــود

بـــرکـــن ز زمـــیـــن دل ،رگ و ریـــشـــۀ او

 )2در کــــارگــــه کـــــوزهگـــــری کــــــردم رای

در پـــایـــۀ چــــرخ دیـــــدم اســـتـــاد بـــه پــای

مـــیکـــرد دلـــیـــر ،کـــــوزه را دســـتـــه و سر

از کـــلّـــۀ پــــادشــــاه و از دســـــت گــــدای

 )3تـــا چــنــد حــدیــث پــنــج و چـــار ای ســاقــی؟

مــشــکــل چـــه یــکــی چـــه صـــدهـــزار ای ساقی

خــاکــیــم هــمــه چــنــگ بـــســـاز ای ســاقــی

بــــادیــــم هـــمـــه بــــــاده بـــیـــار ای ســاقــی

ی کــه نیست در وی ضــرری
 )4زآن کـــوزۀ مــ 

پـــر کـــن قــدحــی بــخــور بـــه مـــن ده دگـــری

زآن پــیــشتــر ای صــنــم کـــه در رهــگــذری

خــــاک مـــن و تـــو کـــــوزه کــنــد کـــوزهگـــری
آزمون شمارۀ 6

 9سؤال

 9دقیقه

جه به داستان «رستم و اشکبوس» گویندۀ کدام بیت متفاوت است؟
161603با تو ّ

 )1پـــیـــاده ب ِـــه از چـــون تـــو پــانــصــد ســـوار

دشوار

فصل  6دهم

بـــدیـــن روز و ایـــــن گــــــردش کــــــارزار

 )2بـــدو گــفــت خــنــدان کــه نـــام تــو چیست؟

تــــن بـــیســـرت را کـــه خـــواهـــد گــریــســت؟
ِ

ِ
قـــلـــب ســپــه را بـــه آیـــیـــن بـــدار
 )3تـــو
ِ
 )4خـــروشـــیـــد کـــــای مــــــرد رزمآزمــــــــای

مــــن اکــــنــــون پــــیــــاده کـــنـــم کـــــــارزار
هـــــمـــــآوردت آمــــــد ،مـــشـــو بــــــا ِز جـــای

 )1پـردهپـوشــــی پـرده بـر افعال خـود پـوشـیدن اسـت

عیب هـــر کس را کنی پــــوشیده س ّتــــار خــــودی

 )2در دل توســـت آنچه میجویی به صد شـــمع و چراغ

مــــاه کـنـعـانی ولــــی غـافـل ز رخـســــار خـودی

 )3تــخـم نـار و نـور بــا خـود مـی بــری زیـن خــاکـدان

در بـهشــــت و دوزخ از گـفـتــــار و کــــردار خـودی

 )4هـر کــه را از پــا درآری پــا بــه بــخــت خــود زنــی

جـانــــب هـر کــــس نـگــــهداری نــــگهدار خـودی

161604مضمون کدام بیت متفاوت است؟

161605مضمون کدام بیت متفاوت است؟

 )1دور تـــا از توســـت ،می در ســـاغر عشـــرت فکن

ن جامی که میبینی ســـر جم خورده اســـت
ور نـــه ای 

 )2خســـرو چو خـــورد می ز ســـفال ســـگ کویش

جمشـــید حســـد میبـــرد از جـــام جـــم او

 )3ســـر به خـــاک آورد امـــروز آن که افســـر بود دی

تن بـــه دوزخ بـــرد امســـال آن کـــه گردن بـــود پار

میســـر شـــدی مـــدام
 )4ای حافـــظ ار مـــراد ّ

جمشـــید تیـــز دور نمانـــدی ز تخـــت خویـــش

161606کدام گزینه با بیت «شما را چو باور به یزدان بود  /هم او مر شما را نگهبان بود»تناسب دارد؟

 )1صولــــت شـــیران نـیــــستان را نگهبانی کــنــــد

ایـن جــهـان پــوچ را از شـیـرمـردان چــاره نـیـسـت

 )2فــرش مـا افــتــادگـــــی ،اســبــاب مـا آزادگــی

خـانۀ مــــا را نگـهبـان گــــر نبـاشـد گــــو مـبـاش

مهیا بـــاش آفت را
 )3اگــــــر از اهــــــل ایمانـــی ّ

که دندان میگزد پـیوسـتــــه انگشــــت شــــهادت را

 )4پـنـهـان مـکـن چــــو بــیجـگـران روی در سـپـر

از حــــفظ حق بـبــــین چــــه سپــــرها همیدهند

319

320
جه به روایت «رزم گردآفرید و سهراب» مخاطب چند بیت سهراب است؟
161607با تو ّ
الف) تـــو را بهتـــر آیـــد کـــه فرمـــان کُنی
ب) بـــدو گفـــت کـــز مـــن رهایـــی مجوی
ج) نباشـــی بـــس ایمـــن بـــه بـــازوی خویش
د) کنـــون لشـــکر و دژ بـــه فرمـــان توســـت
ه) نیـــــامد بـــه دامـــم بهســـانِ تـــو گور
و) کنـــون مـــن گشـــایم چنیـــن روی و مـــوی
ز) چـــرا رنجـــه گشـــتی ،کنـــون بازگـــرد

 )1هفت

رخ نامـــور ،ســـوی تـــوران کُنـــی
ِ
چـــرا جنـــگ جویـــی ،تـــو ای مـــاهروی؟
خـــورد گا ِو نـــادان ،ز پهلـــوی خویـــش
َ
جســـت
نبایـــد بـــر ایـــن آشـــتی ،جنگ ُ
ز چنگـــم رهایـــی نیابـــی مشـــور
ســـپاه تـــو گـــردد پُـــر از گفتوگـــوی
هـــم از آمـــدن هـــم ز دشـــت نبـــرد

 )2شش

 )3پنج

161608مضمون کدام گزینه متفاوت است؟

 )4چهار

 )1خـویــــش را پـیشـتـر از مـرگ خـبــــر بـایـد کـرد
 )2نـتـــــوان راه عــدم را بـــــه عــصــا طــی کـردن
 )3سـیـر انـجـــــام در آیـیـنۀ آغــــاز خــوش اسـت
 )4پـیشتــــر زان که شود کشتی تن پــــا بــــه رکاب

در حـضــــر فـکــــر سـرانجــــام سـفـر بــــاید کرد
پـا چــــو از کــــار شـد انـدیشــــۀ پــــر بـایـد کـرد
دام را پــیــــشتر از دانــــه نـظــــر بــایــــد کـرد
کشـتــــی فـکــــر در این بـحـر خـطـر بــــاید کـرد

 )1کـجــــی از طـینـت نــــادان بــــه نصـیحـت نرود
 )2از اشــــک بـلبــــل اســــت رگ تـلخــــی گالب
همـت
 )3بــــه بــــینیازی مـن نــــاز مـیکـنــــد ّ
 )4نیســـت خصمی آدمی را غیر خود چـــون عنکبوت

کـــه نیایـــد به فســـون پیـــچ و خـــم از مـــار برون
نــــادان کــنـد حــوالـه ز غــفــلــــت بــه آفــتــاب
مـدعــــای خـویـشـتـنــــم
توانـگــــر از دل بــی ّ
دام راه هـــــر کــســی از تــــــار آمــال خــود اســت

«خورد گا ِو نادان ز پهلوی خویش» تناسب بیشتری دارد؟
161609کدام گزینه با ضربالمثل
َ

جه به روایت نبرد «رستم و اشکبوس» گویندۀ بیت زیر کیست؟
161610با تو ّ
«هــمــه تــیــغ و گــــرز و کــمــنــد آوریــــد

 )2اشکبوس

ُ )1رهّام

بـــه ایـــرانـــیـــان ،تــنــگ و بــنــد آوریــــد»

 )3طوس

161611کدام بیت اشترا ک مضمونی کمتری با سایر ابیات دارد؟

 )1خفتـــگان بـــا تو نگوينـــد کـــه دزد تو کـــه بود
 )2ديـــو را گـــر نشناســـيم ز ديـــدار نخســـت
 )3دفـــع موشـــان کـــن از آن پيـــش که آذوقـــه برند
 )4پايـــه بشکســـت و بديديـــم و نکرديـــم هـــراس

 )4کاموس

بايـــد ايـــن مســـئله پرســـيد ز بيـــداری چنـــد
وای بـــر مـــا ســـپس صحبـــت و ديـــداری چنـــد
نـــه در آن لحظـــه کـــه خالی شـــود انبـــاری چند
بـــام بنشســـت و نگفتيـــم بـــه معمـــاری چنـــد
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161612کدام گزینه با بیت «کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید /قضا همی ب َ َردش تا به سوی دانه و دام» متناسب است؟

 )1مــــرا دلبستگی در قــیــــد زنــــدان فــلـک دارد
 )2خـصـمی چــــو کجروی همه جــــا در رکاب اوسـت
 )3جــــنگ بــــا گردش افال ک ز کوتـهنظــــری اسـت
 )4رسـتــــم از سیلی تـقدیر بـه خــــاک افتـاده است

بــــرون نـایـد ز سـوزن چـون گـره بــــر تـار مـیافـتـد
افـال ک را بــه دشـمـنـی مــــا چـه حـاجــت اسـت؟
جـنـبــش تـیــــغ هـمـان بـ ْه کــــه ز بــازو بـیـنـی
تـا بــــه کی تــــکیه بـه سرپــــنجۀ پــــرزور کنی؟

 )1کـجــــی از بــدگـهـران صـحـبــت نـیـکـان نـبــرد
 )2در نگیرد صحبت پــــیر و جــــوان بـــــا یـکدگـر
 )3بــه امـتــحـان نـبــود اهــــل هـوش را حـاجــت
 )4ایمن ز طـبــــع دزد شــــدن عـین غــــفلت اسـت

ظـفــــر از تـیــــغ مـحـال اســــت بــــرآرد خـم را
تــــا بــــه هم پــــیوست ،شـــد تیر و کمان از هم جدا
عــــیار عـالــــم و جــــاهل ز همنشــــین پـیداسـت
از صـحـبــــت سـیـاهدرونــــان کــــران طـلــــب

«روزک چنـــدی ســـخن کوتـــاه کـــرد
ریـــش برمـــی کنـــد و مـــی گفـــت ای دریغ!
دســـت مـــن بشکســـته بـــودی آن زمـــان

مـــرد بقّـــال از ندامـــت آه کـــرد
کآفتـــاب نعمتـــم شـــد زیـــر میـــغ
چـــون زدم مـــن بـــر ســـر آن خوشزبـــان»

161613کدام گزینه با بیت «با بدان کمنشین که صحبت بد  /گر چه پاکی ،تو را پلید کند» تناسب بیشتری دارد؟

161614کدام گزینه با بیتهای زیر تناسب معنایی دارد؟

 )1روی ســــیه بـه اشــــک نـدامـت شــــود سـفـید
 )2جـز پــشـیـمـانـی نــــدارد حـاصـلـی عـمـر دراز
 )3رفت پنجه ســـال و حســـرت میخوری اکنون ،ولی
 )4تــــو را که بــــهره ز نوش است نیش چون زنبــــور

بـــــاران بـــــرآورد ز سـیـاهــــی ســحـــــاب را
آه افسوســـی اســـت هـــر ســـطر از کتـــاب زندگی
تیر چون از شســـت بیرون شـــد پشـــیمانی چه سود؟
از ایـن چــــه سـود کـه داری هــــزار چـشـمـۀ نـوش؟

قرابت معنایی | آزمونهای جمعبندی فارسی ()1

161615مضمون کدام بیت متفاوت است؟

 )1بـیعشــــق ،دل از هـــر دو جــــهان ســــرد نگردد

این فـیــــض ز تأثـیــــر نـســــیم سـحــــر اوسـت

 )2نکـــرد گریـــۀ مــــــا در دل فلـــک تأثیـــر

گنـــاه تخم چـــه باشـــد ،زمین چـــو قابل نیســـت؟

 )3در دل آهــــن دم جـانبــخـش را تـأثـیـر نـیـسـت

بیســـبب خود را به عیســـی همچو ســـوزن بســـتهام

 )4ســـخن ســـرد چه تأثیـــر کنـــد در دل گــــرم؟

جـــوش دریـــا چـــه غـــم از خامـــی عنبـــر دارد؟

161616کدام گزینه با مضمون عبارت «ک ُّل ٍ
اناء یَ َت َّ
رشح بِما فیه» متناسب است؟

 )1به وصل گوهر شـــهوار آســـان نیســـت پیوســـتن

کـه هر گــــرداب بـاشــــد مـهر بـر گـنـجــــینۀ دریا

 )2نــــدارد تـــــربیت تأثـیـر در دلهــــای ظلمـانـی

که عنبــــر را نســــازد پـخـتــــه جــــوش سینۀ دریا

 )3تـپــــیدن گوهرم را قطــــرۀ ســــیماب میسـازد

چــــو میافـتـم بـه فـکــــر صـحـبــــت دیرینۀ دریا

 )4میندیش از غـبــــار معـصـیت بــــا رحـمت یزدان

که گـــردد صـــاف ســـیل از ســـینۀ بــــیکینه دریا

161617کدام گزینه با عبارت زیر متناسب است؟
«من از وی در غضب نمیشوم و او از من صاحب ادب میشود .من از سخن او جاهل نمیگردم و او از خلقوخوی من عاقل میگردد».

 )1شــد نـفـــــس بــدگــهـر ز مـــــدارا گــزنـدهتــر

ز احســـان نمیشـــود ســـگ دیوانـــه آشـــنا

 )2زخــــم مـیبـاشـد گـران شـمـشـیــــر لـنـگـردار را

زیـنـهـار از دشــمـنـان بــردبـــــار انـدیـشــه کــن

 )3انـداخــــت پـیــــش ابــر سـپـر ،تـیــــغ آفـتـاب

آن بـــــ ْه کــــه خـصـم را بـــــه مــــدارا ادب کـنـی

 )4چـــون زمین نـــرم از مــــن گـــرد برمیآورنــــد
161618مضمون کدام گزینه متفاوت است؟

مـیکــــنم هرچـنــــد بــــا مــــردم مــــدارا بیشتر

 )1ســـحـــر را بـــا مــعــجــزه کـــــرده قــیــاس

هــــر دو را بــــر مـــکـــر پــــنــــدارد اســــاس

 )2خـــشـــم شــحــنــه اســــت و آرزو عــامــل

ایـــــن یـــکـــی ظــــالــــم آن دگـــــر جــاهــل

 )3آن مـــنـــافـــق بــــا مــــوافــــق در نــمــاز

از پـــــی اســــتــــیــــزه آیــــــد نـــــه نـــیـــاز

عــیــار

بــــی مـــحـــک هـــرگـــز نــــدانــــی ز اعــتــبــار

ّ )4زر

قـــلـــب

و

ّزر

نــیــکــو

در

161619کدام گزینه با عبارت «حسودان تنگنظر و عنودانِ بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند ».تناسب بیشتری دارد؟

مشـــوش زیســـتن
 )1تـــا کی از وضع حســـد خواهی
ّ

 )2محـســــود عــــالمیم ،اگرچــــه دهـــان تــــلخ

عافیـــت بـــر بـــاد دادن را نبایـــد آب داد

شـــیرین به خـــون چـــو تیشـــۀ فرهـــاد میکنیم

 )3شکســـت از ســـنگ اخوان گوهر بیقیمت یوســـف

حـسـد در مــــردم نـزدیک بــــیش از دور مـیبـاشـد

 )4حـســــد بــــه اهل حـســــد کار میکنـــد صائب

چــــنان کـه آتــــش ســــوزنده میخــــورد خـود را

161620کدام گزینه با ضربالمثل «از کوزه همان برون تراود که در اوست» تقابل معنایی دارد؟

 )1نتــــراود ز لـبــــم چــــون لـب پــــیمانه سـخـن

نـشــــود بـیخـبــــری پــــردهدر راز مــــرا

 )2هـمچـو جـان آثـار مـن پـیـداسـت بــر لـوح وجـود

گـرچـه پـنـهانـم بـه ظـاهر لــــیک پـنـهان نیسـتـم

 )3بـاطـنم از جـوهر ذاتــــی اسـت پـر نـقـش و نـگـار

گرچــــه چــــون آیینـــه در ظاهـــر زمین ســــادهام

 )4خودنمایـــی نبـــود شـــیوۀ اربـــاب طلـــب

آتـــش قافلـــۀ ریـــگ روان پیـــدا نیســـت
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 )1نــــژاد گـوهـر مــــن از مـحـیــــط یکـتـایی اسـت

بــــه یک نظـــر همـــه را چـــون حبــــاب میبینم

 )2رنگ یکتــــایی نگیرد رشتـه چــــون همتـاب نیست

ســـازگاری نیســـت بــــا ناســـازگاران ساختــــن

 )3نـقـطـــــه و دایـره و قـطـــــره و دریـاســت یـکـی

خـودپـرستــــان جــــهان مـــا و منی سـاخـتــــهند

 )4نمـیگـردد حـجــــاب بـحـر وحـدت مـوجـۀ کـثـرت

نمیآرد بــــرون سـی پــــاره مصـحــــف را ز یکـتـایی

161622کدام گزینه با عبارت «همین که آفریدهای نگاهمان را به خویش معطوف کند ،ما را از راه آفریدگار بازمیگرداند ».تناسب معنایی بیشتری دارد؟

 )1لـفـظ نـتــوانـد حــجــاب مـعـنـی روشــن شــدن

کـی غـبـار خـط مـیـان مـا و او حـایل شـود؟

 )2بـاطـل حـجـاب دیــدۀ حـقبـین نمـیشـود

دنـیـا بــهـشـت در نـظـر حــقپــرسـت مـاسـت

 )3حرص نوش از نیش گردیده است چشمش را حجاب

کـوتــهانـدیـشــی کـه از لـذّات دنـیـا بــشــکـفـد

 )4شـــوق عــالــم شــد حــجــاب دیـــدۀ حقبین خلق

ک قـلـم از خـوبـی خـط غـافـل از مـضـمون شـدند
ی 
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161623کدام گزینه با عبارت «سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند ،برداشتند؛ ولی تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید ».متناسب است؟

 )1بـــی وضـــع مالیـــم نتـــوان بســـت ره ظلـــم

دیـــوار و در خانـــۀ زنبـــور ز مـــوم اســـت

 )2بـــازار ظلـــم گـــرم اســـت از پهلـــوی ضعیفـــان

آتـــش بـــه عـــزم اقبـــال دارد شـــگون ز خسهـــا

 )3بـــه ترک ظلـــم ،ظالـــم برنگـــردد از مـــزاج خود

همـــان اخگـــر بود گـــر جم ع گـــردد مشـــت آتش را

 )4گـــواه عاقبـــت کار ظلمپیشـــه بـــس اســـت

بـــه خـــون نشســـتن نشـــتر ز مـــردمآزاری

161624مفهوم عبارت «برای من خواندن اینکه شنهای ساحل نرم است ،بس نیست؛ میخواهم که پاهای برهنهام آن را حس کنند؛ به چشم من هر شناختی
که مبتنی بر احساس نباشد ،بیهوده است ».از کدام بیت دریافت میشود؟

قصـــۀ اربـــاب معرفـــت
 )1جانپـــرور اســـت ّ
 )2تـــا فضـــل و عقـــل بینـــی ،بـــیمعرفـــت نشـــینی

یـــک نکتـــهات بگویـــم خـــود را مبیـــن کـــه رســـتی

 )3آن روز کـــه عشـــق بـــا دلـــم بســـتیزد

بگریـــزد

 )4بشـــوی

اوراق

اگـــر

هـــمدرس

مایـــی

رمـــزی بـــرو بپـــرس حدیثـــی بیـــا بگـــو
جـــان
کـــه

پایبرهنـــه
علـــم

عشـــق

میـــان

از
در

دفتـــر

نباشـــد

161625کدام گزینه با قطعهشعر «چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید» متناسب نیست؟

 )1اختالف رنـــــگ ،گـــــل را بـــرنــیـــــارد ز ا ّتحاد

 )2مـا نـفـس بــیـهــــوده مـیسـوزیـم در آه و فـغـان

کرنگـان گل رعــــنا یکـی اسـت
بـا دورنگی پــــیش ی 
سرکشـــی و عجـــز پیش حســـن بیپروا یکی اســـت
ّ

 )3نــیـســت صــدر و آســتــانـی خــانــۀ آیـیـنــه را

خار و گل را جــــای در چــــشم و دل بــــینا یکی است

 )4ز اخــتــالف ظـرف ،گـونـاگـون نـمـایـد رنـگ مـی

ورنـه در مـیخـانـۀ وحــــدت مـی حـمـرا یکـی اسـت

161626کدام گزینه با عبارت «اگر جان ما ارزشی داشته باشد ،برای این است که سختتر از برخی جانهای دیگر سوخته است ».تناسب معنایی دارد؟

 )1نباشـــد ســـیری از رنگینعذاران پا کچشـــمان را

که شـبــــنم تـا نســــوزد ،دل ز گلشـن بــــرنمیدارد

 )2گـــر از مجمر گذاری بــــند آهن بــــر ســــراپایش

محال است این که یکدم بــــیش ماند بـوی عود اینجا

 )3تـــا نســـوزد ،عـــود در مجمـــر نـــدارد آدمـــی

تـــــا نگرید ،آب در گــوهـــــر نـــــدارد آدمـــــی

 )4چه در تحصیل بوی خوش ،نفس چون عود میســـوزی؟

نســــیم خــــلق ،مردان را عبـیر جــــامه بـس بـاشد

161627کدام گزینه با بیت «غیبت نکردهای که شوم طالب حضور  /پنهان نگشتهای که هویدا کنم تو را» متناسب است؟

 )1در غـیبــــت خـلق اسـت اگــــر هسـت حـضـوری

در تــــرک تـماشـاســــت تــــماشایی اگر هســــت

 )2کاش از غیبـــت دهـــان خویـــش را میکـــرد پاک

آن کـــه چندین پـــاک دندان خـــود از مســـوا ک کرد

 )3نمـیشــــود ز نظــــر چـشــــم شــــوخ او غـایب

بــــه هر طــــرف که روم این سـتــــاره در پـیش اسـت

 )4ز شـوخـی مـیشــــود از دیـدۀ حـیـران مـن غـایـب

اگر صد نسخــــه زان رخـســــار ،چــــون آیینه بـردارم

161628کدام گزینه با عبارت زیر تناسب بیشتری دارد؟

اما تو جانم را نجات دادی .اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی ،وفادارترین غالمت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین
«من میخواستم تو را بکشمّ ،
خواهم گفت».

 )1گرچـــه با هـــر کس کنی نیکـــی ،نمیبینـــی زیان

سـعــــی کـن زنـهــــار پـیـدا کـن زمـیــــن قـابــلـی

 )2همان بــــا نفس نیکی میکنم ،هر چــــند میدانم

کز احسان نیســـت ممکن دوســـتکردن دشمن خود را

 )3انتـقــــام از دشــــمن عـاجـز بــــه نیکی میکشـم

میکـنم سـرسـبــــز خـاری را کــــه در راه مـن اسـت

 )4گـوشمـال آخـــر شـــــود دســت نــوازش ســاز را

ســـر مکـــش گـــر گوشمالـــی میدهـــد دوران تو را

161629مضمون کدام بیت متفاوت است؟

 )1تــــو از فـشــــاندن تـخــــم امـید دســــت مـدار

کـه ابـــــر رحـمـت حــــق بــیدرنــــگ مـیبــارد

 )2خاکســـاران فیـــض بیـــش از آب رحمـــت میبرند

در زمیـــن پســـت باشـــد خوشعنانـــی آب را

 )3نــاامــیــــد از آه ســرد و نــالـۀ ســوزان مــبــاش

کـایـن بــخــار و دود آخــر ابــر رحــمـت مـیشــود

 )4گرد عصیان بـحــــر رحــــمت را نمیآرد بـه جـوش

صاف گردد ســــیل چــــون واصل بــــه دریا میشود
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گروه امســـــــی ـ هستـــــــه و وابستـــــــــه

درسانمه

گروه اسمی یک جایگاه دستوری است که گاه با یک واژه و گاه با چند واژه ساخته میشود.
اجزای گروه اسمی
بخش اصلی و غیرقابلحذف گروه استّ ،اما وجود «وابسته» اختیاری است.
در هر گروه اسمی یک هسته و یک یا چند وابسته وجود دارد .هسته،
ِ
راههای شناسایی هسته
معنی گروه به هسته بستگی دارد.
 1ـ از روی معنی :هسته ،مرکز گروه اسمیاست و وجود وابستهها بدون آن غیرممکن است .موضوع اصلی گروه ،هسته است و
ِ
 2ـ از روی ظاهر :اگر هسته ،وابسته پسین بگیردّ ،اولین واژه کسرهدار گروه؛ و اگر وابسته پسین نداشته باشد ،آخرین واژه گروه است.

ِ
صفت مبهمِ
نکته! همیشه ّاولین واژه کسرهدا ِر گروه ،هسته استّ ،اما در مورد برخی حروف اضافه (برایِ  ،بدون ،از بهرِ ،از برایِ  ،به جایِ و  ،)...همچنین
«همه» ،فریب کسرههای کاذب را نخوریم.

نکته! صفت پسین همیشه با کسره (بعد از کسره) خوانده میشود ،مگر اینکه هسته (موصوف) «ی» نکره داشته باشد« .ی» نکره و در واقع صدای «ی
ٰ
 »/i/نمیگذارد هسته (موصوف) با کسره خوانده شودِ :
کتاب مفید ـ کتابی مفید
وابستهها
به وابستههایی که پیش از هسته میآیند «وابسته پیشین» و به آنهایی که بعد از هسته میآیند «وابسته پسین» میگوییم:
وابستههای پیشین
وابسته پیشین

نمونهها

مثال

صفت اشاره

این ،آن ،همین ،همان ،چنین ،چنان

این درس ،همین تصویر ،چنین اشتباهی

صفت پرسشی

چه ،چند ،چندمین ،کدام

چه درسی؟ چند تصویر؟ کدام اشتباه؟

جبی
صفت تع ّ

چه ،عجب ،چهقدر

چه درسی! عجب تصویری! چهقدر اشتباه!

هر ،همه ،هیچ ،دیگر ،چند ،تنها

صفت مبهم

فالن ،برخی ،بعضی ،پارهای
یک ،دو ،سهn ،... ،

صفت شمارشی اصلی (عدد)
(ـ مین دار)
صفت شمارشی ترتیبی نوع ُ 1

هیچ درسی ،فالن تصویر ،برخی اشتباهات

یکمین (نخستینّ ،اولین) ،دومینُ n ،... ،ـ مین
(آخرین ،واپسین)

یک درس ،دو تصویر ،هزار اشتباه
ّاولین درس ،پنجمین تصویر ،آخرین اشتباه

صفت عالی یا بهترین (ترین دار)

بهترین ،زیباترین ،مهمترین

بهترین درس ،زیباترین تصویر ،مهمترین اشتباه

شاخص

آقا ،استاد ،سردار ،عمو

عموحسین

شاخص

جنسیت ،نسبت ،رده و درجه ،میزان تحصیالت،
معر ِف
ّ
شاخص ،عنوان و لقبیست که بالفاصله و بدون کسره پیش از هسته (یا پس از آن) میآید .شاخص ّ

شغل و منصب و اعتبار و مانند اینهاست .برخی از شاخصهای رایج عبارتند از:

سید ،برادر ،عمو ،سرهنگ ،سردار ،سرکار ،کدخدا ،مهندس ،دکتر ،حاج ،استادّ ،
علمه و ...
امام ،امامزاده ،آقاّ ،

نمونهّ :
علمه امینی ،عمو بیژن ،برادر چمران ،نادر شاه

نکته! شاخصها کلماتی هستند که بیفاصله پیش از هسته میآیند .این کلمات در جای دیگر میتوانند هسته گروه اسمی ،مضافالیه و یا  ...قرار بگیرند؛
در این صورت ،شاخص محسوب نمیشوند.
نمونه:
ـ استاد معین ،فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است :.شاخص
ـ ایشان استا ِد زبان و ادبیات فارسی هستند :.هسته گروه اسمی
ـ کتاب استاد ،دربردارنده مطالب مفیدی است :.مضافالیه
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وابستههای پسین

وابسته پسین

نمونهها

مثال

مریم ،رفتن ،م

دوست مریم ،قصد رفتن ،دلم

(اول ،نخست) ،دومُ n ،... ،ـ م (آخر)
یکم ّ

فصل ّاول ،شام آخر

تفضیلی

عجیبتر

نکته عجیبتر

مبهم

دیگر

بار دیگر

مطلق

خردمند ،زشت ،سوزنا ک

مرد خردمند

فاعلی

روا ،روان ،رونده

آب روان

مفعولی

سوخته ،گرفتار

خیمه سوخته

لیاقت

خواندنی ،دیدنی ،آشامیدنی

مقاله خواندنی

نسبی

شیرازی ،زرین ،پشمینه ،مردانه ،نورانی ،پاییزه

دل نورانی

نوع

نام

اسم

مضافالیه
شمارش ترتیبی
(ـ م دار)
نوع ُ 2

صفت

بیانی

صفت های بیانی
صفـت بیانـی ،بـرای توضیـح و توصیـف یـک واژه به کار مـیرود .در نمودار زیـر با انواع صفتهـای بیانی پرکاربرد و همینطور شـیوه سـاخت برخی از
آنها آشـنا میشـوی:
مطلق

پا ک ،تلخ ،خطرنا ک ،خوشحال

صفتهای بیانی پرکاربرد

بن مضارع َ +ـ نده :گوینده ،نویسنده ،سازنده ،درخشنده
فاعلی

بن مضارع  +ا :گویا ،شنوا ،توانا ،بینا ،کوشا

بن مضارع  +ان :خندان ،ناالن ،گریان ،دوان ،تابان
بن ماضی  /بن مضارع  +گار :آفریدگار ،آموزگار
بن ماضی  +ار :خواستار ،خریدار
اسم  /بن  /صفت  +گر :زرگر ،توانگر ،روشنگر
اسم  /صفت  +بن مضارع :خداشناس ،راستگو

مفعولی

بن ماضی  +ه /ه :پرورده ،بسته ،شکسته

لیاقت

مصدر  +ی :نوشیدنی ،خواندنی ،آشامیدنی ،ستودنی
اسم  +ی :آسمانی ،رؤیایی ،شیرازی ،نارنجی

نسبی

اسم  +ینّ :زرین ،سیمین ،چوبین ،امروزین ،آهنین

اسم  +ینه :سیمینه ،زرینه ،چوبینه ،چرمینه

اسم  +انی :روحانی ،نورانی ،جسمانی ،عقالنی
اسم  +انه :کودکانه ،زنانه ،مردانه ،ساالنه
اسم  +ه :بهاره ،تابستانه ،پاییزه
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شناسایی هسته
ا ّولین قدم توی بخش «گروه اسمی» اینه که «هسته» هر گروه رو بشناسی .پس یادت نره اگه گروه ،وابسته پسین داشت ،ا ّولین کلمه کسرهدا ِر گروه ،هستهس و اگه وابسته
اگرم گروه فقط یه کلمه بود که ،هسته ،خودشه دیگه! حاال بهترتیب شروع کن به حل کردن سؤاال!
پسین نداشت ،آخرین کلمه هستهس ،یعنی همون که میتونه کسره بگیرهَ َ .
«242479هسته» گروه اسمی «همین سه کتاب تاریخ ایران» کدام است؟

 )1ایران

 )2تاریخ

(فنی )81

 )3کتاب

 )4همین

242480در کدام گروه اسمی «هسته» به درستی مشخّ ص نشده است؟

 )1پیوند دادن مطالب درسی

 )2همه موارد و پیوند مطالب

 )3بهترین شیوه پیوند مطالب

کیفیت پیوند مطالب درسی
ّ )4

ِ
گیردِش ،چه کسره داشته باشه ،چه نداشته باشه!
طراح همیشه
حواست به «همه» بود؟ وقتی قبل از اسم بیادّ ،
«صفت پیشین» می َ
«242481هسته»ی کدام گروه اسمی به درستی مشخّ ص شده است؟

 )1نخستین عنوان درسی

 )2کاربرد صفت بیانی

(فنی )87

 )3زبان هر دو نوشته

 )4صمیمانهترین نوع نوشتن

«242482هسته گروه اسمی» روبهروی همه گروهها درست است؛ بهجز 	. ............

(ریاضی )94

 )1تعیین ارزش دقیق معنایی عناصر زبان :ارزش

 )2مجموعه آثار ادبی گذشته این مرز و بوم :مجموعه

 )3رابطه همنشینی هر واحد زبانی با واحد زبانی دیگر :رابطه

 )4کوچکترین واحد زبانی با معنای مستقیم و غیرمستقیم :واحد

242483کلمههای مشخّ ص شده در همه عبارات ،بهجز عبارت « ..........هسته»ی گروه خود محسوب میشوند.

(ریاضی )84

 )1در امامزاده ده که اهالی «معصومزاده»اش مینامند ،برای سفیدکاری گچ بهکار بردهاند.
 )2مراتع اطراف ده پوشیده است از کما و گون که ّاولی خورا ک زمستانی گاو و گوسفند آنهاست.
 )3بوته گون با همان یک جر ّقه میگیرد و تازگیها از ساقههای همین گون کتیرا میگیرند.
 )4بهترین وسیله راهجویی برای چارپادارانی است که در زمستان سفر میکنند.
242484در جمله «هدف اساسی دانشمندان این علم ،کشف حقیقت گردش زمین است ».کدام کلمات« ،هسته» هستند؟

 )1دانشمند  -حقیقت

 )2هدف  -کشف

 )3هدف  -گردش

 )4دانشمند  -گردش

242485کدام کلمه در عبارت «رستم از هیچ کوششی فروگذار نمیکند تا بلکه کار اسفندیار با مسالمت خاتمه پذیرد ».هسته گروه اسمی نیست؟

 )1کار

 )2رستم

 )3اسفندیار

(تجربی )83

 )4کوشش

شمارش وابستههای پیشین و پسین
از اینجا به بعد باید «تعدادِ» وابستههای پسین و پیشین رو مشخّص کنی .ا ّول میریم سراغ «وابستههای پسین» .یادت که مونده؟ وابستههای پسین یعنی صفت و
مضافالیه .ا ّول ،جمله رو خوب بخون .بعد یکییکی گروهها رو از هم جدا کن .وقتی هسته هر گروه رو پیدا کردی ،شروع کن به حساب کردن وابستههای پسین .در ضمن
با «گروه فعلی» کاری نداشته باش! حواست رو جمع کن!
242486در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«جنبه شاعرانه اشعار تعلیمی در ادب فارسی بسیار قوی است .این اشعار در کشور ما بیشتر جنبه غنایی یافته است».

5 )1

6 )2

7 )3

8 )4

242487در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
اول بهتدریج محو گردد و تصویر دوم واضح و نمایانتر شود «آنشه» میگویند».
«در اصطالحات سینمایی ،به تداخل تصویری در تصویر دیگر ،چنانکه تصویر ّ

3 )1

4 )2

5 )3

6 )4

242488در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
تخیلی وصفهایی است که گوینده در آن واقعهای را پس از گذشت سالها به خاطر میآورد و در نوشته خود ترسیم میکند».
«توصیفات ّ

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

242489در متن زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«از دیگر شرایط حماسه جریان یافتن حوادثی است که با تجربههای علمی سازگاری ندارد و تنها از رهگذر عقاید دینی عصر خود توجیهپذیر است».

5 )1

6 )2

7 )3

8 )4

زبان فارسی | هسته و وابسته

519

242490در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«دید اجتماعی نیما که در سرودههای نمادین و انتقادی او تجلّی مییابد ،در ادب نوین فارسی جایگاهی ویژه دارد».

6 )1

7 )2

8 )3

9 )4

242491در متن زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

(فنی )88

«خاطرهنویسی عامترین نوع نوشتن است .برای نوشتن خاطره هیچ محدودیّتی وجود ندارد .خاطرهنویسی سبب میشود که از دوران زندگی آثاری

جاندار بر جای بماند .خاطرات تلخ و شیرین زندگی با نوشتن ثبت و ماندگار میشوند».

5 )1

6 )2

7 )3

8 )4

242492در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«نگاههای لوکس مردم آسفالتنشین شهر ،آن را کهکشان میبینند و دهاتیهای کاهکش کویر ،شاهراه علی ،راه کعبه!»

6 )1

7 )2

8 )3

9 )4

242493در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«منظومههای حماسی را از چشماندازی دیگر ،به حماسههای اساطیری ،حماسههای تاریخی و حماسههای دینی تقسیم کردهاند».

3 )1

4 )2

5 )3

6 )4

242494در عبارت زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
اما
«بید را در لبه استخری ،کناره جوی آب قناتی ،در کویر میتوان با زحمت نگاه داشت .سایهاش سرد و زندگیبخش است .درخت عزیزی استّ ،
همواره بر خود میلرزد .در شهرها و آبادیها نیز بیمناک است ،که هول کویر در مغز استخوانش خانه کرده است».

6 )1

7 )2

8 )3

9 )4

242495در متن زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
مشروطیت تا به امروز «ادب معاصر» نامیدهاند .آمدن صنعت چاپ به ایران،گسترش روزنامهنویسی،
«تحوالت ادبی جامعه ایران را از زمان امضای فرمان
ّ
ّ

تحول و دگرگونی مؤث ّر بودهاند».
آشنایی ایرانیان با ادب اروپایی ،نهضت ترجمه آثار اروپایی و تأسیس مدرسه دارالفنون را از عواملی میتوان دانست که در این ّ

14 )1

15 )2

16 )3

17 )4

242496در متن زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«اگرچه صحبت را بر خلوت ترجیح میداد ،باز عزلت را از صحبت کسانی که در قید تعلّقات باقی مانده بودند ،بهتر میدید .در خارج از جمع مریدان
خاصه کسانی که برای
خویش و اکابر و اعیان که ارتباط با آنها را برای ارشاد ایشان یا رفع حاجت محتاجان و مظلومان الزم میدید ،به مالقات اغیار ـ ّ

کنجکاوی به دیدار وی میآمدند ـ عالقهای نشان نمیداد».

10 )1
و سه تا سؤال از کنکور ! 90

11 )2

12 )3

13 )4

242497در متن زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

(هنر  / 90با تغییر)

«به کمک بازنویسی میتوانیم متون ادبی گذشته را به زبان معیار امروز درآوریم و عناصر کهنه آنها را تغییر دهیم و به جای واژههای مهجور آنها،
تعابیر آشنا بنشانیم و از این راه ،مفاهیم دقیق آنها را به نسل امروز منتقل سازیم».

11 )1

12 )2

13 )3

14 )4

242498در عبارت «شاعر به کمک قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنّتها و روشهای شاعری ،در فرهنگ ایرانی دو ساخت تازه را بر مجموعه ساختهای
آوایی فارسی افزوده و از این رهگذر ،اثری ادبی آفریده است که میتوان نام سخن منظوم بر آن نهاد ».چند «وابسته پسین» وجود دارد؟ (زبان  / 90با تغییر)

12 )1

13 )2

14 )3

15 )4

242499در متن زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

(انسانی )90

«دگرگونیهای پیدرپی سیاسی ،روابط اجتماعی و فرهنگی ،ورود عناصری تازه در قلمرو اندیشه ،آشنایی با مکتبهای فکری و ادبی اروپا ،زمینهساز
پرتحرک و
تحوالتی در جامعه ایرانی شد که تأثیر آنها را در نوشتههای منثور ،با نثرهای ساده داستانی ،بهویژه داستانهای کوتاه جمالزاده و طنز
ّ
ّ

مردمی دهخدا ،شاهد هستیم».

18 )1
و در شعر...

19 )2

252500در ابیات زیر چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

«گـــر بـــرود بـــه هـــر قـــدم در ره دیدنـــت ســـری
تغیـــری
تـــا نکنـــد وفـــای تـــو در دل مـــن ّ

4 )1

5 )2

20 )3

21 )4

مـــن نـــه حریـــف رفتنـــم از در تـــو بـــه هـــر دری
چشــم نمـیکنم به خــود تا چــه رسد بــه دیگری»

6 )3

7 )4
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و یه نمونه برای شمارش «وابستههای پیشین»
252501در متن زیر چند «وابسته پیشین» وجود دارد؟

«نیمه دوم قرن شانزدهم ،دورهای بود که در آن برای نخستینبار آیین ادبی جامعی برای خلق آثار ادبی بهوجود آمد .این آیین ادبی دارای چند اصل

مهم بود که ح ّتی تا پایان قرن هجدهم نیز اعتبار خود را از دست نداد .همین اصول ،در آغاز قرن هفدهم مایه ایجاد مکتب کالسیسیسم گردید».

4 )1

3 )2

	2 )3

5 )4

از اینجا ،هر دو با هم ،یعنی باید هم تعداد وابستههای «پسین» رو حساب کنی و هم «پیشین»
252502در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

«زال ،پدر رستم ،چون کار را سخت دید ،با سه مجمر و سه تن از دانایان ،بر پشتهای بلند برآمد و پری را که سیمرغ به یادگار به او داده بود ،بر آتش

نهاد .چون پاسی از شب بگذشت ،سیمرغ بر آسمان پدیدار شد».

 3 )1ـ 2

 2 )2ـ 3

 3 )3ـ 3

 2 )4ـ 2

252503در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

«این سخنان مرا سخت دگرگون کرد .معلوم شد آن خبری که بر دیوار خانه کدخدا اعالن کرده بودند ،همین بوده که« :بعد از این به کودکان ده آموختن

زبان ملّی ممنوع است».

 2 )1ـ 4

 2 )2ـ 5

 3 )3ـ 4

 3 )4ـ 5

252504در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«در ادب فارسی ،شاعران و نویسندگان ،همواره دلپذیرترین ،زیباترین و شکوهمندترین شیوه تصویرنگاری را در سرودههای زیبای خویش بهکار گرفتهاند».

 1 )1ـ 4

 3 )2ـ 4

 1 )3ـ 3

 3 )4ـ 3

252505در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

«گستردهترین و دامنهدارترین نوع شعر در ادب فارسی ،شعر تعلیمی است .شعر تعلیمی ،شعری است که قصد سراینده آن تعلیم و آموزش است.

ماده اصلی شعر تعلیمی علم و اخالق و هنر است؛ یعنی حقیقت ،نیکی (خیر) و زیبایی».
ّ

 2 )1ـ 10

 3 )2ـ 10

 2 )3ـ 9

 3 )4ـ 9

252506در عبارت زیر ،بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

اما در ورای زبان ساده و صمیمی آنها ،بیانی استعاری و نمادین دیده میشود».
«این نوشتهها ظاهراً موضوعی ساده و معمولی دارندّ ،

 1 )1ـ 6

 2 )2ـ 8

 1 )3ـ 8

 2 )4ـ 6

252507در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و «وابسته پسین» وجود دارد؟

«توصیفهای نمادین آن توصیفهایی هستند که بر تشبیه و مقایسه بنا شدهاند و منظور از آنها تنها ترسیم یک منظره نیست ،بلکه نماد هستند؛

یعنی نماینده حالتی که اشیا و مناظر در ذهن بهوجود میآورند .این همان است که در اروپا به آن ادب نمادین میگویند».

 4 )1ـ 4

 2 )2ـ 5

 4 )3ـ 5

 2 )4ـ 4

252508در عبارت زیر چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟

موقعیت اجتماعی ،سیاسی و جغرافیایی سرزمینها یاری میدهند و در ضمن چنین سفرنامههایی
«این سفرنامهها پژوهشگران را در شناخت
ّ
دربردارنده اطّالعات سودمندی هستند که هر انسانی خود را به آن نیازمند میبیند».

 3 )1ـ 6

 2 )2ـ 6

 3 )3ـ 7

 2 )4ـ 7

252509در عبارت زیر ،بهترتیب ،چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح ،شعری است داستانی با زمینه قهرمانی ،قومی و ملّی که حوادثی خارقالعاده
در آن جریان دارد .در چنین شعری ،شاعر ،هیچ زمانی عواطف شخصی خود را در اصلِ داستان وارد نمیکند و آن را به پیروی از امیال خویش
تغییر نمیدهد».

 2 )1ـ 10

 2 )2ـ 11

 1 )3ـ 10

 1 )4ـ 11

252510در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«هر ایرانی فارسیدان در کالم بیهقی موسیقی پرتأثیری حس میکند .این آهنگ موزون ،از یکسو با بِهگزین کردن بیهقی از میان انبوه واژهها بهوجود
میآید و از سوی دیگر محصول توانایی او در تألیف اجزای کالم است».

 2 )1ـ 12

 3 )2ـ 13

 3 )3ـ 12

 2 )4ـ 13

252511در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
دیگر م ّلتها است و امکان مقایسه آثار ادبی ارزشمند
تحوالت فرهنگی
«مطالعه رمانهای سرزمینهای دیگر ،عمدهترین و مهمترین راه شناسایی ّ
ْ
را نیز برای ما فراهم میآورد».

 2 )1ـ 12

 3 )2ـ 12

 2 )3ـ 11

 3 )4ـ 11
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252512در عبارت زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«برای نمایش هنر نویسندگی بیهقی ،تاریخ او را به داستانی دراز مانند کردم .این سخنی گزاف نیست .داستان زمانی جذّ اب است و در ما اثر میکند
که نویسنده ،اشخاص واقعه را خوب بشناسد و هر کدامشان مطابق سرشت خود در صحنه ماجرا به حرکت و رفتار درآید و در نتیجه برخورد آنها با
یکدیگر ،حوادث و کشمکشها وقوع یابد».

 1 )1ـ 14

 2 )3ـ 14

 2 )2ـ 13

 1 )4ـ 13

252513در متن زیر بهترتیب چند «وابسته پیشین» و چند «وابسته پسین» وجود دارد؟
«برای شرح پارهای آثار بهویژه سرودهها نباید تنها در جستوجوی یک مفهوم بود .هنرهای کالمی به منشوری میماند با جلوههای گوناگون .پس
شایسته است هنگام توضیح چنین آثاری ،فضایی در کالس فراهم شود که دانشآموز بتواند به ساحتهای مختلف یک شعر راه یابد و ذوق خود را از
متنوع آن سرشار سازد».
معانی
ّ

 2 )1ـ 10

 4 )3ـ 10

 4 )2ـ 11

 2 )4ـ 11

ِ
عبارت زیر ،چند وابسته پیشین و پسین ،به ترتیب ،وجود دارد؟
252514در

(زبان )98

«دلم میخواست این نغمۀ آسمانی را همه بشنوند؛ همان کلمات شورانگیز که از داناترین استاد جهان شنیدم .کاش میشد یک لحظه همه را آشنا

سازم».

 )1سه ،پنج

 )3چهار ،چهار

 )2چهار ،سه

 )4پنج ،چهار

اینم موضوعش پرسیدنِ تعداد وابستههای پسینه با تعیین «نو ِع» وابسته .مثال ً تعداد «صفت پسین» رو میپرسه .ببین:
252515در متن زیر چند «صفت پسین» وجود دارد؟

(فنی )88

محبت ،همدردی و گرایش به هنر و  ...اشاره
«آدمی عالوه بر نیازهای ّ
مادی و جسمانی ،خواستهای گوناگون دیگری نیز دارد که از آن جمله میتوان به ّ

جهی شایان به جلوههای زیبایی داشته است».
کردّ .
تمدن بزرگ ایرانی ما همواره تو ّ

8 )1

7 )3

5 )2

6 )4

تعداد وابستههای پسین و پیشین رو با تعیین نوعشون میپرسه .مثال ً میگه چن تا «صفت» پیشین و پسین میبینی؟!
ِ
عبارت زیر ،به ترتیب چند صفت پیشین و چند صفت پسین وجود دارد؟
252516در

(هنر )98

«وه که چه پاییز دلنوازی است .این برگ خشک که بر زمین سرد و بیروحش میبینی نوای کدام نی روحبخش را مینوازد؟ مثل این است که پاییز همۀ
نوا و نغمهاش را در جان زمین جاری میکند»

 )1پنج ،شش

 )3شش ،هفت

 )2پنج ،پنج

 )4چهار ،پنج

252517در عبارت «نویسنده با استفاده از داستان رستم و اسفندیار و گنجاندن اصطالحات امروزی در آن ،نوشته را از حالت شناختهشده آن خارج کرده
است .این بیان غیرمتعارف و خندهدار و هر نوشتهای از این گروه ،نوعی نقد اجتماعی محسوب میشود و تأثیر آن در همان زمان به نحو بارزی نمودار
خواهد شد ».به ترتیب چند «صفت پیشین و پسین» وجود دارد؟

 4 )1ـ 6

 3 )2ـ 7

(هنر )85

 4 )3ـ 5

 3 )4ـ 6

طراح رو نداریم .شر ُدرُست نکن جَوون!
در مورد واژه «نوعی» هم که استاد ،زیرسیبیلی رد کردهن ،هیچّی نپرس که اصال ً حوصله بگومگو با ّ
حاک نموداری است از درون آشفته و خاطر ترسان و
252518تعداد «صفتهای پیشین و پسین» در ترکیبات وصفی بهکار رفته در عبارت «خواب دیدن ض ّ
بیآرام او و بر اثر آن که ظلمها کرده بود ،با همه بیرحمی هر روز در تب و تاب و هر شب در جوش و اضطراب بود ».عبارت است از:

 2 )1ـ 4

 3 )2ـ 3

 4 )3ـ 2

(هنر )84

 5 )4ـ 1

عدهای معدود از مردان هنرور و نگارگر به خلق آثار تمثیلی و حماسی و مضامین مربوط به شرح دالوری
252519در عبارت «از همان اوایل قرن دوم هجریّ ،
و فداکاری شهدای کربال به شکل ابتدایی آن پرداختند و به دنبال این حرکت واژههای شبیهخوانی و تعزیه و غمنامههای مذهبی در ادب فارسی راه

یافت ».چند «صفت» وجود دارد؟

11 )1

(زبان )91

12 )2

13 )3

14 )4

حاال یاد گرفتی که «گروه»ها رو از هم جدا کنی؟ فهمیدی نباید روی ظاه ِر کلمهها قضاوت کنی؟ یاد گرفتی چه موقع یه کلمه صفته و چه موقع ضمیر؟

شاخص
حاال باید یه کم دقیق شی روی «شاخص» .ویژگیهاشو که یادت نرفته؟ تنها نمیاد ،کسرهم نمیخواد!
252520در کدام جمله ،وابسته پیشین اسم« ،شاخص» نامیده میشود؟

(ریاضی )89

 )1عموی احمد ،خانه خود را به استاد دانشگاه فروخت.

 )2استاد ما ،اسامی همه دانشجویان را میدانست.

 )3کدخدای ده ،برای ادای توضیحات به پاسگاه رفت.

عملیات را به عهده گرفت.
محمدی ،فرماندهی
 )4ستوان ّ
ّ
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252521در کدام گزینه «شاخص» به کار رفته است؟

مدت ده سال به فرا گرفتن علوم قدیم پرداخت و با وجود فقر و تنگدستی در کسب کماالت کوشید.
 )1دهخدا به ّ
مدتی در چهارمحال و بختیاری
 )2پس از برکناری شاه قاجار ،مردم کرمان و تهران دهخدا را به نمایندگی مجلس برگزیدند .مقارن جنگ جهانی ّاول ،او ّ
منزوی زیست.

آن علّمه علیا کبر دهخدا است.
 )3در عالم مطبوعات و مبارزات سیاسی عصر بیداری ،نخستین نامی که به ذهن میگذرد از ِ
مدتی هم ریاست دانشکده حقوق را برعهده داشت و در همان حال به امر تدریس و پژوهش سرگرم بود.
 )4در این ایّام چندی ریاست مدرسه علوم سیاسی و ّ
252522در کدام گزینه «شاخص» به کار رفته است؟

 )1از میان شاعران قصیدهپرداز فارسی ،ناصرخسرو سرگذشتی شگفتانگیز و شنیدنی دارد.
 )2زمانی که ناصرخسرو بهسال  394ﻫ  .ق .در قبادیان بلخ زاده شد ،پنج سال از حکومت پرآوازه محمود میگذشت.
 )3ایّام کودکی او مصادف بود با اوج حکومت غزنوی و عصر جهانگشاییها و شاعرنوازیهای افسانهای سلطان محمود.

 )4در هفتسالگی او ،قحطی هولنا ک خراسان پیش آمد و بهدنبال آن ،وبایی که جان بسیاری از هموطنان او را گرفت.
252523در کدام عبارت «شاخص» یافت میشود؟

(خارج از کشور )92

عزوجل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد.
 )1سجده شکر کرد خدای را ّ
 )2روز دوشنبه امیر مسعود شبگیر ،برنشست و به کران رود هیرمند رفت.
 )3از قضای آمده ،پس از نماز ،امیر کشتیها بخواست و ناوی ده بیاوردند.
 )4امیر از آن جهان آمده ،به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.
252524در همه عبارات زیر ،بهجز عبارت « ..........شاخص» بهکار رفته است.

(تجربی )86

 )1و آن کسان گواهی نبشتند و حا کم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز گواهی نبشتند.
 )2حسنک گفت :به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب بوسهل خطا میکردم و وزارت نه جای من بود.
 )3از خواجه عمید شنودم که این شب که دیگر رو ِز آن حسنک را بر دار میکردند ،بوسهل نزدیک پدرم آمد.
الدین گیالنی از میان مردم برخاست ،با مردم زیست و بعد از مرگ هم در میان مردم پرآوازه بود.
سید اشرف ّ
ّ )4
252525در کدام گزینه «شاخص» نیست؟

(هنر )81

الزمان فروزانفر مثنوی مولوی را شرح کرده است.
 )1استاد بدیع ّ
 )2امام رضا (ع) میفرمایند :دوست هر کس عقل او و نادانیاش دشمن اوست.
محمد معین ،محقّق و لغوی بزرگ معاصر ،در شهر رشت به دنیا آمد.
 )3دکتر ّ

 )4نویسنده و استاد برجسته دانشگاه ،غالمحسین یوسفی در سال  1306شمسی در مشهد والدت یافت.
252526در کدام گزینه «شاخص» نیست؟

(تجربی )81

 )1کدخدا احمد ،به مسایل و مشکالت مردم روستا رسیدگی میکند.
 )2عموی احمد ،مهندس شرکت نفت است.
ادبیات فارسی در ایران بود.
 )3دکتر ّ
محمد معینّ ،اولین دکترای ّ

 )4غالمحسین یوسفی ،در کنار مرادش ،امام رضا (ع) ،به خا ک سپرده شد.

این هم شاخص توی شعر .ببینیم متوجّه فرقش با بقیه میشی یا نه!
252527در کدام بیت «شاخص» وجود دارد؟

)1
)2
)3
)4

س ـرلــشــکــر جــنــونــم و در دشـــت گمرهی
ای شــاه ـزاده! داد کــن ،خــود را ز خــود آزاد کن
نــشــســت از بــــر تـــخـــت بـــهـــرامشـــاه
حکایت مــن و ایــن کــدخــدا در ایــن سامان

بـــر رغــــم عــقــل راهــنــمــون مــیکــنــم بـــه سر
روز اجــل را یــاد کــن ،بــاشــد کــه بــا مــا خــو کنی
بــــه ســــر بـــرنـــهـــاد آن کـــیـــانـــی کـــاه
بــگــویــم ارچــــه دل از گفتنش پــریــشــان شد

الگوی گروه اسمی
اینجا سؤاالی مربوط به فرمولِ گروه کلمات اومدن که بهشون میگیم «الگو».

252528کدام گزینه بر اساس الگوی «صفت  +اسم  +نقشنمای ِـ  +اسم  +نقشنمای ِـ  +صفت» ساخته شده است؟

		
 )1کدام پهلوان مبارز ایرانزمین؟
		
 )3بعضی سرودههای شاعران گذشته

 )2پنج روز بهجامانده عمر انسان بیخبر
 )4همان جنگجوی دالور عرصه جنگ جهانی

(انسانی )94
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درسانمه

وابسته وابسته ،واژهایست که وابسته به واژه دیگری باشد که آن هم ،خودش وابسته است .وابسته وابسته پنج گونه دارد:
صفت صفت ،قید صفت ،صفت مضافالیه ،مضاف ِ
ِ
الیه مضافالیه
میز،
ُم ّ
ِ
ممیز ،وابسته به عدد پیش
1ـ ُم ّ
میز :واحد شمارش (برای قابل شمارشها) یا سنجش (برای غیر قابل شمارشها) که بین صفت شمارشی و اسم میآیدّ .
از خود است و با عد ِد همراهش ،مجموعاً وابسته اسم (هسته) میشود.
دو

صفت

فروند

مم ّیز

یک

هواپیما

اسم (هسته)

تُن

مم ّیز

صفت

سیب

اسم (هسته)

ممیزهای مورد استفاده در زبان فارسی را در جدول میبینی.
بعضی از معروفترین ّ
واحد

ممیز
ّ

واحد

ممیز
ّ

وزن

کیلو ،گِرم ،تُنَ ،من ،سیر

جوراب

جفت ،لنگه

طول و اندازه

متر ،سانتیمتر ،کیلومتر ،فرسنگ

تخممرغ

شانه

لباس ،میز و صندلی ،ظرف

دست

نخود و لوبیا و حبوبات

واحدهای وزن ،مانند کیلو ،گرم... ،

پارچه

توپ ،طاقه

کاغذ

بند ،برگ ،صفحه

کشتی ،هواپیما ،موشک

فروند
َ

کتاب

جلد

اشیا

تا ،دانه ،عدد

فرش

تخته

کفش

جفت ،لنگه

لوازم الکتریکی

دستگاه

«ممیز» میتواند وابستۀ «صفت پرسشی» و «صفت مبهم» نیز باشد:
نکته! گاه
ّ

چند

قالی

تخته

هسته

صفت مبهم ممیز

ِ
ِ
معرفی میکنند:
2ـ صفت صفت :بعضی از صفتها همراه صفتی میآیند و صفت همراه خود را بیشتر ّ
سیر
بی
لباس
آ ِ
ِ
اسم (هسته)

ِ
صفت صفت

صفت

ِ
ِ
صفت ّاول
ویژگی
بودن لباس آمده .در اینصورت با آوردن صفت دوم (سیر)،
«آبی»
ِ
صفت لباس است و «سیر» برای توضیح بیشتر و تعیین میزان آبی ِ

(آبی) را مشخّ ص کردهایم .صفت دوم ،وابسته صفت ّاول است و این دو صفت ،مجموعاً وابسته اسمِ (هسته) پیش از خود قرار میگیرند.

ِ
3ـ ِ
صفت پس از
قید صفت :واژهای که در میان اسم و صفت قرار میگیرد و چگونگی و میزان آن صفت را بیشتر نشان میدهد .قی ِد صفت ،وابسته به
خود است و این صفت و قید ،مجموعاً وابسته اسمِ پیش از خود هستند:
هوای

هوای خوب

نسبتاً

اسم (هسته) قید صفت

دانشآموز کوشا

دانشآموز

خوب  /طبیعت زیبا
صفت

خیلی

اسم (هسته) قید صفت

طبیعت

اسم (هسته)

بسیار

قید صفت

زیبا

صفت

کوشا
صفت

ِ
صفت مضافالیه :صفتی که مضافالیه را توصیف میکند .صفت مضافالیه ممکن است بهصورت صفت «پیشین» یا «پسین» آمده باشد:
4ـ
ِ
ِ
صفت مضافالیه (پسین) :گریه کودک معصوم
کودک /
هر
صفت مضافالیه (پیشین) :گریه
ِ
صفت مضافالیه
اسم (هسته)

اسم (هسته)

صفت

صفت

ِ
صفت مضافالیه

الیه مضافالیه :گاهی برای توضیح بیشتر ،برای مضافالیه ،مضافالیه دیگری میآوریم و به آن «مضاف ِ
5ـ مضاف ِ
الیه مضافالیه» میگوییم .در
این حالت ،مضافالیه دوم وابسته مضافالیه ّاول است و این دو ،با هم ،وابسته اسمِ پیش از خود (هسته) میشوند:
مدرسه
کتابخانه
د ِر
اسم (هسته)

مضافالیه

مضافالی ِه مضافالیه

نمودار پیکانی
معرفی هسته و وابسته و نشان دادن رابطه هسته ،وابسته و وابسته وابسته است .نمودار پیکانی
نمودار پیکانی شامل یک یا چند پیکان خمیده برای ّ
ِ
جهت پیکان همیشه از وابسته به سوی هسته است و در مور ِد وابسته وابسته ،پیکان از «وابسته
مشخّ ص میکند که هر وابسته به کدام واژه تعلّق دارد.
وابسته» بهسوی «وابسته» و سپس ،مجموعاً به طرف «هسته» نشان ه میرود.
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الگوی ساخت

وضعیت پیکانها

نمونه

ممیز
ّ

عدد  +واحد شمارش  /صفت مبهم /
صفت پرسشی  +اسم

ناهمسو

دو فروند هواپیما

ِ
صفت صفت

کیفیت رنگ
اسم  +رنگ ّ +

همسو

ِ
قید صفت

اسم  +قید  +صفت

ناهمسو

هوای واقعاً عالی

صفت پیشین

اسم  +صفت پیشین  +اسم

ناهمسو

گریه هر کودک

صفت پسین

اسم  +اسم  +صفت پسین

همسو

اسم  +اسم  +اسم

همسو

ِ
صفت مضافالیه

مضاف ِ
الیه مضافالیه

کیف قهوهای روشن

گریه کودک معصوم
مساحت کتابخانه مدرسه

ه وابسته
وابست 
ِ
«صفت مضافالیه»،
یه یادآوری کوتاه و کلّی! وابستههایی که به وابستهها متّصل میشن! اگه یه کم به معنیشون دقّت کنی متوجّه میشی! انواعشون هم اینا بود:
ِ
«صفت صفت»« ،قی ِد صفت» و «ممیّز» .حواست باشه ضمیر متّصل یه واژه جدا حساب میشه! این رو توی شمارش واژه یاد گرفتی.
«مضافالی ِه مضافالیه»،
252545در همه گروههای اسمی ،بهجز گروه « ..........وابسته وابسته» بهکار رفته است.

 )1فزونی نیروی رستم

 )2ساختن آیندهای بهتر

 )3بهترین فصل زندگی

(تجربی )85

 )4صحبت خیلی عامیانه

252546در کدام گزینه «وابسته وابسته» وجود ندارد؟

 )1نوازشهای نسبتاً مالیم باد

 )2آیینه پا ک دل عارفان

 )3دیوارهای محکم بیروزن شهر

 )4نگاههای خسته این کودکان

252547در کدام گزینه همۀ گروه واژهها دارای «وابستۀ وابسته» هستند؟

(تجربی )97

 )1ظرافت طبع سخنور ـ ماجرای کامال ً ا ّتفاقی

 )2دو فرسخ راه نپیموده ـ غنچههای بیخار باغچه

 )3گوشههای لب پیرمرد ـ رفیق جهاندیدۀ من

 )4معتبرترین فروشگاه زنجیرهای ـ نوجوان نسبتاً کوتاهقد

حاال یه مقدار پیشرفتهتر و شمارشی .دقّت کن! تمرین خوبیه.
252548در میان گروههای اسمی«دو سیر زعفران ،لباس خواهر بزرگتر ،بهترین دانشآموز کالس ،نخستین روز مدرسه ،یک فروند هواپیمای جنگی ،لباس
نسبتاً نفیس ،برجستهترین شرکت کننده المپیاد ادبی ،کتاب جغرافیای منطقه ،آن داور بینالمللی ،چندمین روز پیاپی ،زنگ در ساختمان ،رنگ قرمز
تند» چند گروه« ،وابسته وابسته» دارد؟

6 )1

7 )2

(هنر )91

8 )3

9 )4

از اینجا به بعد میریم سراغ جملهها  ...باید گروههای مشکوک رو جدا کنی و خوب بررسی کنی  ...حواست باشه چیزی از زیر دستت در نره! هر چی جلو بری سختتر
میشه! گفته باشم.
252549در کدام گزینه «وابسته وابسته» وجود دارد؟

ّ )1
حل مشکل را از هر نوع امکانپذیر میدانست.

 )2نمیخواست در حصار عبوس غربت به انتظار نابودی بنشیند.

 )3هنوز به ساختن دنیایی بهتر امیدوار بود.

 )4امیدواریاش را در اوج مشکالت ستایش میکردم.

252550در کدام گزینه «وابسته وابسته» وجود دارد؟

 )1آنانیکه به انسان ایمان ندارند ،از آسمان آبی چیزی نمیدانند.
 )2و آنانیکه از آسمان چیزی نمیدانند ،پرواز را به سخره میگیرند.
 )3و آنانیکه پرواز را به سخره میگیرند ،نمیتوانند صدای این گنجشکها را تاب بیاورند.
 )4و آنانکه صدای گنجشکها را نشنوند ،از زندگی بیبهرهاند.
252551در کدام گزینه «وابسته وابسته» دیده نمیشود؟

 )1با امید چشمهایم را به این آسمان آبی دوختم.

 )2انگار کسی فریاد این مردم را نمیشنود.

 )3ساربان گفت :تا طرابلس سه فرسخ راه مانده است.

 )4باز صدای بلندگویش را بلند کرده بود.

فاریس ()3
ستایش  +فصل یکم
درسنامه
واژههای این فصل را در دو بخش «واژهنامه» و «متن درس» میبینی ...
واژهنامه :واژههایی که در کتاب درسی برایشان معنیهایی ذکر شده و مطمئنا ً در آزمونها بیشتر از آنها استفاده میشود .پس آنها را دقیقتر بخوان....
متن درس :واژههایی که از نظر معنایی مه ّماند اما از نظر مولفین کتاب درسی پنهان ماندهاند ا ّما با توجّه به روشهای طراحی سؤال در سالهای اخیر ممکن است در آزمونها
مورد پرسش قرار گیرند.
واژهانمه
ادیب

آدابدان ،ادبشناس ،سخندان ،در متن درس به معنای
معلّم و مربّی است.

ثنا

ستایش ،سپاس

اعراض

روی گردان از چیزی ،روی گردانی ،انصراف

جزا

پاداش کار نیک

افسار

تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و  ...میبندند.

جسیم

خوشاندام

اکراه

ناخوشایند بودن ،ناخوشایند داشتن امری

جالل

بزرگواری ،شکوه ،از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.

ِانابت

بازگشت به سوی خدا ،توبه ،پشیمانی

جود

بخشش ،سخاوت ،ک ََرم

حالتی که در آن ،احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی
نباشد؛ خودمانی شدن

حد

کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم

انبساط

بنات

جمع بنت ،دختران
ِ

حکیم

دانا به همهچیز ،دانای راستکردار ،از نامهای خداوند تعالی؛ بدین
معنا که همه کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار
بیهوده انجام نمیدهد.

بَنان

سرانگشت ،انگشت

ِحلیه

زیور ،زینت

حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جستوجوی
چیزی ،تالش ،رفتن

خمار

ِمیفروش

تاک

درخت انگورَ ،رز

خوان

سفره ،سفره فراخ و گشاده

تتمه
ّ

تتمه دور زمان :مایه تمامی و کمال گردش روزگار،
باقیمانده؛ ّ
مایه تمامی و کمال دو ِر زمان رسالت

داروغه

پاسبان و نگهبان ،شبگَرد

پوییدن

تحفه

هدیه ،ارمغان

دایه

زنی که به جای مادر به کودک شیر میدهد یا از او پرستاری میکند.

تحیر
ّ

سرگشتگی ،سرگردانی

درهم

ِد َرم ،مسکوک نقره که در گذشته ،به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن
کسری از دینار بوده است؛ در متن درس ،مطلق «پول» مورد نظر است.

تزویر

نیرنگ ،دورویی ،ریا کاری

دینار

واحد پول ،سکه طال که در گذشته رواج داشته است .در متن
درس ،مطلق پول است .وزن و ارزش دینار در دورهها و مناطق
مختلف ،متفاوت بوده است.

تضرع

زاری کردن ،التماس کردن

ذوالجالل

خداوند بزرگواری ،صاحب بزرگی
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تقصیر

گناه ،کوتاهی ،کوتاهی کردن

ربیع

بهار

رحیم

بسیار مهربان ،از نامها و صفات خداوند

مدام

 -1همیشه ،پیوسته ِ -2می

روزی

رزق ،مقدار خورا ک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست
میآورد یا به او میرسد.

مراقبت
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در اصطالح عرفانی ،کمال توجه بنده به حق و یقین بر اینکه
خداوند در همه احوال ،عالِم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل
از تو ّجه به غیرحق

روی

مجازاً چاره ،امکان

مزید

افزونی ،زیادی

زاهد

پارسای گوشهنشین که میل به دنیا و تعلّقات آن ندارد.

ُمطاع

فرمانروا ،اطاعت شده ،کسی که دیگری فرمان او را میبرد.

سرور

شادی ،خوشحالی

معاملت

اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی ،در درس ،مقصود همان
«کار مراقبت و مکاشفت» است.

سزا

سزاوار ،شایسته ،الیق

معترف

اقرار کننده ،اعترافکننده

ِشبه

مانندِ ،مثل ،همسان

َمفخر

هر چه بدان فخر کنند و بنازند ،مایه ناز و بزرگی

شفیع

شفاعت کننده

مفرح
ّ

شادیبخش ،فر حانگیز

شهد

عسل؛ شهد فایق :عسل خالص

مکاشفت

کشف کردن و آشکار ساختن ،در اصطالح عرفانی« ،پی بردن
به حقایق» است.

صفوت

برگزیده ،برگزیده از افراد بشر

َم ِلک

پادشاه ،خداوند

صنعت

پیشه ،کار ،حرفه

ُملک

سرزمین ،کشور ،مملکت؛ دا ِر ملک :دارالملک ،پایتخت

صواب

درست ،پسندیده ،مصلحت

منّت

سپاس ،شُ کر ،نیکویی

عاکفان

مدتی معین در مسجد بمانند و به
ِ
جمع عا کف ،کسانی که در ّ
عبادت پردازند.

منسوب

نسبت داده شده

ارجمندی ،گرامی شدن( ،مقابل ّ
ذل)

منکر

زشت ،ناپسند

َّ
ج ّل
عز َو َ

گرامی ،بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار میرود.

موسم

فصل ،هنگام ،زمان

ُعصاره

آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند ،افشره ،شیره

نبات

گیاهُ ،رستنی

غَ رامت

تاوان ،جبران خسارت مالی و غیر آن

نبی

پیغمبر ،پیامآور ،رسول

فاحش

آشکار ،واضح

نسیم

خوشبو

فایق

برگزیده ،برتر

نماینده

آنکه آشکار و هویدا میکند ،نشاندهنده

فضل

بخشش ،ک ََرم

واصفان

جمع واصف ،وصفکنندگان ،ستایندگان
ِ

ع ّز

جامه ،جامهای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو

واعظ

پند دهنده ،سخنو ِر اندرزگو

قدوم

آمدن ،قدم نهادن ،فرارسیدن

والی

حا کم ،فرمانروا

قسیم

صاحب جمال

وجه

ذات ،وجود

کاینات

جمع کاینه ،همه موجودات جهان
ِ

ورق

برگ

عطا کردن ،بخشیدن

وسیم

دارای نشان پیامبری

کریم

بسیار بخشنده ،بخشاینده ،از نامها و صفات خداوند

وظیفه

معین
مقرر و ّ
مقرری ،وجه معاش؛ وظیفۀ روزی :رزق ّ
ّ

گرو

محتسب

قبا

کرامت کردن

طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند.

دارایی یا چیزی که برای مطمئن ساختن کسی در به انجام
رساندن تع ّهدی به او داده میشود؛ گرو بردن :مال کسی را به
عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفّق شدن در
مسابقه و به دست آوردن گرو

وهم

تصور ،خیال
پندارّ ،

مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و
رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود.

یقین

بی شبهه و شک بودن ،امری که واضح و ثابت شده باشد.
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منت درس
اجابت

پذیرفتن ،قبول کردن

فروگذاشتن

رها کردن

بط

مرغابی

ُقربت

نزدیک شدن

بَلَغ

رسید

قسیم

خوبرو ،صاحب جمال

تربیت

پرورش ،لطف و تو ّجه

کشف

برطرف کردن ،آشکار ساختن

جسیم

خوش اندام

کلک

قلم

جیْب

گریبان ،یقه

کیمیا

مادهای که به عقیده پیشینیان میتوانست مس را تبدیل به
طال کند ،هر چیز نادر و نایاب ،دستنیافتنی

حسن

نیکویی ،زیبایی

خبر

مجلس گفتن

صوفیه برگزار میکردند.
مجالس وعظ و پند که مشایخ
ّ

حدیث ،سخنی که از پیامبر (ص) یا امامان معصوم (ع) باشد.

مدعی
ّ

ا ّدعا کننده ،خواهان

ِخلعت

جامه دوخته که بزرگی به کسی بخشد.

مرتبه

موقعیت
رتبه ،مقام،
ّ

دارملک

پایتخت

عار

الدجیٰ
ّ

تاریکیها

عیش

دریغ

مضایقه؛ بیدریغ :بیمضایقه

مستغرق

ننگ ،بدنامی ،رسوایی
زندگی ،خوشی ،خوش گذرانی ،شادمانی
غرق شده

راهبر

پیشوا ،مرشد ،صاحب مقام ارشاد ،رهبر

مقیم

کسی که در جایی مسکن گرفته ،اقامت کننده

سرا

منزل ،خانه

ممد

مددکننده ،یاریرساننده

شدن

 -1فعل اسنادی  -2رفتن ،گذشتن

َمنظ َر

نظرگاه ،دیدگاه

شکور

سپاسگزار ،شکرگزار

مهد

گهواره

صاحب خبر
صاحبدل
غریق

عارف ،كسی كه درجات مختلف سیر و سلوک را طی و از علم
الیقین به عین الیقین و حقالیقین و به سوی كمال رهسپار باشد.
خداشناس ،عارف
غرقشده ،فرورفته در آب

واژه بهترتیب

ناموس
هان

آبرو ،شرف
شبه جمله ،به معنی «هشیار باش ،آ گاه باش»

ساختار :واژه در سؤال ،معنی در گزینه

معانی سختتر از لغت
ویژگی :چندمعنایی ،چندبیانی ،جمع و مفرد،
ِ

فراوانی :معموال ً  4واژه

شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

واژه بهترتیب :چَنتا واژه توي صورت سؤال میبینی که توی هر گزینه ،معنیهایی براشون پیشنهاد شده! از تیپّای مهم و «سهامدار»ه! یعنی بیشتر وقتا توی کنکور از
قبل واسهش یه دونه سهمیه کنار گذاشتن .پس سعی کن از همین االن باهاش رفیقشی .از تستا نترس .هر قسمتی به نظرت سختتره بیشتر حواست رو جمع کن.
طراح روي غلطاندازه؛ یعنی هر چيزي كه آدم رو به اشتباه ميندازه.
توی تستاي معني واژه ـ هم ه تیپّاش ـ به «غلطانداز» اه ّميّت بده .توی اين سؤاال ،صددرص ِد تمرك ِز ّ
همه چيزايي كه باعث ميشن معني غلط رو با درست اشتباه بگيري.
مفصل بررسي شدن .اگه ميخواي ضرر نكني پاسخا رو ج ّدي بگير!
حتمنِ حتما ً پاسخاي تشريحي رو خوب بخون .گزينههاي غلط توی پاسخا ّ
قبل از شروع کردن ،اول ،فهرست واژههای فصل اول رو بخون ولی به ترتیب ،ا ّول واژهنامه و بعد متن درس.
 313120در کدام گزینه به معنی درست واژههای «قدوم ـ ُمطاع ـ نبی ـ وهم» اشاره شده است؟

 )1آمدن ـ تسلیم شده ـ پیغمبر ـ تصور

 )2گامها ـ اطاعت شده ـ رسول ـ خیال

 )3فرارسیدن ـ فرمانروا ـ پا کسرشت ـ اندیشه

 )4قدم نهادن ـ کسی که دیگری فرمان او را میبرد ـ پیامآور ـ پندار

313121در کدام گزینه به معنی درست واژههای «موسم ـ منّت ـ صواب ـ ِانابت» اشاره شده است؟

 )1دوره ـ سپاس ـ اجر ـ بازگشت به سوی خدا

 )2فصل ـ شُ کر ـ پاداش ـ پشیمانی

		
 )3هنگام ـ نیکویی ـ پسندیده ـ توبه

 )4زمان ـ تع ّهد ـ مصلحت ـ ناتوانی

 )1برتر ـ جنگیدن ـ زاری کردن ـ شکایت کردن

 )2بلند ـ غلبه ـ زیان دیدن ـ گله کردن

 )3برگزیده ـ برگزیده و خالص از هر چیز ـ التماس کردن ـ روی برگرداندن

 )4غالب ـ همردیف شدن ـ گریستن ـ بیتو ّجهی

فوت ـ
تضرع ـ اعراض» اشاره شده است؟
313122در کدام گزینه بهترتیب به معنی درست واژههای «فایق ـ َص َ
ّ
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تتمه» در کدامیک از گزینههای زیر دیده میشود؟
313123معنی درست همه واژههای
ّ
«ممد ـ قدوم ـ فایق ـ ّ

 )1ادامهدهنده ـ قدم نهادن ـ بهترین نوع عسل ـ پایان

 )2یاریرساننده ـ آمدن ـ برتر ـ باقیمانده

 )3فریادرس ـ گامها ـ برگزیده ـ پایانبخش

 )4مددرسان ـ وارد شدن ـ بلند ـ باقیمانده چیزی

سه تا نمونه از کنکور سراسری!
جی ـ حلیه» کدام است؟
313124معنی واژههای «صفوت ـ نسیم ـ وسیم ـ ُد ٰ
 )1روشنی ـ معطّر ـ دارای نشان ـ مرغ ـ زینت

(ریاضی )83

 )2برگزیده ـ خوشبو ـ دارای نشان پیامبری ـ تاریکیها ـ زیور

 )3روشن ـ خوشبو ـ شناخته شده ـ تاریک ـ زیور

 )4خلوص ـ باد مالیم ـ داغدار ـ مرغ ـ زینت

 )1ظواهر ـ بازگشت ـ پایان ـ بهتر ـ مایه سرافرازی

 )2روی برگرداندن ـ توبه ـ آخرین نفر ـ موفّق ـ افتخارآمیز

تتمه ـ فایق ـ مفخر» در کدام گزینه درست است؟
313125معنی همه واژههای «اعراض ـ انابت ـ ّ

(زبان )83

 )4سرپیچی کردن ـ بازبینی اعمال ـ پایانبخش ـ بهتر ـ افتخارآفرین

 )3روی برگرداندن ـ توبه ـ باقیمانده ـ برتر ـ مای ه ناز و بزرگی
313126معنی درست همه واژههای «شکور ـ ربیع ـ قدوم ـ باسق ـ
تضرع» کدام است؟
ّ

(خارج از کشور )83

 )1سپاسگزار ـ بهار ـ آمدن ـ بلند ـ زاری کردن

 )2شکرگزار ـ زیبا ـ آمدن ـ گناهکار ـ زاری کردن

 )3شکرگزار ـ بهار ـ قدمها ـ برتر ـ درخواست کردن

 )4سپاسگزار ـ زیبا ـ قدم نهادن ـ باالرونده ـ التماسکننده

کمـانکـی

ساختار :واژه (معنی)  /واژه (معنی) ... /

ویژگی :غلطاندازها ،جمع و مفرد

فراوانی :معموال ً  8واژه

شگرد پاسخگویی :بررسی کامل واژه و معانی

تیپ کمانکی« .کمانک» .تکرار کنَ :ک  ...ما  ...نک! یه بار دیگهَ :ک ...ما  ...نککک! حاال شد! این اسم رو خوب یادت بمونه .تیپّیه که همیشه باید جلوی
به اين میگیم ّ
َ
ِ
ْ
آموزش پرورشم عوض بشه ،این دو تا کمانک از جاشون
طراح که هیچّی ،وزیر
داشته.
سهمیه
کنکورا
خیلی
توی
یعنی
ریه.
د
ق
ر
دا
م
سها
کنی.
عادت
بهش
چشمت باشه .باید
َ
ّ
تکون نمیخورن! سالهای سال توی همهی کنکورا ،همهی رشتهها ،همهی این چَن سال ،سؤال بوده .توی واژه و امال و تاریخ ادبیّات تا دلت بخواد ا َ َزش سؤال
اومده .پس سعی کن ِ
دوسش داشته باشی .سعی خودت رو بکن .عادت میکنی .مام (ما هم!) ا ّول خوشمون نمیومد .از بس که غلطانداز داشت .جوری شده بود که هر
وقت میدیدیمش میگفتیم« :کمانک ،حیا کن! آزمونا رو رها کن!» اِنقد اومد! اِنقد اومد که عاشقش شدیم!
تيپ كمانكي از بقیّه تیپّا غلطاندازاي بيشتري داره .ر ّدگزينهم اينجا جواب نميده .اين تيپ ،ديگه «تنبليبَردار» نيست!
پاسخ تشريحي رو فراموش نكن! مخصوصا ً اينكه ّ
بازم ميگیم :پاسخاي تشريحي رو فراموش نكن .اصال ً اگه پاسخا رو نميخوني ،سؤاال رَم حل نكن! مرد باش!!!
313127معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
ممد :طوالنی  /والی :حاکم /
«افسار :تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و  ...میبندند / .تتمه :باقیماند ه  /جسیم :خوشاندام  /داروغه :ش 
بگَرد ّ /
ِشبه :همسان ُ /عصاره :افشره»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

313128معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«کاینه :حیله گر  /معاملت :اعمال عبادی  /وظیفه روزی :رزق مقرر و معین  /بَنان :انگشتان  /تقصیر :کوتاهی کردن ِ
/حلیه :پارچه ابریشمی  /ربیع :بهار /

نماینده :نشاندهنده»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

313129معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

ِ
مقرب  /اکراه :ناخوشایند  /تحفه :بیارزش /
«زاهد :پارسای گوشهنشین که میل به دنیا و تعلقات آن ندارد / .عاکف :هراسان  /فضل :ک ََرم  /مدام :می  /مَ ِلک :فرشته ّ

جالل:بزرگواری»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

313130معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«دایه :زنی که به جای مادر به کودک شیر میدهد یا از او پرستاری میکند / .منسوب :گماشته شده  /وجه :ذات  /شفیع :شفاعت کننده  /غَ رامت :تاوان /
کرامت کردن :عطا کردن  /معترف :اقرار کننده  /یقین :بیشبهه و شک بودن ،امری که واضح و ثابت شده باشد».

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

313131معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«والی :حاکم  /حد :مجازات شرعی  /عار :ننگ  /خ َّمار :ملول  /محتسب :مأموری که کار او نظارت بر اجرای احکام دین بود / .وجه :ذات  /واعظ :سخنو ِر اندرزگو /

مدامِ :می»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

622
313132معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«صفوت :برگزیده و خالص از هر چیز  /جیْب :گریبان ِ /حلیه :آگاه باش  /عاکف :گریزنده ُ /منْکَر :انکار کننده  /باسق :بلند  /بنان :سرانگشت  /اجابت :قبول کردن /
َوسیم :دارای نشان پیامبری  /کاینه:موجود»

		
 )1دو

 )2چهار

		
 )3یک

 )4سه

313133معنی چند واژه روبهروی آن نادرست ذکر شده است؟
«انابت :بازگشت به سوی خدا  /اعراض :عرضه کردن  /قسیم :زیبا  /مکاشفت :آشکار ساختن  /فایق :برگزیده  /مزید :افزونی  /تقصیر :گناه  /تاک :رز /
صفوت :برگزیده و خالص از هرچیز ِ /حلیه :زینت»

		
 )1یک

 )2دو

		
 )3سه

 )4چهار

مجموعه واژه

ساختار :واژه و معنی ،هر دو در گزینهها

ویژگی :غلطاندازها ،بهویژه همخانوادهها

فراوانی :معموال ً  12واژه

شگرد پاسخگویی :بررسی کامل واژهها و معانی

مجموعه واژه :توی هر گزینه چَن تا واژه رو با معنیاشون میبینی .باید مشخّص کنی کدوم واژه ،غلط معنی شده (یه دونهم کافیه)! ا ّول هر گزینه  3تا واژه.
313134در معنی واژههای کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟

 )1ادیب :آدابدان  /پوییدن :تالش  /ثنا :سپاس
 )2خمارِ :می فروش  /رحیم :بسیار مهربان  /واصفان :ستایندگان
 )3سرور :شادی َّ /
وجَ ّل :گرامی ،بزرگ و بلندمرتبه است / .قبا :جامه
عز َ
 )4مراقبت :نگاه داشتن دل از توجه به غیرحق  /وسیم :خوشبو  /انبساط :خودمانی شدن
313135معنی واژهها در همه گزینهها درست است؛ بهجز . ...............

 )1تحیر :سرگردانی  /جود :سخاوت  /درهم :مسکوک نقره ،که به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دینار بوده
 )2منکَر :نفی کننده  /ورق :برگ  /شهد فایق :عسل خالص
 )3فاحش :واضح  /کریم :بسیار بخشنده َ /مفخر :مایه ناز و بزرگی
 )4باسق :بلند  /تزویر :نیرنگ  /حد :کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم
313136معنی واژهها در همه گزینهها درست است؛ بهجز . ...............

 )1دینار :سکه طال که در گذشته رواج داشته / .نباتُ :رستنی  /روزی :رزق
 )2صفوت :برگزیده  /فایق :برتر  /گرو بردن :مال کسی را به عنوان وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن
 )3مفرح :فر حانگیز  /اعراض :شکایت کردن  /تا کَ :رز
 )4جزا :پاداش کار نیک  /خوان :سفره فراخ و گشاده  /دارالملک :پایتخت
313137در معنی واژگان کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟

مدعی :خواهان  /مزید :افزونی  /انابت :پس دادن
ّ )1

 )2مف ّرِح :شادیبخش َ /مفْخر :آنچه بدان فخر کنند / .دریغ :مضایقه

ُ )3ممد :یاری رساننده  /اعراض :روی برگرداندن  /واصف :ستاینده

 )4کاینه :موجود  /کرامت :بخشش  /مستغرق :غرق شده

313138معنی واژهها در همه گزینهها درست است؛ بهجز . ...............

عز :گرامی شدن  /فراش :فرشگستر
 )1واعظ :سخنو ِر اندرزگو  /سزا :الیق ّ /
 )2قسیم :انتقام گیرنده  /مزید :افزونی  /وظیفه :وجه معاش  /مکاشفت :پی بردن به حقایق
تضر ع :التماس کردن  /حکیم :دانای راستکردار  /صنعت :حرفه
 )3بنات :دختران ّ /
 )4ذوالجالل :صاحب بزرگی  /نسیم :خوشبو  /شکور :سپاسگزار  /محتسب :مأمور نظارت بر اجرای احکام دین
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ساختار :تلفظ یا معانی مختلف یک واژه در ابیات مختلف

واژه در شعر

ویژگی :تو ّجه به رابطه همنشینی واژه مورد سؤال در بیت
فراوانی 1 :واژه مورد سؤال است.
شگرد پاسخگویی :تو ّجه به تلفّظ و همه معانی واژه

اول اسم!
313139مفهوم عرفانی واژه «کرامت» در همه ابیات ،بهاستثنای بیت  ...........یکسان است.

 )1بـــا خــرابــاتنــشــیــنــان ز کـــرامـــات مــاف

هـــر ســخــن جـــایـــی و هـــر نــکــتــه مــکــانــی دارد

 )2کــــرامــــت کــــن درونـــــــی دردپــــــــرورد

دلـــــــــــــی در وی بـــــــــــــرون درد و درون درد

 )3چنــــــدان کــــــه زدم الف کرامــــــات و مقامــــــات

هــیــچــم خـــبـــر از هـــیـــچ مـــقـــامـــی نــفــرســتــاد

 )4چو بدین گهر رســیــدی ،رســدت که از کرامت

بــنــهــی قــــدم چـــو مــوســی گــــذری ز هــفــتدریـــا

(تجربی )91

313140معنی واژه «حد» در کدام گزینه متفاوت است؟

حـــدم بـــزن ای خســـرو خوبـــان
 )1بنـــدم کـــن و
ّ

کـــز هــجــر تـــو دیـــوانـــه و از عــشــق تـــو مستم

 )2دیـــده هرچنـــد بـــر آتـــش زنـــد آبـــم لیکـــن

حــــدت آتــــش ســـــودای تـــو از حـــد بــیــش اســت
ّ

 )3عقـــل را معـــزول کردیـــم و هـــوا را حـــد زدیـــم

کــایــن جــالــت الیــق ایــن عقل و ایــن اخـــاق نیست

 )4گفـــت بایـــد حـــد زنـــد هشـــیار مـــردم مســـت را

گــفــت هــشــیــاری بــیــار ایــنجــا کــســی هــشــیــار نیست

حد زند هشیار مردم ،مَست را  /گفت هشیاری بیار اینجا کسی ُهشیار نیست» یکسان است؟
313141معنی واژه «حد» در کدام گزینه با بیت «گفت باید َ

 )1ای نســـیم صبـــحدم ،یـــارم کجاســـت؟

غـــم ز حـــد بـــگـــذشـــت ،غــــمخــــوارم کــجــاســت؟

حـــدم مـــزن
 )2چـــون کـــه مســـتم کـــردهای
ّ

شــــــــــرع مســــــــــتان را نبینــــــــــد حــــــــــد زدن

حـــد خویـــش
 )3آن کـــه تواضـــع کنـــد نگـــذرد از
ّ

یـــابـــد او هــســتــی بـــاقـــی بــــیــــرون ز حــد

 )4از حـــد چـــو بشـــد دردم در عشـــق ســـفر کـــردم

یـــا رب چـــه ســـعـــادتهـــا کـــز ایــــن ســـفـــرم آمــد

بعد ،فعل.
313142فعل «شدن» در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1چ ــون س ــاده ش ــد ز نق ــش هم ــه نقشه ــا در اوس ــت

آن ســـــــادهرو ز روی کســـــــی شرمســـــــار نیســـــــت

 )2جـــان میزبـــان تـــن شـــد در خانـــه گلیـــن

دل جــــای دوســــت بــــود کـــه بـــا مــیــزبــان نــرفــت

 )3شـــد آنکـــه اهـــل نظـــر بـــر کنـــاره میرفتنـــد

هـــزارگـــونـــه ســخــن بـــر دهـــــان و لـــب خــامــوش

قـــدم کمـــان شـــد از غـــم و دادم نشـــان کـــژ
)4
ّ

بـــا عــشــق هـــمچـــو تـــیـــرم ایـــنـــک نـــشـــان راســـت

313143معنی فعل «شدن» در کدام گزینه متفاوت است؟

نـــبـــود
 )1تـــــاب دیـــــــدار تــــو در مــــا
َ

 )2ما به بوی شمس دین سرخوش شدیم و میرویم

پــــــــرده بـــــــــردار کـــــه از هــــــوش شـــدیـــم
مــا ز جـــام شــمــس دیـــن مستیم ســاقــی مــی بیار

 )3آنقـــدر خـــون دل از دیـــده بـــه دامـــان کردیـــم

کــــه خــــجــــالــــتزده دیــــــده خــــونبــــار شــدیــم

 )4گ ــر ش ــدیم از ب ــاده بدن ــام جه ــان تدبی ــر چیس ــت؟

ایـــن چــنــیــن رفــتــهســت از روز ازل تــقــدیــر ما

313144معنی ردیف در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ...............

 )1جـــزو درویشانـــد جملـــه نیـــک و بـــد

هــــر کــــه نـــبـــود او چــنــیــن درویـــــــش نیست

 )2دســـت بگشـــا دامـــن خـــود را بگیـــر

مـــرهـــم ایـــــن ریـــــش جــــز ایـــــن ریـــــش نیست

 )3ایـــن جهـــان و آن جهـــان یـــک گوهـــر اســـت

در حــقــیــقــت کــفــر و دیــــن و کــیــش نیست

 )4ای دمـــت عیســـی دم از دوری مـــزن

مــــن غـــــام آن کــــه دورانــــــدیــــــش نــیــســت

