
  
 
  
  
  
  
  
 
  ـ افالك ... ما همچنان : 1درس...  
  رزم رستم و اسفنديار :2درس  
  اند كه   آورده- الملك  كمال: 3درس...  
  گاو: 4درس  
  اند كه  آورده- ها و فلك  دسته گل: 5درس...   
  ست-درآمدي بر نقد و تحليل آثار بزرگ ادبي : 6درسقاضي ب   
  وقت سحر-   ...اند كه  آورده-بيهقي و هنر نويسندگي او : 7درس   
  بانگ جرس-خون خورشيد : 8درس   
  ه: 9درسروز وداع ياران-... اند كه   آورده-  باغ نگاه - ي برهاني  تپ   
  سه پرسش-ي من  ترانه: 10درس   
  اند كه   آورده- چشم به راه : 11درس...  
  آفتابِ وفا- اميد ديدار : 12درس   
  شراب روحاني- سخن تازه - پروا  ي بي پروانه: 13درس   
  است از ماست كه بر م-كبوتر طوقدار : 14درس  
  اند كه   آورده- زاغ و كبك -نوروز : 15درس...  
  ر-  آفتاب پنهاني - هجرت : 16درسقرآن مصو   
  اند كه   آورده-  چند رباعي - نياز روحاني : 17درس...  
  بخوان: 18درس  
  ملك سليمان- ... اند كه   آورده- بوي جوي موليان : 19درس   
  اقليم عشق: 20درس  
  موسي و شبان: 21درس  
  شبنم عشق: 22درس 
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درس 

  

  
 

 13و 12،11 توضيحات شماره 5ص ( مفهوم اصطالحات عرفاني مراقبت، مكاشفت و معاملت را بياموزيد(  
 17 و 16 ،5به ويژه توضيحات شماره 6و  5ص( .هاي عربي را ياد بگيريد توضيحات آخر درس و تلميحات و معني عبارت(  
    آوا هـستند   هـم ، خان، متاع، غياث و تـاق  حياط،كه با كلمات منصوب، غربت (، خوان، مطاع، قياس، طاق  حياتهاي منسوب، قربت،      ويژه واژه   به امالي كلمات به( 

  .باسق، صفوت، حليه، سدره، طاسك و قبه توجه كنيد
 :درسي   مقدمها توجه بهب

  .ع استنثري مسجداراي گلستان  )الف  
  .امثال و حكم در آمده است در شمار ، از اين كتاب،بيش از چهارصد بيت و جمله )ب  
  .دهد گويد و راه رسيدن به زندگي مطلوب را نشان مي سعدي در گلستان از تجربيات خويش سخن مي )ج  
  .ي گلستان است هاي تحميديه در ادب فارسي، ديباچه از بهترين نمونه )د  
 6بياموزيم ص. (يدنامه مقايسه كن هاي تاريخ بلعمي، كليله و دمنه و مرزبان نوع نثر را در كتاب(  

  :اند هايي كه دركتاب معني نشده واژهمعاني 
، زشـت :فـاحش  ()هسـفر : خوان) ( سپاس : در درس   /احسان: منّت ()مهمقد: ديباچه() ستايش و تحميديه در اصطالح حمد خدا در نظم و نثر           در لغت حمد و   : تحميد(

خداونـد كـه پـاك و    : سبحانه و تعالي  ) (.بلند مرتبه است  : تعالي(.) ساختند تا فرو نريزد     ي ديوار مي  گاهي كه برا    چوب يا تكيه  : پشتيبان) (دختر: ج بنت :بنات) (بزرگ
  / نشستن  محل :مجلس) (پندار:وهم) (سنجش :قياس ()دهديه، رهاور :تحفه ()نسبت داده شده  :منسوب) (در درس،كوتاهي در عبادت   :تقصير.) (ه است او و واالست    منزّ

  )در نظم و نثر )ص(در لغت وصف كردن؛در اصطالح ستايش پيامبر اكرم :نعت( )نگهبان مراقب، :رقيب) (اسب بزرگ: مندس) (مجلس سخنراني: در درس
 به عبارت ه كنيدت، منعم بودن، ستّهايي كه بيانگر صفت رحمانياق بودن خداوند اشاره دارند،توج9و8،سطرهاي 1ص. (ارالعيوب بودن و رز(  
 ه كنيد درخت گل،هاي  به مفهوم استعاري واژه4ص.(بوي گل، مرغ سحر و پروانه توج(  
   ،ه به مسجع بودن نثر گلستان سعدياسـت و بـه شـكر انـدرش     قربتمنّت خداي را عزّوجل كه طاعتش موجب «ي قربت و نعمت در  به طور مثال دو واژه توج 

  .اند  ايجاد سجع كرده»نعمتمزيد 
 آيد هاست كه در پايان دو جمله مي ي، وزن يا هر دوي آنهاي پايان سجع، يكساني دو واژه در واج يا واج . 
 كند ي موازنه را در شعر ايجاد مي آرايه انجامد، ها مي آهنگي آن هاي متوازن در دو يا چند جمله يا دو مصراع شعر كه به هم تقابل سجع:  

  چرخ ارچه رفيع، خاك پايت  
                           
  اهتطفل ر عقل ارچه بزرگ،  
 اق اصفهاني و نام بهترين سروده هاي اشعار جمال ويژگيين عبدالرزي او را بدانيد الد.  
   هـا را بيـت يـا  مـصراع متفـاوت و               اين بخش . مايه همانند قصيده يا غزل است       شعري است چند بخشي كه هر بخش آن از نظر قافيه و درون             :قالب تركيب بند

  .پيوندد ري به هم مينامكرّ
  : مباحث طرح شده در درسترين محوري

  )3ي گلستان، خودآزمايي شماره  ل ديباچهبند او(  لزوم شكر نعمات الهي)الف  
  )بند دوم(ي خدا  ناتواني بندگان از شكر شايسته)ب  
  )26تا 23سطر( ره به رحمت پروردگار شرمساري حق از زاري بنده و اشا)ج  
  )30و 29سطرهاي(  توصيف ناپذيري خداوند)د  
  ) 37 سطرهاي( عايي عاشق واقعياد موشي و بي خا)هـ  
  ...)  درس افالك1بيت (  اشاره به معراج پيامبر)و  
 دامن از دست من برفت.(بوي گلم چنان مست كردكه دامنم از دست برفت: جهش ضمير(  
 سكوت و بي:  بيت زيرپيام محوري عايي عاشق به دليل آگاهي از اسرار الهي اد 

  كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد / اند خبران بيعيان در طلبش اين مد  
  :  با ابيات زير قرابت معنايي دارد

  هر كردند و دهانش دوختندم/    هر كه را اسرار حق آموختند   
  هرگز نشنيديم ز پروانه صدايي /   ناليدن بلبل ز نوآموزي عشق است   
   دهندهوشيش در كه داروي بي/  كسي را در اين بزم ساغر دهند   

  :هاي قديم انواع نثر
  .نامه نامه، سياست تاريخ بلعمي، قابوس: هاي لفظي و لغات دشوار است فاقد آرايه): مرسل(نثر ساده  )1  
  هاي خواجه عبداهللا انصاري، كليله و دمنه، گلستان سعدي مناجات: هاي ادبي و توصيفات شاعرانه در حد اعتدال دارد آرايه: نثر مسجع و فنّي )2  
  نامه گشاي جويني، مرزبان تاريخ جهان: هاي متوالي در حد افراطي و خارج از اعتدال دارد هاي دشوار و سجع واژه: نثر مصنوع و متكلّف )3  
 ه كنيد نامه و قابوس نامه، سياست گشاي جويني، مرزبان به توضيحات تاريخ جهاننامه در اعالم كتاب توج.  
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  )64 –تجربي سراسري (   چيست؟»باسق«معناي  .1
  همراه   پرثمر   بلند   كوتاه   

  )83 –رياضي سراسري (   كدام است؟ »صفوت، نسيم، وسيم، دجي، حليه    «هاي  معاني واژه .2
  بو، داراي نشان، تاريكي، زيور برگزيده، خوش   روشني، معطر، داراي نشان، مرغ، زينت   
  دار، مرغ، زينت اليم، داغخلوص، باد م   بو، شناخته شده، تاريك، زيور روشن، خوش   

  )83 –زبان سراسري (  ، در كدام گزينه، درست است؟    »اِعراض، اِنابت، تتمه، فايق، مفخر«هاي   ي واژه معاني همه .3
  روي برگرداندن، توبه، آخرين نفر، موفّق، افتخارآميز   ي سرافرازي ظواهر، بازگشت، پايان، بهتر، مايه   
  بخش، بهتر، افتخارآفرين كردن، بازبيني اعمال، پايان سرپيچي   ي سرافرازي انده، برتر، مايهم روي برگرداندن، توبه، باقي   

 )93 –خارج از كشور سراسري (  ؟است درست ها  واژه ي همه معني .......... ي گزينه جز به ها گزينه ي همه در . 4
  )مالمت :عتاب) (رقيب :هماورد) (پناهگاه :نهفت(    )فرمانبر ::مطاع) (ژنده :گونه خَلق) (انبوه: گشن (  
  )موجود :كاينه) (چيز هر از مشت يك :قبضه) (جرّاحي تيغ :نشتر (  )خيمه :شراع) (كردن ستيزه :معارضه) (عندليب :هزار(    

  

ي تقدم يافته بودنـد     صِ خدم مرتبه  ملك را دو دوست زيرك طبعِ نيكو محضرِ پسنديده منظر، نديم و انيس بود و هر دو به مزيد غربت، از ديگر خوا                      «در عبارت    .5
. شـوند  ها روزي به تعرّض منصب من متصدي مـي        كسي انديشه كرد كه آن    . دميدند  و رجوع معظمات امور با ايشان بود و افسونِ شكر خواب فراغت بر ملك مي              

  )86 –زبان سراسري (   هست؟   اماليي و رسم الخطّي غلط چند ».ي جاه و منزلت ايشان حسد برد و خواست ايشان را از چشم ملك بياندازد     بر ارتفاع درجه
  چهار   سه    دو   يك   

فارغ باش و بيگانگي و توحش از خاطر دور كن كه ابواب تمتّع زندگاني در مدارج آمال بر اين درگاه گشاده فرمـايم و از ايـن نمـط نواخـت               : گفت«در عبارت    .6
تظهر و واثق به وفاي روزگار به رغبتي صادق به كار بندگي و خدمات مرضي مشغول شـد و هـر روز مقـامي                        پس مس . شمار فرمود   هاي بي   هاي لطف   بسيار و وعده  

 )87 –تجربي سراسري (   اماليي وجود دارد؟غلط چند  ».ي مشيران و محرمان گشت  يافت تا قدم راسخ گردانيد و از جمله    ديگر در بساط غربت به تازگي مي
  چهار   سه    دو   يك   

 مجـال اسـتعفا و تـأنّي      ،كس از سهو و ذلّت مصون و معصوم نتواند بود و هرگاه كه به قصد و عمد منصوب نباشـد                   و هر صاحب فراستي داند كه هيچ      ... «: تندر م  .7
 )91 -رياضي سراسري  (   چند غلط اماليي وجود دارد؟ ».تر استاندر توابع و لواحق آن هر چه فراخ 

  چهار   سه    دو   يك   

 مشغول شد و هر روز بر اين نسق مقامي ديگـر در بـساط غربـت                  صادق به كار بندگي و خدمات مرضي       پس مستظهر و واثق به وفاي روزگار به رغبتي        «در متن    . 8
  )91 -خارج از كشور با اندكي تغيير سراسري  (   چند غلط اماليي وجود دارد؟ ».تر بود يافت و اسباب عيش و تمتّع او هر چه ساخته      مي

  چهار   سه    ود   يك   

ي كه روزگار من بنده در هـم زده  چون آن هماي هوا، هما قدر و سما رفعت، آدم سفوت، برهان الحق، سليمان مكنت، نسابِ عدل و رأفت بر كمال مهم  «در متن    .9
 چنـد  ».از پايگاه خدمت به دستگاه حشمت رسـد شناخت، اقتضا چنان كرد كه مثال فرمود، تا          ي عاقبت بين، احوال من بنده مي        بود وقوفي تمام داشت و به ديده      

  )92 -رياضي  سراسري(  ؟شود غلط اماليي يافت مي
  چهار   سه    دو  يك   

  
  )81 –رياضي سراسري (  .  استمشهود »سجع« ي آرايه ... ..  ي  جز گزينه  ها به  ي گزينه در همه .10

  .نصيحت پادشاه كردن، كسي را مسلّم بود كه بيم سر ندارد يا اميد زر   .اجل، در خشك نميرد روزي، ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي صياد بي   
  .چون، يكي را از تخت شاهي فرو آرد و ديگري را در شكم ماهي نكو دارد ارادت بي   .كنند با چندين فضيلت كه دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ مي   

  
  )81 –رياضي سراسري (   در كدام گزينه آمده است؟  » لهرتفَد غَقَيري فَ غَ ه  لَيس  لَ ن عبدي و مِ يا مالئكتي قد استحييت  «: مفهوم حديث .11

  نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين/ تواضع كند هوشمند گزين    كه جز ما پناهي دگر نيستش/  قبول است اگر چه هنر نيستش     
  قيامت زنم خيمه پهلوي دوست/  گر ميرم امروز در كوي دوست  ا   نيايد به گوش دل از غيب راز/  ترا تا دهن باشد از حرص باز     

  )83 –تجربيسراسري (  ؟شود نميدريافت  كدام گزينه  از ».ي روزي به خطاي منكر نبرد وظيفه« مفهوم عبارت .12
  خوران ي روزي روزي برآرنده   ها ي تقصير عذر پذيرنده   هاي تو ما را كرد گستاخ كَرَم   زبانم را ثناي خود درآموز   

چون برسيدم، بوي گلم چنـان مـست كـرد كـه دامـنم از      . ي اصحاب را به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هديه          : گفت«: مفهوم عبارت  .13
  )83 –رياضي سراسري (  تر است؟  به مفهوم كدام عبارت نزديك ».دست برفت

  . به قدرت او شهد فايق شدهي تاكي عصاره   .تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته   
  .ما عبدناك حق عبادتك: ي جاللش به تقصير عبادت معترف كه عاكفان كعبه   .ما عرفناك حق معرفتك: ي جمالش به تحير منسوب كه واصفان حليه   
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  )83 –نر هسراسري (  ابيات زير در چه قالبي سروده شده است و نماد عاشق واقعي، كدام است و ويژگي بارز عاشق، چيست؟          .14

  »كان را كه خبر شد خبري باز نيامد/ اند خبران  اين مدعيان در طلبش بي  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد/ اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز«
  كر و سرمستيدوبيتي، مرغ سحر، س   رباعي، پروانه، سوز و گداز عاشقانه   دوبيتي، مرغ سحر، ذكر و سرود   قطعه، پروانه، صبر و سكوت   

  )84 –زبان سراسري (  ؟نداردكدام بيت با متن زير ارتباط معنايي    .15
  ».ي روزي به خطاي منكر نبرد ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه دريغش همه جا كشيده، پرده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي«
  به عصيان در رزق بر كس نبست/ وليكن خداوند باال و پست   زار خس غ الله رويد و در شورهدر با/ باران كه در لطافت طبعش خالف نيست   
  گنه بيند و پرده پوشد به حلم/ دو كونش يكي قطره از بحر علم   برين خوان يغما چه دشمن چه دوست/ ي عام اوست اديم زمين سفره   

  )85 -هنرسراسري (   مفهوم كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ با »درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته   « .16
  هاش تاختن باشد به سوي كشور جان/ چشم تو آهويي است كه هنگام تركتاز    يا بر فراز سرو شكفته است ياسمن/ يا رب گل است عارض زيبات يا سمن    
    زلفت كه زير هر خم او هست صد شكن/ رسد   با شكست حال دل زار ميكي   ي زر كرد در دهن باد صباش خرده/ گفت با صبا ز رخت گل حكايتي  مي   

  )85 -تجربيسراسري (  . قرابت مفهومي دارد.  . .  .  بيت  به جز ِ ابيات  ي  با همه  »ي باز نيامد آن را كه خبر شد خبر  « .17
  سخن را چنين خوار مايه مدار/ گار سخن ماند از تو همي ياد   زبان را مشتري جز گوش نيست مر/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي   
    يد و نيايد راز جان برون آ/ از تن دوست در سراي مجاز    هوشيش در دهند كه داروي بي/ كسي را در اين بزم ساغر دهند    

  )85  - خارج از كشور-سريسرا(   با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟  »كان سوخته را جان شد و آواز نيامد   / اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز  «بيت  .18
  كام دمادم بگير و جام لبالب/ ي باقي  تا كرم ساقي است و باده   كوشش راكب خوش است و جنبش مركب/ ي مقصود  هست به سر تا هواي كعبه   
    ون نبود و تابش كوكبگردش گرد/ جا  عشق به جايي مرا رساند كه آن   اند بندگان مقرّب زان كه خموش/ الف تقرّب مزن به حضرت جانان    

  )86 –سراسري تجربي  (   با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ »كان سوخته را جان شد و آواز نيامد   / اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز «: بيت .19
  دهند ترش مي جام بال بيش/ تر است هر كه در اين بزم مقرّب   آن روز كنم خواجگي روي زمين را/ كند دوست قبولم به غالميروزي كه    
  فشاني ما تا مدعي بميرد از جان/ اي كاش جان بخواهد معشوق جاني ما   اند بندگان مقرّب زان كه خموش/ الف تقرّب مزن به حضرت جانان   

  )86 –سراسري هنر  (  .تناسب معنايي دارد...............از بيت غير  بهي ابيات،   با همه»كان را كه خبر شد خبري باز نيامد/ اند خبران  در طلبش بيمدعياناين «: بيت .20
  تر از جان ماست حيف نباشد كه دوست، دوست/ گر برود جان ما، در طلب وصل دوست   
  مهر كردند و دهانش دوختند/ هر كه را اسرار حق آموختند   
  هرگز نشنيديم ز پروانه صدايي/ ناليدن بلبل ز نوآموزي عشق است   
  هوشيش در دهند كه داروي بي/ غر دهندكسي را در اين بزم سا   

  )86 –  زبانسراسري (   در كدام بيت آمده است؟»يا مالئِكَتي قَد اَستَحييت مِن عبدي و لَيس لَه غَيري فَقَد غَفَرْت لَه«: مفهوم .21
  نه بنده كرده ست و او شرمسارگ/ كرم بين و لطف خداوندگار    كه روزي رساند تو چندين مسوز/  تواناست آخر خداوند روز   
  بدارد، فكيف آنكه عبد آفريد/ خداوندگاري كه عبدي خريد    عذر به درگاه خداي آورد/ بنده همان بِه كه ز تقصير خويش    

  )87 –زبان سراسري (   با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ »خطاي منكر نبرد ي روزي به  وظيفه«عبارت .22
  عصيان در رزق بر كس نبست به/ وليكن خداوند باال و پست   اند و زور دست و پاي اگرچند بي/ رمهيا كند روزي مار و مو   
  كه سيمرغ در قاف روزي خورد/ چنان پهن خوان كرم گسترد   آدم و مرغ و مور و مگس بني/ كس پرستار امرش همه چيز و    

  )87 –سراسري رياضي  (   مشترك دارد؟  با كدام گروه ابيات، مفهومي  »كشتيبان  نوح  باشد  كه  را آن  بحر  موج    از باك چه/   پشتيبان  تو  را كه دارد چون   امتديوارغم   چه «:بيت . 23
   نباشد هيچ غم،چون تو با مايي/  گر هزاران دام باشد در قدم)الف
  هر كه با نوح نشيند چه غم از طوفانش/  دست در دامن مردان زن و انديشه مكن)ب
  و ز لوح سينه هرگز نقشت نگشت زايل/  ره طوفان نوح ديدم از آب ديده صد)ج
  گرش طوفان غمان بارد، غمگين نكند/  هر دلي كز قبل شادي او شاد بود)د
  گنهش طاعت است و دشمن دوست/ ي عنايت اوست  هر كه در سايه)ه
   خيال اين فالن و آن فالن نه/ ي سود و زيان  نه غم و انديشه)و
  از آن دزد لئيم؟  كي بود بيمي/ ا ما مقيم چون عناياتت بود ب)ز
   ز- الف -ه     ز- و -ه     ب - ج -د     ج - ب -الف    

  )87 –سراسري زبان (  ؟ندارد با كدام بيت ارتباط معنايي   »كشتيبان نوح  باشد   كه   را آن بحر موج   باك از چه/پشتيبان تو    را كه دارد چون غم ديوار امت  چه«: بيت . 24
  تمنّاي تو خوش ام خاطر خود را به كرده/ در ره عشق كه از سيل بال نيست گذار   ساي تو خوش هم مشام دلم از زلف سمن/ لستان خيالم ز تو پر نقش و نگارهم گ   
  ي ما فل از آن كه خدا هست در انديشهغا/ ي ما عي خواست كه از بيخ كند ريشهمد   اي تو خوشتولّ رود حافظ بيدل به مي/ چه ز هر سو خطري است در بيابان طلب گر   

، بخواند بردارد، ايزد تعالي در او نظر نكند، بازش        - جلّ عال  -درگاه حق   هرگه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به            «: در عبارت  .25
 به كـدام   »ه لَ غيري فقد غفرتهبدي و ليس لَ من عد استحييتالئكتي قَ يا م: فرمايد- سبحانه و تعالي   -حق .تضّرع و زاري بخواند     بار ديگرش به  .باز اعراض كند  

  )87 –هنر سراسري (   تكيه شده است؟  ،ي خطاكار عامل در پذيرش درخواست بنده 
  اميد اجابت قصد انابت به     مداومت بر انابت و استغفار   
  ي خطاكار ياوري بنده نهايي و بياظهار ت   خاطي ي  بنده  با  مالئك دلسوزي   و  همراهي   

  )87 –سراسري رياضي  (   با مفهوم كدام بيت متناسب است؟  »بري باز نيامدكان را كه خبر شد خ  / اند  خبران اين مدعيان در طلبش بي  «: بيت .26
  )گوينده(موشي زدند بر لب قايلمهر خ/ جا مجلسي كه در آن زد بهدم نتوان    ام ز اوايل بر سر اين كوچه بوده/ ام به خرابات من نه كنون پا نهاده   
  تا نشود در ميان ما و تو حايل/ دست شوق دريديم ي تن را به پرده   وصال تو چون رسد به وسايل كس به / اي نيست  واسطه را با تو هيچ رابطه   
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  )88 -تجربيسراسري (  يست؟ك غرض از ضمير دوم شخص مفرد،  ترتيب به از ابيات زير،  كدر هر ي  .27
  ي پرچم سياهت شب طرّه/  گردن سمندتكمه طاس) لفا

  ه تو فرمان نبريكشرط انصاف نباشد / همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار) ب
  ايم چنان در اول صف تو مانده ما هم/ مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر) ج
  شتيبانكه باشد نوح ك از موج بحر آن را كچه با/ ه دارد چون تو پشتيبانكچه غم ديوار امت را ) د
  )ص( حضرت محمد -) ص( حضرت محمد - آدمي-آفريننده    آفريدگار–) ص( پيامبر اسالم - آدمي-آفريننده   
   )ص( حضرت محمد - آفريدگار - آدمي-)ص(حضرت محمد     آفريننده-) ص( حضرت محمد - آدمي–) ص(حضرت محمد    

  )88 -كشور  خارج از سراسري(  به مفهوم كدام بيت نزديك است؟   ،»جا كشيده  دريغش همه  يده و خوان نعمت بي حسابش همه را رس  باران رحمت بي « عبارت . 28
  كاو را نبود مكاس هرگز/ ي كسي خواه  روزي ز خزانه   كاطلس نشود پالس هرگز/ از سفله مخواه هيچ زنهار    
  ني جور بتان كشيده هرگز/ ت عشق ديده هرگز ني محن   اي دل ز كَست هراس هرگز/ گر تركِ طمع كني، نباشد    

    )91 - هنريسراسر(  . تناسب دارد... .. ... .. ... ..   بيت به استثناي ي ابيات  با همه »نشان چه گويد باز دل از بيبي/  گر كسي وصف او ز من پرسد  «مفهوم  .29
  هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد/ چون سخن در وصف اين حالت رسيد    مگر اندر سخن آيي و بدانم كه لب است/ آن دهان نيست كه در وصف سخندان آيد    
  هرچه گويم هزار چندين است/ وصف خوبي او چه دانم گفت  كه هر سه وصف زمانه است هست و بايد و بود/ خداي را به صفات زمانه وصف مكن    

چون برسيدم بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست . ي اصحاب را   يهبه خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هد            : گفت«مفهوم عبارت    . 30
  )92 - هنريسراسر(  ؟ شود  از كدام بيت دريافت مي».برفت

  كه ياد خويش گم شد از ضميرم/  از دوست  چنان پر شد فصاي سينه   كه روز غم به جز ساغر نگيرم/ فروشان  ام با مي قراري بـــــسته   
  بخت جهانم گرچه پيرم جوان/ قدح پر كن كه من در دولت عشق    آيــــــد صفيرم ز بام عرش مي/ هر شام و سحرگاه من آن مرغم كه    

 )92 -زبان يسراسر(  ؟ داردتفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات   .31
  كي تلخ شود آن كاو درياي عسل دارد/  آن كاو رخ شه بيند شه مات كجا گردد وقت است كه بر پرّم چون بال و پرم آمد/ نوشم تا برق زند هوشم  وقت است كه مي   
  وز طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد/ از مرگ چرا ترسم كاو آب حيات آمد  وان كس كه تو را بيند اي ماه چه غم دارد/ آن كس كه تو را دارد از عيش چه كم دارد    

 )93 -تجربي يسراسر(  ، باكدام بيت تناسب دارد؟»فناك حقّ معرِفَتكرََا ع ي جمالش به تحير منسوب كه م   يهواصفان حل«مفهوم عبارت  .32
  رندي غريب مانده به كوي قلندرم/ ي بحر تحيرم  مردي غريق گشته  
  خيال او رسن در دست بر باالي چاه اينك/  تو در چاه تحير مانده و ز بهر خالص تو  
  ي ديده ز گلگشت ماهتاب خوش استجال/  ز ماه خانگي آن را كه ديده روشن نيست  
  نظران حيرانند كه در آن آينه صاحب/ نرسد] نابينا[ي اعمي  ه وصل خورشيد به شب پرّ  

 )93 -هنر يسراسر(  بيت قرابت مفهومي دارد؟  ، با كدام ».دريغش همه جا كشيده   ابش همه را رسيده و خوان نعمت بي  حس باران رحمت بي «: عبارت .33
  در گشاده است و صال در داده خوان انداخته/ منع نيست] اش لقمه[وان نوالش ي خ خانه  در ضيافت  
  خورد بر خوان انعام تو نان خويشتن مي/  پس تو را منّت ز مهمان داشت بايد بهر آنك  
  دمي چند خورديم و گفتند بس/  دريغا كه بر خوان الوان عمر  
  نياراست خوانيها كس  در اين سال/ نعمت او به گيتي  همانا كه بي  

  
  )92 – رياضيسراسري (  ؟ جايي ضمير متصل صورت گرفته است    در كدام بيت جابه . 34

  تا تو دستم به خون نيااليي/ من ز دست تو خويشتن بكشم    به كه بد باشي و نيكت بينند/ نيك باشي و بدت گويد خلق    
  ي او نيك سرانجام افتاد كانكه شد كشته/ كنان بايد رفت  ير شمشير غمش رقصز   كه دايم به احسان و لطفش درم؟/ عجب داري ار بار حكمش برم    

  
  

  
  

 )91 – كانون فرهنگي آموزش(   معنايي وجود دارد؟غلطترين   در كدام گزينه، كم .35
  )ها گام(، قدوم )زشت(، منكَر )ادامه دهنده(، ممد )آهنگين(، موزون )رسايي سخن(بالغت      
  )ي چيزي مانده باقي(، تتمه )چه بدان فخر كنند آن(، مفخر )بلند(، فايق )افشره(، عصاره )فصل(ربيع    
  )صوفي(، عاكف )التماس كردن(، تضرّع )روي برگرداندن(، اعراض )توبه(، انابت )موجودات جهان(كاينات     
  )تاهيكو(، تقصير )خودستايي(، مدعي )گمارده(، منسوب )پذيرفتن(، اجابت )سرگرداني(تحير      

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟   به»باسق، فايق، صفوت، طرّه «هاي  معني واژه .36
    چه بدان فخركنند، دسته موي پيشاني عظيم، برگزيده، آن   ي پرچم برتر، بلند، برگزيده، رشته     
  يده، دسته موي پيشانيبلند، برتر، برگز       شده، گيسوي بلند  بلند، باالتر، پاك   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  هاي زير، چند واژه صحيح معني شده است؟    از بين واژه .37
 -)ديوار اتاق ( طاق   -)قيام كننده ( مقيم   -)عمارت گنبدي شكل  ( قبه   -)اي در آسمان هفتم     ميوه( سدره   -)ي زينتي   آويز طال و نقره   ( طاسك   -)خانه  اندروني(رواق  «

 »)پيشاني(طرّه 
  چهار    سه   دو   يك   
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 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   در كدام گزينه درست است؟   »اعراض، انابت، تتمه، فايق، مفخر«هاي   ي واژه معاني همه . 38
  برگرداندن، توبه، آخرين نفر، موفق، افتخارآميز روي    ي سرافرازي ظواهر، بازگشت، پايان، بهتر، مايه     
  بخش، بهتر، افتخارآفرين سرپيچي كردن، بازبيني اعمال، پايان     ي سرافرازي ي چيزي، برتر، مايه مانده  باقيبرگرداندن، توبه،  روي    

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   در كدام گزينه درست است؟ »مزيد، تقصير، جيب، مقيم، كرامت    «معني لغات  . 39
  كننده، بخشش ردن، گريبان، اقامتك زيادي، كوتاهي   كردن، بخشندگي افزوني، گناه، يقه، اقامت     
  كه در جايي مسكن گرفته، ايثار ي دوخته، كسي كثرت، كاستي، جامه     افزايش، كوتاهي، لباس، پناهنده، كرم    

  
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  ؟ وجود دارد اماليي  غلطدر كدام گزينه  . 40

  گفت مسكيني از زير تاق كه مي/ كشي در عراق  خبر يافت گردن   و بياپنهان ز رقيب سفله بستيز / انگيز و بيا  برگير شراب طرب     
  كه بر خوان عزّت سماطت نهند/ مقامي بيابي گرت ره دهند      ز ناليدنش تا به مردن قريب/ سالي آمد به نزد طبيب  كهن    

رد و هـر بنـا   كـ  نتوانست ي گردش چرخ و حوادث دهر قواعد آن را واههكد يم گردانكان و حدود را به ثبات حزم و نفاذ عزم چنان استوار و مستح          كار«در متن    .41
 ظاهر نگردد و دست زمانه از ساحت سعادت آن قاسر           ي اثر يد شود اگر تقلّب احوال را در و       كّت مناظم خلق مؤ   يرد و رعا  ي عدل و احسان قرار گ     ي ه بر قاعده  ك

 )90 -ش  سنجيشيآزما(   وجود دارد؟يي امالغلط چند  ».ديع ننمايباشد بد
  چهار     سه    دو   يك     

  

  
  )88 - خارج از كشور آزاد(   به كار رفته است؟  »جناس تام«در كدام گزينه  . 42

  برنيايد زكشتگان آواز/ اند  عاشقان كشتگان معشوق   چو ماهت سوگند به روي هم/ ست خدا ز روي تعظيم  خورده   
  عقل ار چه بزرگ، طفل راهت/ چرخ ار چه رفيع خاك پايت    ود كردنام تو رديف نام خ/ ايزد كه رقيب جان خرد كرد    

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   . وجود دارد »گاهت  ي عرش تكيه  وي قبه/ راهت   اي از بر سدره شاه « در بيت …ي   گزينه هاي آرايهي  همه . 43
  تلميح، تناقض، كنايه   يهآرايي، مجاز، كنا واج   تناسب، تضاد، استعاره   نظير تلميح، تشخيص، مراعات   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   .، تماماً درست آمده است  …ي  گزينهاستثناي بهي ابيات  هاي مقابل همه آرايه . 44
  )تشخيص، تشبيه(زمانه بسته رضاي تو را چو نيزه، كمر / گشاده ثناي تو را چو تير، دهان  جهان   
  )نظير تلميح ـ مراعات(آن را كه باشد نوح كشتيبان؟ چه باك از موج بحر / بان؟  تو پشتيچه غم ديوار امت را كه دارد چون   
  )استعاره ـ كنايه(اند مهمان را  هميشه خون جگر داده/ مجوي شربت وصل از بتان كه اين مردم    
  )معادله ـ تناقض اسلوب(ام  كز تير چشم مست تو در خون تپيده/ ام به سر آهوي حرم  زان پا نهاده   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   .را دارند» تشبيه و جناس «ي   هر دو آرايه …ي    بيت گزينهجز بهها   ي گزينه ابيات همه .45
   طفل راهت عقل ارچه بزرگ،/ چرخ ارچه رفيع، خاك پايت    
  رو كه از قيد هستي رهي همي/ گير و رهي  طريقي فراپيش   
  ي تقدير منه بيرون پي انهاز خ/ تا در تن توست استخوان و رگ و پي    
  نار من استكاب گلزار تو از اشك چو گل/ ران چو نسيمم ز در خويش م باغبان هم   

  نـوان ع بـه    كلمـه   از كدام». بپرورد  در مهد زمين  نبات  تا بنات  را فرموده  ابر بهاري ي  بگسترد و دايه  زمرّدين  تا فرش    باد صبا را گفته     فرّاش«   در عبارت   نويسنده . 46
  )84  -آزمايشي سنجش (  ؟   است نكرده   استفاده به مشبه

   فرّاش     نبات     دايه   مهد     
  

  )63 – آزاد(   سعدي صحيح است؟ »گلستان و بوستان«هاي ي كتاب كدام پاسخ درباره . 47
   نظم لي نثر و دومي او   نثر لي نظم و دومياو    نثر لي و دومياو    اي از نظم و نثر يختهآم لي و دومياو  

  )86 - خارج از كشور آزاد(   . ... .. .. .. ... ..  مگرهاي لفظي و اصطالحات پيچيده و دشوارند،      برده داراي نثري ساده و فاقد آرايه   ي آثار نام همه . 48
  نامه سياست   نامه قابوس   نامه مرزبان   تاريخ بلعمي   

 )91 – انون فرهنگي آموزشك(  ؟نيست درست  »گلستان سعدي«ي  كدام گزينه درباره . 49
 .هاي كوتاه و متنوع است نواز، زيبا و روان، همراه با حكايت اي آهنگين، گوش گلستان سعدي، منظومه   
  .بيش از  چهارصد جمله و بيت از اين كتاب، در شمار امثال و حكم درآمده است   
    .سي استهاي تحميديه در ادب فار ي گلستان سعدي از  بهترين نمونه ديباچه   
  .اندازهاي گوناگون زندگي است هاي سعدي و نشانگر چشم اين كتاب بيانگر تجربه   

 )91 – كانون فرهنگي آموزش(  سان دارند؟  در كدام گزينه هر دو اثر نثري يك   .50
  نامه تاريخ جهانگشاي جويني، مرزبان   ي خواجه عبداهللا انصاري نامه تاريخ بلعمي، مناجات   
  نامه، گلستان سعدي سياست     نامه  قابوس ه، دمن  و كليله   

هـاي     نمونـه  … و   …هـاي     كتاب. رود  كار مي   صورت طبيعي و با رعايت اعتدال به        ها، مترادفات، تشبيهات، استعارات و توصيفات شاعرانه به          انواع سجع  …در نثر    .51
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   .آيند ي اين نوع نثر به حساب مي برجسته

   كليله و دمنه- گلستان-مسجع و فنّي   نامه  سياست-نامه  قابوس- و متكلّفمصنوع   
   تاريخ بلعمي-هاي خواجه عبداهللا  مناجات-مسجع و فنّي    مرزبان نامه- تاريخ جهانگشا-مصنوع و متكلّف   
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 مشهوري در   …او  .  در اشعار خويش بسيار به كاربرده است       الدين عبدالرزاق اصفهاني از شاعران بزرگ ايران است كه مضامين وعظ و حكمت و اخالق را                 جمال .52
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   . است…ي  نعت پيامبر اسالم دارد كه از اشعار ارزشمند سده  

   شش-بند ترجيع    هفت-بند تركيب    هفت-بند ترجيع    شش-بند تركيب   

  )83  -آزمايشي سنجش (  شوند؟    مي  محسوب  و متكلّف   از نثر مصنوع هايي ها نمونه  كتاب كدام .53
   نامه  ، سياست  بلعمي تاريخ   ، گلستان  و دمنه كليله     نامه  مرزبان، جويني  جهانگشاي تاريخ     نامه  خلد، قابوس ي روضه    

  
  )86 –رياضي  آزاد(  ».شرم دارم  همي   دعا و زاري بندهاز بسياري  برآوردم كه   كردم و اميدش   دعوتش اجابت«گزينه آمده است؟   كدام عبارت در  اينتر دقيق منظور .54

  .زاريش پاسخ دادم دعوتش را قبول كردم و به   .اش پذيرفتم و از گناهش درگذشتم توبه   
  .اش را قبول كردم و از شرمندگيش گذشتم توبه   .اميدش را برآوردم زيرا كه معصيتي نكرده است   

   )91 –تجربي آزاد (  شود؟   در كدام بيت ديده مي  » عبدي و لَيس لَه غيري فقد غفرت لَه    يا مالئكتي قد استحييت مِنْ «مفهوم  .55
  زار خس در باغ الله رويد و در شوره/ باران كه در لطافت طبعش خالف نيست    ست و او شرمسار گنه بنده كرده/ كرم بين و لطف خداوندگار    
  نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين/ تواضع كند هوشمند گزين    غما چه دشمن چه دوستبرين خوان ي/ ي عام اوست  اديم زمين سفره   

 )92 و 91 – كانون فرهنگي آموزش(   اشاره دارد؟»لَعمرُك اِنَّهم لَفي سكْرَتِهِم يعمهون «ي  مفهوم كدام گزينه آشكارا به آيه .56
 ياد كرد ايزد به جان او به قرآن در قسم/ آفتاب كل مخلوقات، آن كز بهر جاه    نام او بيني رقمبر نهاد عرض يزدان/ بر سر اين چرخ گردان جاه او بيني نشان   
  نام او پيش از ازل با نام خود كرده رقم/ از جالل و جاه و اقبالش خداي ذوالجالل   ياد كرد اندر كالم خود نه افزون و نه كم/ تا بيان شرع و دينش را خداوند جهان   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   . با دو بيت زير از سعدي، قرابت مفهومي دارند   …ي   بيت گزينه جز بهيات ي اب همه .57
  ايم اند و شنيديم و خوانده وز هرچه گفته/ اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم «

 »ايم چنان در اول وصف تو مانده ما هم/ مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر 
 ايم در پيش تو جملگي فرومانده/ حسنت نه چنان است كه كس وصف كند   يك قطره به گرد هفت دريا نرسد/ عقل و دانش ما نرسد در وصف تو   
  ني وهم من به وصف جمال تو در رسيد/ دست من به شاخ وصال تو بررسيد  ني   شوق تو ساكن نگشت و مهر تو زايل/ دور به آخر رسيد و عمر به پايان   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟»بر نيايد ز كشتگان آواز  / اند  عاشقان كشتگان معشوق«بيت  .58
 كوه تمكين تو مشكل كه صدا باز دهد/ عاشق دل شده، هر چند كه آواز دهد   بعد از آن او عاشق آمد پيش دار  / راز او را كرد بر خود آشكار   
  اسرار حقيقت نتوان گفت به اغيار/ خاموش طبيب از سخن عشق به اغيار   عين آتش شد ازين غيرت و بر آدم زد/ رخت ديد ملك عشق نداشت اي كرد  جلوه  

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   است؟متفاوت  در كدام گزينه با بقيه »تو«مرجع ضمير  .59
 چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان/ چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان   دگر هر چه موجود شد فرع توست/ تو اصل وجود آمدي از نخست   
  ايم ل وصف تو ماندهچنان در او ما هم/ مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر   نام تو رديف نام خود كرد/ ايزد كه رقيب جان خرد كرد   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   اشاره دارند؟»لَعمرُك إنّهم لَفي سكْرَتِهِم يعمهون«ي    و آيه» …ما وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا    إنّ«ي  ترتيب به آيه  بهگزينهابيات كدام  . 60
  گاهت ي عرش تكيه وي قبه/ اي از بر سدره شاهراهت ) الف
  ي كالهت بشكسته ز گوشه/ اي طاق نهم رواق باال ) ب
  هم شرع خزيده در پناهت/ كابت هم عقل دويده در ر) ج
  سوگند به روي همچو ماهت/ خوردست خدا ز روي تعظيم ) د
 نامِ تو رديف نام خود كرد/ ايزد كه رقيب جان، خرد كرد ) هـ

  ج، الف  ب، هـ  الف، د  هـ ، د  
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  بهتر توصيف شده است؟   شخص عارف در كدام گزينه   ».دالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود   يكي از صاحب «در عبارت   .61

 .ي تعلّقات اخروي و بهشت بريده است كه به خاطر خداوند از همه كسي  .كه در حالت تأمل عرفاني فقط متوجه آخرت است كسي  
  .پردازد فكّر عرفاني خود به امور معنوي و مادي ميكه در ت كسي  .كند كه در تفكّر عارفانه و خالصانه قلب خود را از هرچه غير خداوند حفظ مي كسي  

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   در كدام گزينه آمده است؟  »برنيايد ز كشتگان آواز / اند  عاشقان كشتگان معشوق« بيت مقابلمفهوم  .62
  كشد تو گوش باش ت مياو چو گوشَ/ چون كه عاشق اوست تو خاموش باش    مست ندارد خبر از كاينات  / خاطر عاشق ز جهان فارغ است    
  كار دريا بود هميشه خروش/ نشود عاشق از فغان خاموش    خبر دائماً مستيم و از خود بي/ عاشق و رنديم و شاهد در نظر    

 )92 – نون فرهنگي آموزشكا(   . قرابت مفهومي دارد…ي   گزينه جز بهها   ي گزينه  با همه»عقل ارچه بزرگ، طفل راهت  / چرخ ارچه رفيع، خاك پايت    «بيت  .63
  به جاي دانش تو عقل گوييا شيداست/ به پيش رفعت تو چرخ گوييا پست است    مقدار   كه با رتبت او قدر فلك بي آن/ قدرت  كه با قدرت او دست قدر بي آن   
  نشيني و با غيب آشنا با عقل هم/ ركاب   و با بخت هميعنان مبا چرخ ه كĤسمان عقل و جان در تحت قدر و جاه توست/ جاه و مقدار تو در رتبت بدان موضع رسيد   

 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  ؟شود نميدريافت ) ص( در مورد پيامبر   »حسنَت جميع خِصالِه، صلُّوا عليهِ و آلِه   /  بلَغ العلي بِكَمالِه، كَشَف الدجي بجمالِه   « از بيت مفهومكدام  . 64
  ها و صفات او ي خوي زيبا بودن همه   ها با جمال نوراني خود يي تاريك برطرف كننده   
  ي درود بودنِ پيامبر شايسته   ي عنايت خدا ي كمال رسيدن به واسطه به مرتبه   

بـازش  . الي در او نظر نكند     بردارد، ايزد تع   - جلَّ و عال   -هر گَه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دستِ انابت به اميد اجابت به درگاه حق                «در عبارت    .65
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   كدام است؟ترتيب  بهل و دوم  او»ش« مقصود از ضميرهاي ».بار ديگرش به تضرّع و زاري بخواند  . بخواند، باز اعراض كند

  بنده، بنده    خدا، خدا    بنده، خدا     خدا، بنده   
  )80  - سنجش  آزمايشي(  ؟شود نمي   فهميده». منكر نبرد  خطاي   به  روزي ي  ندرد و وظيفه   فاحش   گناه  به  بندگان وس نام ي پرده«:    عبارت  از مفهوم  گزينه كدام .66

  .  كند  نمي  را مجازات  خطاكاران خداوند، در روز قيامت   .  كند  نمي  را قطع  مقرّر خطاكاران  و روزي خداوند، رزق    
  . گذارد  نمي نصيب  خود بي  را از رحمت خداوند، گناهكاران   . ريزد  را نمي  گناهكاران خداوند، آبروي    
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  )80  - سنجش  آزمايشي(  ؟     است  آمده  گزينه  در كدام  ترتيب به   است،  خداوندي  از صفات  كه» هوالرّزاق« و »  ستّارالعيوب«  مفهوم .67
  .  بپرورد  در مهد زمين  تا بناتِ نبات  را فرموده  ابر بهاري ي ايه بگسترد و د  زمرّدين  تا فرش  باد صبا را گفته فرّاش    
  .  منكَر نبرد  خطاي  به  روزي ي  ندرد و وظيفه  فاحش  گناه  به  بندگان  ناموس ي پرده    
  .   گشته  باسق  نخل  تربيتش  به  خرمايي  و تخم  شده  او شهد فايق  قدرت  به  تاكي ي عصاره    
  .   جا كشيده  همه دريغش  بي  نعمت  و خوان  را رسيده  همه حسابش  بي  رحمت باران    

  )83  -آزمايشي سنجش (  ؟ ندارد   معنايي  ها ارتباط ، با ديگر گزينه   گزينه كدام . 68
   افكار ي  و پايه  اوهام پاي/ نرسد   مي   كه  رسي  جايي تا به    را كار   عقل  و چرايش  با چون نه/  را بار   وهم  قربش  در ايوان  نه    
    نيايي  تو در وهم  كه  تو گفتن  شبه نتوان /  نگنجي  تو در فهم  كه  تو گفتن  وصف نتوان    ايم  و خوانده  و شنيديم اند   گفته  وز هر چه /  و وهم  گمان  و    قياس   و  خيال از برتر   اي     

  )83  - سنجش  آزمايشي(  كند؟   مي اشاره )  ص(  پيامبر اسالم ندگي در ز  متفاوت اي   حادثه  به  بيت كدام .69
    چو ماهت  هم  روي سوگند به /   تعظيم  خدا ز روي خوردست       پايگاهت  منظر عرش وي /   راهت  گشته  از بر سدره اي    
   رانده  جنيبه  فلك بر هفت /   مانده  تو خيره از  جهت  شش اي     گاهت  تكيه  عرش ي  قبه وي /   شاهراهت  از بر سدره اي    

  ي وظيفـه  نـدرد و    فـاحش   گنـاه   به ندگان ب  ناموس ي پرده.  جا كشيده  همه دريغش  بي  نعمت   و خوان    را رسيده    همه  حسابش   بي   رحمت  باران«   با عبارت    بيت  كدام . 70
  )84  -شي سنجش آزماي(  ؟ ندارد   مفهومي  قرابت». منكر نبرد  خطاي  به روزي

    نبست  بر كس  در رزق  عصيان به /   خداوند باال و پست وليكن    راز   و داناي  است  خلق  داراي كه/  گستر كارساز   كرم لطيف    
    هست  از نيست د جز او كردن دان كه /   بست  نقش  وجود از عدم  امرش به      حلم  پوشد به  بيند و پرده گنه /   از بحر علم  قطره  يكي دو كونش    

  )84  -آزمايشي سنجش (  ؟  است  متناسب   بيت  با كدام» باز نيامد   خبر شد خبري   را كه  كان/ اند  خبران   بي  در طلبش   مدعيان اين«:    بيت مفهوم .71
    جوش  به  آمد ز غم  دل  خون  كه  بكن فكري/ نماند    مي رسد و وجه ي بهار م ساقي     شود مپوش  تو پنهان  عيب  ز خلق خواهي/  را   جامه  آشكار كند عيب پوشيدن    
   شود خموش  بحر رسد مي  به  چون سيالب /   كند خروش  صوفي  كه  است از نارسيدگي      جوش  زديم عذاران   الله  ز وصل مخلص/  الوند در بهار  سارِ دامن  چشمه چون    

 )89 - سنجش يشيآزما(  ت متناسب است؟يدام بك با  »اشفت مستغرق شده كب مراقبت فرو برده و در بحر م ين سر به ج دال   از صاحبيكي«مفهوم عبارت  .72
   ذره بازكي تواند ماند از يك  / رازدي داند گفت با خورشهكهر   دندي را ز دوعالم طلبيكيه ك راي ز /زي سحرخرانيهمت طلب از باطن پ   
  انكبرون ننهاده پا از حد ام/ شان ي از اءجز  يكگشته و  همه سر  ها ز پرده در سرود آمد مگرآن مطرب جان/ در سجود آمددگر باره سر مستان ز مستي   

  
 )90 - سنجش يشيآزما(  است؟ نگرفته ر صورتي ضمييجا   به ت جايدام بكدر  .73

  ي بر ناظرم بگماشتيا الت شحنهيز خك/ چ خلقم در نظر يامد هي ني تو برگشتتا   بر سرانگشتان كه در خون عزيزان داشتي /دهد رنگين گواهي مي همچنانت ناخن   
  گرچه دانستم كه پاك از خاطرم بگذاشتي/ خاطرم نگذاشت يك ساعت كه بدمهري كنم    پنداشتي جز در اين نوبت كه دشمن دوست مي/نبود دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت   

  
  2درس 

  

    رزم رستم و اسفنديار
 ي   ي زمينـه    به طور مثال بيت زير نشان دهنده       )9 ص. (هاي هر زمينه را در بين ابيات درس بيابيد          ها، مصداق   ي حماسه و تعريف آن       بر دانستن چهار زمينه    عالوه

  »سان كه سيمرغ فرموده بود بر آن/  تهمتن گز اندر كمان راند زود«: خرق عادت در حماسه است
 برخورد آزادي و اسارت، پيري و جواني، كهنه و نو(. ار را بدانيدي داستان رستم و اسفندي مايه درون(  
 ه كنيد به توضيحات آخر درس و پرسش15و 14ص.(هاي خودآزمايي توج(  
 15بياموزيم ص. (ي اشعار حماسي يعني اغراق را به خوبي بياموزيد و آن را در خالل ابيات درس بيابيد ترين آرايه تعريف شاخص(  
 ّه كنيد ي زال، رستم، اسفنديار، سيمرغ، زابل و كابل در بخش اعالم داده شده است، ربارهالعاتي كه دبه اطتوج. 

  :اند هايي كه در كتاب معني نشده واژهمعاني 
  )ماننـد ي زره      جامـه  :جوشـن ) (ي جنـگ شـدن      آمـاده :برآراستن كـار  ) (آه و افسوس  : باد() ريسمان، طناب : كمند) (غيرعادي بودن  :شكافتن، خرق عادت   :خرق(  

  )شمـشيرهاي سـنگين   : هـاي گـران     تيـغ ) (ناشايـست : كـار   نابـه ) (جنگيـدن :برآويختن) (پادشاهي:اي  كي) (اندام پاك :روشن بر ) (تيردان:تركش) (خود  كاله:خود(   
  )بلند :سهي) (خورشيد :هور) (آفريننده:دادار) (سيستاني: سگزي) (طلبي صلح :مسالمت) (ميدان رزم :آوردگاه) (تندرو:تگاور(   
 دارد اي كه ذهن را از حقيقت باز مي نشانه:قرينه/پيوند ميان حقيقت و مجاز : عالقه. اي است در غير معناي حقيقي، به شرط وجود عالقه و قرينه مجاز به كار رفتن واژه.  

   مجاز از مردم اين مناطق»كابلستان و ايرانوگر جنگ  / زابلستانچه بايد مرا جنگ «  
  ه كنيد) 49، 39، 37، 36، 28، 23،  12(؛ هم چنين مجاز در ابيات )9( در بيت »بر«و» بر«ي  و دو واژه) 3( دربيت  »لب «ي واژه  دو   با شده ايجاد  تام   جناسبهتوج.  
 30و 11مثالًً در ابيات . (دقّت كنيد) مانند/وقتي كه(به تفاوت معناي چو(  
     ه كنيد  »ي«به تفاوت نقش37 بيـت    »زالـي «و در   /»نـسبي « 36 بيـت     »سگزي«   و  34بيت       »غمي«در  /  نقش فاعلي  27يت   ب »جنگي«به طور مثال در     .  توج 

  . است»هستي«معادل فعل اسنادي 
  استعاره است33و 15 شير در ابيات . 
 د  به پيامه كنيد) 39بيت (و تحذير ) 38بيت (، تهديد )33بيت (ي قوا  ، موازنه)27بيت (هاي تعهتوج. 
  ه كنيد»، بادافره، سهي و فرّهي)حور(، مسالمت، رز، مغاك، زه، هور )غالب(لب قا«به امالي واژگانتوج .  
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1.   

  . است»باليده و سر برافراشته بلند، دراز، « معني به  »باسق«
2.   

داراي : »وسـيم « /بـو   خوش: »نسيم«/ برگزيده و خالص هر چيزي      : »صفوت«
  .زيور،پيرايه، آرايش، زينت است: »حليه« /تاريكي: »دجي«/ نشان پيامبري

3.   
 بـه   »بـت انا« / »كـردن   اعتنـايي   روي برگردانيدن، بي  « به معني    »اعراض«

 بـه معنـي     »تتمـه « / »توبه، توبه كردن و بازگشتن به سـوي خـدا         «معني  
 بـه   »مفخر«/ »ءبرتر، اعال « به معني    »فايق« / »مانده، به جاي مانده     باقي«

  . است»ي افتخار و سرفرازي مايه«معني 
4.  

  برد، اطاعت شده فرمانروا، كسي كه ديگري فرمان او را مي: مطاع
5.   

   بيندازدبياندازد /  قربت غربت :ها امالي درست واژه
6.   

  قربت، به معناي نزديكي: امالي درست
7.   

  .»منسوب و زلّت«: از اند عبارت واژگان صحيح امالي
  شده داده نسبت: منسوب/ لغزش: زلّت

8.   
  .»قربت«: از است عبارت كلمات صحيح امالي
  جدايي بيگانگي،: غربت/ نزديكي: قربت

9.   
  .»صفوت و نصاب«: د ازان امالي صحيح واژگان عبارت

10.  
/  سـجع »سـر و زر «: »2«ي    گزينه/  سجع »نگيرد و نميرد  «: »1«ي    گزينه
   سجع»فرو آرد و دارد«: »4«ي  گزينه

11.   
ي خـود شـرم    اي فرشتگان من، همانا كه من از بنـده        «: معني حديث چنين است   
 ايـن   ».پـس آمرزيـدمش   . نيـست ] فريـادرس و پنـاهي    [كردم و براي او جز من       

  .كه از سعدي است، عيناً تكرار شده است »1«ي   گزينه درمفهوم،
12.  

  .شود  دريافت نمي»3«ي  گزينه
13.   

از دست  «. »ذات پروردگار و جمال و جالل الهي      « استعاره دارد از     »درخت گل «
  . »خود شدن اختيار خود را از دست دادن، از خود بي« كنايه دارد از »رفتن دامن

ا پـي بـردم و جمـال و جـالل الهـي را              وقتي به صفات خـد    «: معني عبارت 
خود شدم كـه اختيـار از دسـت دادم و در ذات               دريافتم، چنان از خود بي    

اي از اوصـاف      كه در نظر داشـتم كـه شـمه          پروردگار فاني گشتم و با اين     
  ».خداوند را به ياران بازگويم، ديگر ياراي آن نداشتم

 حيــرت و بينــيم كــه ســعدي در برابــر ذات پروردگــار، دچــار پــس مــي
  .تر است  نزديك»3«ي  درماندگي شده و مفهوم عبارت به گزينه

  

14.   
هـاي دوم ابيـات قافيـه دارنـد و             شعري كه در آن، فقـط مـصراع        »قطعه«

  . هاي اول، قافيه ندارد كدام از مصراع هيچ
اي را در معناي غيراصلي و بـه عنـوان نـشانه و                آن است كه كلمه    »نماد«

  .ديگر به كار ببرند يمعنا و مفهوم) سمبل(مظهر 
 قافيـه هـستند و      »آواز و باز  «در ابيات داده شده، در مصراع دوم، كلمات         

  .پس قالب شعر، قطعه است. هاي اول، قافيه ندارند مصراع
خوانـد     نماد عاشق پرمدعاست كه پيوسته نغمه مي       »بلبل« يا   »مرغ سحر «
نماد عاشـق    »پروانه«. رساند   خود را به گوش همگان مي      »عاشق بودن «و  

كـه صـدايي و       آن  سـوزد بـي     صادق و واقعي است كه در آتش عـشق مـي          
 همين است كه در     »ويژگي بارز عاشق صادق   «ادعايي از او شنيده شود و       

  . در پيش بگيرد»صبر و سكوت«آتش عشق بسوزد و بسازد و 
15.   

: معنـي بيـت  . شـود   ، ديده نمي  »1«ي     در گزينه  عبارت صورت سؤال  معني  
بـارد، در بـاغ، گـل          وقتـي مـي    –سلّماً طبعـي لطيـف دارد        كـه مـ    –باران  
هـاي    معلـول »علّتـي واحـد  «زار، خس و خـار؛ يعنـي    روياند و در شوره   مي

  .كند متفاوت ايجاد مي
16.   

ي زر در دهـن       خـرده « است و    »ي درون گل    كاسه« منظور   »ي زر   خرده«
سرسـبزي  . ( دارد »قبـاي سـبز ورق نـوروزي      «  مفهومي مشابه  »گل كردن 

  )گل ان و طراوت و شكوفاييدرخت
17.   

مفهـوم  .  توصـيف سـخن اسـت كـه آن را بايـد اجـر نهـاد                »2«ي    گزينه
  . است»رازداري و حفظ اسرار در پيشگاه معبود«هاي ديگر   گزينه

18.   
  .دارند »لِسانه كَلَّ اهللا عرف من«مفهوم بيت هردو

19.   
شـق  كـه عا    اين نكته اشاره شده است      به »3«ي  صورت سؤال و گزينه   در بيت   

  . تواند از معشوق سخني بگويد  طوري كه نمي بهشود خود مي حقيقي از خود بي
20.   

كنـد كـه      ي ديگر و بيت صورت سؤال به اين نكته اشاره مي            گزينه  در سه 
      در معـشوق خـود فـاني        عي و دروغـين،   عاشق واقعي برخالف عاشـق مـد

  .آيد دست نمي شود و از او خبري به مي
21.   

ا ببين كه وقتي بنده خطا كرده اسـت و قـصد            بزرگواري و لطف خداوند ر    
  .كند توبه دارد، خود اظهار شرمندگي مي

22.   
  .كند  سبب گناه او قطع نمي خداوند روزي بنده را به: صورت سؤال

23.   
  .كند مفهوم ابيات مرتبط آن است كه عنايت تو ما را از خطرها ايمن مي

24.   
 و عنايـت    ي ديگـر گوينـده بـه پـشتيباني          در صورت سؤال و سـه گزينـه       

 .گرم است محبوب دل
25.   

 موضـوع مـورد     ،سـوي خـدا     پافشاري بنده در طلب آمرزش و بازگشت به       
  .تأكيد در عبارت صورت سؤال است
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26.   
 »مـن عـرف اهللا كَـلَّ لِـسانَه        «  و صورت سؤال به حـديثِ      »2«ي  در گزينه 

  .توجه دارند
27.   

ــت  ــف«بي ــد : »ال ــت )/ ص(حــضرت محم ــي: »ب«بي ــت / آدم : »ج«بي
  )ص(حضرت محمد : »د«بيت / رآفريدگا

28.   
 ي  گزينـه  در و اسـت  شده اشاره خداوند اِنعام رحمت به سؤال صورت در
. زنـد   نمـي  چانـه  هرگز كه بخواه كسي از روزي كند  مي توصيه شاعر »2«
  )خداوند منظور(

29.   
 چـون  اسـت،  معتقـد  »4 و   3،  2«هـاي     و گزينه  سؤال صورت بيت در گوينده
 ي گزينه در ولي نيست توصيف قابل است، نشان بي و چگونگي از همنزّ خداوند

 توصـيف  قابـل  و اسـت  »نيست« كوچكي غايت از تو دهان كه گويد مي »1«
  .داري دهان و لب كه فهمم مي بگويي سخن كه وقتي تنها. نيست

30.  
ـ  در اثر دريافـت لـذّ     : گويد  عبارت صورت سؤال سعدي مي    در   ات ت تجلي

  .شود  نيز ديده مي»2«ي  وم در گزينهخود شدم و اين مفه بي الهي از خود
: »3«ي    گزينـه / غم را با مـستي شـراب فرامـوش كـردن            : »1«ي    گزينه

بختي   از دولت عشق، خوش   : »4«ي    گزينه. / انسان، مرغ باغ ملكوت است    
  جاودان داشتن

31.  
 رسـيد و    »نوشـي   مِي  «گويد كه زمان       گوينده به خود مي    »1«ي    در گزينه 

از راه رسـيد، امـا در سـه         ) محبـوبم (بـال و پـر مـن        بايد پرواز كرد زيرا     
 خـود ترسـي از       گرمـي و حمايـت محبـوب        ي ديگر شاعر به پـشت       گزينه

  .ها ندارد ناماليمات و رنج
32.   

 به سرگشتگي و تحيـر عارفـان و         »4«ي    در عبارت صورت سؤال و گزينه     
ها از شناخت حقيقـي پروردگـار         كنندگان جمال الهي و ناتواني آن       توصيف

  .كيد شده استتأ
33.  

ي   همـه «: در عبارت صـورت سـؤال بـه ايـن مفهـوم اشـاره شـده اسـت                 
 در .»برنـد  موجودات عالم هستي از رحمت و خوانِ نعمت خداوند بهره مي    

نـوازي خداونـد و بهـره بـردن بنـدگان از              نيز به بنـده    »1«ي    بيت گزينه 
ن در گشاده است و صال در داده خـوا . (نعمات خداوندي اشاره شده است   

  )انداخته
34.  

  .تا تو دست به خونِ من نيااليي: جاي اصلي ضمير در مصراع دوم چنين است
35.   

كه در    كساني« :»عاكف«: ، تنها معني يك واژه غلط است      »3«ي    در گزينه 
مداست».ن در مسجد بمانند و به عبادت پردازندتي معي .  

36.   
ص از هر چيز    برگزيده و خال  : صفوت/ برگزيده، برتر   : فايق/ بلند    : باسق

  دسته موي پيشاني: طرّه/ 
37.   

  خانه سايبان، پيشگاه . ي دوم ساخته شود  ايواني كه در طبقهرواق 
ــدره  ــه آن را      س ــتم ك ــمان هف ــاالي آس ــت در ب ــي اس ــام درخت  ن

  . گويند»سدرةالمنتهي«
  كه در جايي مسكن گرفته، اقامت كننده  كسيمقيم 
   سقف خميده و قوسي شكل طاق 
  ي پرچم هاي باريك حاشيه ه موي پيشاني، رشته دستطرّه 

38.   
توبـه و بازگـشت     «معنـي      بـه  »انابـت «،  »برگرداندن  روي  «معني     به »اعراض«
 »فـايق «،  »مانـده   جـاي     ي چيزي، بـه     مانده    باقي«معني     به »تتمه«،  » خدا  سوي    به
  . است».چه بدان فخر كنند آن«معني   به»مفخر« و »برتر، برگزيده«معني  به

39.   
: تقـصير / افزونـي، زيـادي   : مزيـد : انـد از    عني لغات صورت سؤال عبارت    م

كننـده،    اقامـت : مقـيم / گريبان، يقـه  : جيب/ كردن، كوتاهي   گناه، كوتاهي 
  بخشش، كرم: كرامت./ كه در جايي مسكن گرفته كسي

40.   
   طاق تاق 

  .معني سقف خميده و قوسي شكل است  به»طاق«
41.  

  »قاصر« : از است  عبارتهامالي صحيح واژ
42.   

  چهره: روي/ جهت: روي: تام جناس
43.   

هر دو مصراع  /  آسمان هفتم     از مجاز: سدره. / آرايي دارد    واج »ر«صامت  
  )ص(كنايه از عظمت پيامبر 

44.   
  .كار نرفته است ، اسلوب معادله و تناقض به»4«ي  در بيت گزينه

45.   
  .ي تشبيه دارد و جناس در آن وجود ندارد اين بيت فقط آرايه

46.   
  .به  مشبه»بنات« مشبه است و »باتن«

47.   
گـو  .  اسـت  »مسجع« يا   »آهنگين« كتابي است به نثر و نثر آن         »گلستان«

كه در خالل نثر، سعدي به اقتضاي حال و كالم، ابياتي به كـار گرفتـه                   اين
 كتابي است به نظم، در قالب مثنوي كـه          »نامه  سعدي« يا   »بوستان«. است

  .ه است سروده شد»شاهنامه«بر وزن 
48.  

  .داراي نثر مصنوع و متكلّف است »نامه مرزبان«
49.   

 . است …نواز و  گلستان سعدي نثري آهنگين، گوش
  ي مهم درسي  نكته

  . به نثر مسجع و فني نوشته شده است»گلستان«
50.   

  .نامه هر دو نثر مصنوع و متكلّف دارند تاريخ جهانگشاي جويني و مرزبان
51.   

عبـداهللا     هاي خواجه   مناجات« .شود  ايت مي در نثر مسجع و فني اعتدال رع      
هاي موفق اين نوع نثر به حـساب           نمونه » كليله و دمنه   - گلستان -انصاري

  .آيند مي
52.   

بنـد    ي ششم است كه تركيـب       الدين عبدالرزاق اصفهاني شاعر سده      جمال
  .مشهوري در نعت پيامبر اسالم دارد

53.  
هـاي نثـر مـصنوع و         ونه از نم  »نامه  مرزبان« و   »گشاي جويني   تاريخ جهان «

هاي متوالي، لغات، تركيبات و اصطالحات        سجع. شوند  متكلّف محسوب مي  
اي افراطي و خارج از حد اعتدال بـه كـار       دشوار و تكلفات فراوان به گونه     

  .اند رفته
54.  

  .كند پذيري خداوند اشاره مي مفهوم عبارت صورت سؤال به توبه
55.  

ي خـود شـرم دارم و او    من از بنده  اي فرشتگانم،   «: معناي آيه چنين است   
شرمساري خداوند از  «در اين آيه    . »جز من پناهي ندارد؛ پس آمرزيدمش     

  . مطرح شده كه در بيت پاسخ نيزآمده است»اش بنده
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56.   
به جان تو سوگند كـه آنـان در مـستي خـود             « :ي صورت سؤال    معني آيه 
اره بـه   ي موجود در صـورت سـؤال اشـ           كه منظور از اشاره    ».اند  سرگردان

 »2«ي    اسـت كـه در گزينـه      ) ص(سوگند خداوند به جان حضرت رسول       
  .شود ديده مي

57.   
 مفهــوم مــشترك دو بيــت »عــدم توانــايي در توصــيف و درك خداونــد«

  .  است»4 و 2، 1«هاي  صورت سؤال و گزينه
عمر ما به پايان رسيد، اما عشق و اشتياق به تـو            : »3«ي    مفهوم بيت گزينه  

  . پايان نيافت
58.   

طبيـب  : طبيـب . (مفهوم هر دو بيت به خاموشي عارفان حقيقي اشاره دارد         
 .)اصفهاني، نام شاعر است

59.   
 بيـانگر عجـز و      و بيـت   خداوند اسـت     »4«ي     در گزينه  »تو«مرجع ضمير   

 »3 و  2،  1«ي    هـا   در گزينـه  . ناتواني بشر در توصيف عظمت خداوند است      
  .است) ص( پيامبر اكرم »تو«مرجع ضمير 

60.   
رديف نام خـود كـرد      ) پيامبر(نام تو   / زد كه رقيب جان، خرد كرد       اي) هـ
  لوة و        «ي     به آيهكم اهللا و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصإنّما ولي

  . تلميح دارد»يؤتون الزّكوة و هم راكعون
 بـه  سـوگند بـه روي همچـو ماهـت     / خوردست خدا ز روي تعظيم  ) د

  . تلميح دارد»في سكْرَتِهم يعمهونلَعمرُك إنّهم لَ«ي  آيه
61.   

ـ   در حالت تأم  : »سر به جيب مراقبت فرو بردن     «  قلـب   ،ر عارفانـه  ل و تفكّ
  .خود را از هر چه غيرخداوند حفظ كردن

62.   
) متـضاد (كند و مفهومِ مقابل       بيت صورت سؤال به خاموشي عاشقان اشاره مي       

  .شود ي آمده است كه عاشق هرگز خاموش نم»4«ي  آن در گزينه
63.   

 مفهـوم   »)پيـامبر (و عقـل در مقابـل تـو         ) آسـمان (مقدار بودن چـرخ       بي«
ي  مفهـوم بيـت گزينـه    . مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مـرتبط اسـت         

  .نشين بخت و اقبال و عقل هستي تو همراه و هم: »4«
64.   

  .ي بلند رسيد ي كمال خود به مرتبه در بيت بيان شده كه پيامبر، به واسطه
65.   

  .م، خداوند است اول و دو»ش«رهاي مرجع ضمي
66.  

 »ي منكـر نبـرد   ي روزي بـه خطـا   وظيفـه « با قـسمت   »4 و   1«هاي    گزينه
  .ارتباط دارد

 »ي ناموس بندگان بـه گنـاه فـاحش نبـرد            پرده« با قسمت    »3«ي    گزينه
  . ارتباط دارد

67.  
 هـوالرزاق  / .ي ناموس بندگان به گناه فاحش نـدرد         پرده  العيوب  ستّار
 ي روزي به خطاي منكر نبرد هوظيف.  

68.   
ولـي در ديگـر     .  به مقام واالي عارف اشـاره شـده اسـت          »2«ي  در گزينه 

  .ها به ناتواني بندگان از شناخت خداوند اشاره شده است گزينه
69.   

  . به معراج پيامبر اشاره دارند»4 و 1،3«هاي  گزينه
70.   

 شـده    به آفرينندگي و قـدرت خالقيـت خداونـد اشـاره           »4«ي    در گزينه 
  .است كه از متن صورت سؤال نيامده است

71.   
اين مفهوم كه در صورت سؤال        . كنند  خبرداران از اسرار عشق سكوت مي     

امي اوست  خسخن گفتن صوفي از     :  بيان شده است   »4« ي  آمده در گزينه  
د و صـوفي  وشـ  و الّا سيالب خروشنده به محض رسيدن به دريا ساكت مي   

  .  كند  سكوت ميهم اگر به كمال يار دست يابد،
72.  

 يعني در حالـت تأمـل و تفكّـر عارفانـه            »سر به جيب مراقبت فرو بردن     «
  .قلب خود را از هر چه غير خدا حفظ كردن

  .يعني حالت تأمل و ستايش خداوند» مستان ز مستي در سجود آمد سر«
73.  

: ... »2«ي    گزينـه ./ دهـد    گواهي مي  تچنان ناخن رنگين    هم: »1«ي    گزينه
  . نبودتدشمن گرفتن عادت: ... »3«ي  گزينه.  نيامدمر نظرهيچ خلقي د

  
74.   

  . است»برگستوان«ي   معادل واژه»پوششي كه در هنگام جنگ بر اسب افكنند«
75.   

  . است»ضربه« به معني »زخم«در بيت داده شده، 
76.   

ــي  »دوال« ــه معنـ ــت «  بـ ــرم و پوسـ ــت»چـ ــه در   آن.  اسـ ــه كـ چـ
  . است»ستام«رود،  ه كار مي ب»سيم و زر مزّين به مخملّي لگام« معني

77.   
شـأن،  « بـه معنـي      »فـرّ « / »خورشيد، آفتـاب  « به معني    »هور«: ها  معاني واژه 

  /»جزا، مكافات، بدي، مجـازات، كيفـر      « به معني    »بادافره«  /»شوكت، شكوه 
 »ايدر« / »بخشنده، دهنده، عادل، داد دهنده، خدا، آفريننده      « به معني    »دادار«

  .»ن، اينكجا، اكنو اين«به معني 
  .ي يك، به كلّي غلط هستند بنابراين، معاني مندرج در مجموعه

78.  
  .»تاريك شدن« و »تيره و تار شدن« كنايه از »سياه شدن جهان«

79.  
 »بــرش و ســرش«: »2«ي  گزينــه/  جنــاس»رزم و بــزم«: »1«ي  گزينــه
  »گبر و ببر«: »3«ي  گزينه/ جناس

80.  
  »كل وجود« مجاز از »يال«

81.   
اي كـه     ي وجود صفتي در كسي يا چيـزي اسـت بـه انـدازه              ادعا »اغراق«

حصول آن صفت در آن كس يا در آن چيز بدان حد، محـال يـا بـيش از                   
  .حدِ معمول باشد

82.   
 دامن يك مژه از«/ »اشك« از استعاره :»روان لعل«/ تشبيه :»چنگم چو«

  كنايه :»كشاندامن« / اغراق :»فشاندن) اشك (روان لعل
83.   

دانم كـه     نيك مي ! پروردگارا«: گويد  و مي كند    ا رو مي  رستم به درگاه خد   
داني كه از سر ناچاري دسـت      شوم و نيك مي     مرتكب گناهي ناخواسته مي   

پس تو كه پروردگار كاينات هستي، مـرا بـه خـاطر            . آاليم  به اين گناه مي   
ي    گزينـه  با توجه به توضيح فوق،    .».اين گناه، بازخواست مكن و كيفر مده      

  .درست است »1«
84.   

بيت مورد سؤال به اين امر اشـاره دارد كـه انـسان نبايـد خـالف عقـل و              
 نيز به اين امر تأكيـد شـده         »4 و   2،  1«هاي    در گزينه . احساس عمل كند  

است كه آدمي نبايد عقل و خـرد خـودش را اسـير و تـابع هـوا و هـوس                     
  .گرداند و از انديشه و خرد دوري جويد


