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559 درو اا دهد

قرن 19 و 20 میالدی
نویسندة بزرگ فرانسوی

60 س��ال از عمر 82 س��اله را 
صرف نویسندگی کرد.

به دلی��ل بیان مش��کالت زندگی 
آدمی با عشقی سرشار به واقعّیت 

جایزة نوبل دریافت کرد.

مائده های زمینی حاصل جوانی 
اوست.

مترجم��ان مائده ه��ای زمین��ی 
پرویز داریوش و جالل آل احمد 

است.

آندره ژید

تاریخ ادبیّات

قرابت معنایی

 مائده های زمینی
خدا همه جا هس��ت - نگاه به موجودات ما را از خدا 

دور می کند - تغیی��ر نگرش و نحوة دیدن - ارزش 

یافتن با س��ختی - آزمایش و تجربه - دل بستن به 

زیبایی ها - وابستگی اعمال ما به خودمان 

 آورده اند که...

و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة)ایثار(

لغت

 صل��وات: جمع ص��الت، رحمت و بخش��ش حق 

تعالی، درودها

 تعلّل: بهانه کردن، بهانه آوردن، بهانه جویی

 خاییدن: جویدن، به دندان نرم کردن

 ذخیره مگذار: دریغ مکن

 دریغا: افسوس

 هویدا: آشکار

 بکش: خاموش کن

 اصالح چراغ: تعمیر چراغ

 خصاصة: فقر، نیازمندی

خالصه درس 11  
فارسی 2
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مائدههایزمینیادبّیات فارسی 2
درس یازدهم

)سراسري تجربی - 91(- 3460 کتاب مائده هاي زمیني اثر معروف ……… نویسنده ي ……… که آن را ……… و ……… به فارسي ترجمه کرده اند. 
1( ویکتور هوگو - فرانسوي - جالل آل احمد - پرویز داریوش

2( ویکتور هوگو - انگلیسي - دکتر محّمدعلي موحد - پرویز داریوش
3( آندره ژید - فرانسوي - پرویز داریوش - جالل آل احمد

4( آندره ژید - انگلیسي - دکتر محّمدعلي موحد - جالل آل احمد
)سراسري انسانی - 91(- 3461 مفهوم » یُؤثروِن َعلي اَنُفِسِهم و لوکان بِهم َخصاَصة« با کدام بیت تناسب دارد؟ 

1( مردي است سخاپیشه و مردي است عطابخش
گیر ج��ه��ان  آم���د  آن  از  اب���ر  2( س��خ��اي 
کیست سحاب  وگرنه  اوست  لطف  3( دری��اي 
دارم خود  با  حوصله  آن  ولي  مورم  چه  4( گر 

گفتار ب��ه  و  ک���ردار  ب��ه  ن��ک��وک��ار  خلق  ب��ا 
شیر ده���د  را  گ��ی��اه��ي  ط��ف��ل��ي  در  ک��ه 
سخا کند  م��غ��رب  و  م��ش��رق  زم��ی��ن  ب��ر  ت��ا 
من از  سلیمان  ملک  ار  ب��ود  ببخشم  ک��ه 

مفهوم عبارت »برای من خواندن این که شن ساحل ها نرم است کافی نیست؛ می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند.« با کدام بیت - 3462
)سراسری ریاضی - 90( متناسب نیست؟ 

گفتم که  اس��ت  همین  قّصه  هنر  اه��ل  1( ای 
ملک ک��رد  جهانش  بر  جهان  2( خ��دای��گ��ان 
باشد محل  چه  را  شک  باشد  یقین  که  3( جایی 
گشت یقین  بود  گمان  پیش  کزین  چیز  4( آن 

گمانی ب��ه  یقینی  ن��ف��روش��ی��د  ت��ا  ه���ان 
یقین خلق  گ��م��ان  ش��د  گ��م��ان  خلق  یقین 
بستیزد ک��ه  ن��ور  ب��ا  ماند  کجا  ب��ه  ظلمت 
گمانی ب��ه  یقینی  داد  ن��ت��وان  دان����ی 

مفهوم کدام بیت، عبارت: »هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتّی اندکی زیبا باشد؛ مگر آن که فوراً آرزو کرده ام تا همه ی مهر من آن را - 3463
)سراسری انسانی - 86( در بر گیرد.« را نقض می کند؟ 

رسد من  فریاد  به  که  هیچ کس  نیست  1( چون 
است شده  خود  حسن  فریفته ی  آن چنان  2( گل 
نیست تو  ک��ار  روزگ���ار،  بد  و  نیک  3( تمیز 
باش دام���ان  کشیده  تعلّق،  خ���ارزار  4( ز 

خویش نوای  از  سپند  چو  می کنم  رقص  خود 
ب��راب��رش دائ���م  آی��ن��ه  اس���ت  شبنم  ک��ز 
باش حیران  زشت،  و  خوب  در  آینه،  چشم  چو 
باش گریزان  آن  از  دل،   می کشدت  چه  هر  به 

)سراسری زبان - 85(- 3464 آیه ی »ال تُدرکه االبصار و هو یُدرک االبصار« با کدام گزینه متناسب است؟ 
2( این بس که نام من برود بر زبان دوست 1( یا دیده ی جان خواب بَُود یا خیال دوست 
4(  پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست 3( عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست 

)سراسری زبان - 83(- 3465 عبارت زیر معّرف کیست؟ 
»شصت سال از عمر هشتاد و دو ساله ی خود را صرف نویسندگی کرد و در آثار خویش مشکالت زندگی آدمی را با عشقی سرشار به واقعیّت به 

تصویر کشید و به همین جهت جایزه ی نوبل را از آن خویش کرد. مائده های زمینی زاده ی شور و اضطراب جوانی نویسنده است.«
4( فرانتس فانون 3( ویکتور هوگو  2( اُ. هنری  1( آندره ژید 

)سراسری ریاضی - 82(- 3466 عبارت »به بهشت و حور چه نازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.« با کدام عبارت ارتباط معنایی دارد؟ 
1( بکوش که عظمت در نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن می نگری.

2( به هرکجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توان کرد.
3( اعمال ما به ما وابسته است، هم چنان که درخشندگی به فسفر.

4( دریغا نمی دانیم هم چنان که در انتظار او به سر می بریم، به کدام درگاه نیاز آوریم.
آندره ژید در عبارِت »برای من »خواندن« این که شِن ساحل ها نرم است، کافی نیست؛ معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد، برای من بیهوده - 3467

)سراسری هنر - 82( است.« بر کدام گزینه، تأکید دارد؟ 
4( عقیده 3( دانش  2( آزمایش  1( عاطفه 
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561 درو اا دهد

عبارت: »عمرش چهل و شش سال بود. سفرهای دور و دراز به کشورهای خارج کرد اما از سفرهای او در ایران حاصل بیش تر عاید شد، زیرا - 3468
ایران و فرهنگ آن را می شناخت و کتاب هایی در این زمینه نوشت که هم سفرنامه است،  هم تحقیق اجتماعی، هم مطالعه ی زبان شناسی و هم 
)سراسری انسانی - 81( آداب قومی. مائده های زمین آندره ژید را به فارسی ترجمه کرد.« شرح حال کیست؟ 

4( عبدالحسین زرین کوب 3( سّید محمد علی جمال زاده  2( جالل آل احمد  1( بزرگ علوی 

در عبارت »زندگی معجون دردآوری است از لبخندهای زودگذر و انبوه غم و اندوه و سیالب اشک و زاری.« همه ی آرایه های زیر به جز ……… - 3469
وجود دارد.

4( تناسب 3( مبالغه  2( تشبیه  1( تشخیص 
مقصود از جمله ی »هیچ چیز از او ذخیره مگذار« در عبارت »این مهمان رسول است، او را گرامی دار و هیچ چیز از او ذخیره مگذار.« چیست؟- 3470

2( هر چه خوراکی هست، نزد او بیاور. 1( برای خدمت به او، هیچ چیز درخواست نکن. 
4( هیچ چیز برای او نگه  ندار. 3( هرچه را که نزد تو نهاده، برای او بیاور. 

بیت »پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست/ آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست« با کدام عبارت تناسب معنایی دارد؟- 3471
1( همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند، ما را از خدا برمی گرداند.

2( دریغا که نمی  دانیم هم چنان که در انتظار او به سر می بریم، به کدام درگاه نیاز آوریم.
3( به هرکجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توان کرد. خدا همان است که پیش روی ماست.

4( آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی، هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد.
کدام گزینه ها دربردارنده ی پیام »التُدِرُکُه ااْلَبْصاُر َو ُهَو یُْدِرُک االَبْصاَر« است؟ - 3472

اوست از  دیده ها  همه  و  دیده ها  ز  الف( پنهان 
دانم جمالش  وصف  من،  که  است  رویی  نه  ب( آن 
را آف���ریننده  بینن�دگان  پ( ب�����ه 
به دست تو تو، گوش طرب  ت( دیده ی عقل، مست 

آرزوس����ت  پ��ن��ه��ان��م  ص��ن��ع��ت  آش���ک���ار  آن 
حیرانم م��ن  ک��ه  پ��رس  دگ��ری  از  حدیث  ای��ن 
را ب��ی��ن��ن��ده  دو  م���رن���ج���ان  ن��ب��ی��ن��ی 
نمی شود سر  به  بی تو  تو،  پست  چ��رخ،  چرخه ی 

4( ت و الف  3( پ و ت   2( الف و پ  1( الف و ب 
کدام بیت با »و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة« ارتباط مفهومی ندارد؟- 3473

می گفتم سحر  الل��ه  چمن  در  صبا  1( ب���ا 
است ب��وده  نسق  بدین  م��رّوت  اهل  2( معاش 
تشنگانند م��ق��ّدم  آخ���ر  آب��خ��ورد  3( ب���ر 
جانم بدهم  من  تا  باشی  کجا  دوس��ت  4( ای 

کفنان؟ خونین  همه  این  که اند  شهیدان  که 
می کردند نثار  م���رّوت  ب��ه  خ��ود  ج��انهلِ  ک��ه 
م��ی ت��وان��ن��د ص��ب��وری  ح��ری��ف��ان��م  ده  مهلِ���ی 
ی��اران��م ش��ه  راه  ف���داک���اری،  راه  در 

معنی لغات »خصاصة، صلوات، خاییدن، تعلّل، قوت« چیست؟- 3474
1( بخل- نمازها- جوییدن- بهانه گرفتن- غذا

2( نیازمندی- جمع صالت- جویدن- بهانه جویی- غذا
3( تنگ دستی- رحمت و بخشش- مضغ- بهانه گیری- نیرو

4( محتاج بودن- درودها- به دندان نرم کردن- بهانه دادن- آذوقه
کدام گزینه با عبارت »به حّق خدای که تو را به رسالت به خلق فرستاد که نزد ما جز آب نیست.« ارتباط دارد؟- 3475

دست ب��ه  م��ی ن��ام��د  آب  و  ب��ود  1( ک����وزه 
نمی کرد سیر  م��را  ی��ار  روی  آب  2( ج���ز 
رفت و  آمد  کسی  لطف  ستم،  بیابان  3( در 
مخواه هیچ  دگ��رم  ن��دارم،  آب  جز  به  4( م��ن 

شکست ک���وزه  خ���ود  اف��ت��اد  آب،  ی��اف��ت 
خویش آب���روی  زم��ن  ب��داری��د  دور  پ��س 
برفت ب��ی آب  و  بُ��د  س��راب��ی  نیز  آن  شاید 
تهی ام سماط  آب  ب��ری  چ��و  گ��ردم  تشنه 

)سنجش - 89(- 3476 مؤلِّف کتاِب »تحفة االخوان« کیست و این نویسنده در چه قرنی می زیست؟ 
2( ابونصر فراهی - هفتم 1( نجم الّدین کبری - ششم  

4( کمال الّدین عبدالرّزاق کاشانی - دهم 3( هندوشاه نخجوانی - هفتم  
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ادبیّات سال دسم562

)سنجش - 88(- 3477 مفهوم کدام بیت به عبارت زیر نزدیک است؟ 
»درست است که اعمال ما، ما را می سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است.«

دل خ��وش��ی پ���ی  از  آم����ده  1( ن����ه ای����م 
ک��ه غم آم��د  س��وزن��اک  آن  ز  م��ن  2( ش��ع��ر 
3( دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم
عود که  آید  سوزناک  درون  از  مطبوع  4( قول 

کشی س��خ��ت��ی  و  رن����ج  پ���ی  ک���ز  م��گ��ر 
خ��اط��ر گ��وه��ر ف��ش��ان��م س��وخ��ت��ه اس��ت
نپاید عهد  نکند،  تحّمل  دوس��ت  از  هرکه 
می شود معّطر  وی  از  جهان  سوزد،  همی  چون 

)سنجش - 88(- 3478 مفهوم کدام بیت با مفهوم عبارت زیر، تناسب دارد؟ 
»ناتانائیل، ای کاش »عظمت« در نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن می نگری.«

ب��ی��ن��ای��ی ن���ب���ود  ت����ا  را  1( م�������رد 
می نگرم صنما،  ماهت  چو  رخسار  به  2( گ��ر 
منما م��ردم  به  روی  ای��ن  گفته ام  3( ب��اره��ا 
دوست روی  خیال  چشمم  در  گشت  مصّور  4( تا 

گ��ی��اه چ���ه  وی،  ن��ظ��ر  در  گ��ه��ر  چ���ه 
م��ی ن��گ��رم خ���دا  ل��ط��ف  اث���ر  حقیقت  ب��ه 
بی بصرت ه��ر  دی����ده ی  نکند  ت��أّم��ل  ت��ا 
نیست راییم  خود  روی  ن��دارم،  خودبینی  چشم 

)سنجش - 87( - 3479 با توّجه به عبارت زیر، معنی کدام جمله، نادرست است؟ 
»چراغ را در اصالح کردن بکش و بیا تا زبان را می خاییم و دهان را می جنبانیم، چنان که او می پندارد که ما می خوریم.«

2( زبان را می خاییم: زمزمه می کنیم و سخنی می گوییم. 1( دهان را می جنبانیم: تظاهر به خوردن کنیم. 
4( اصالح کردن چراغ: آماده و روشن کردن چراغ. 3( چراغ را بکش: چراغ را خاموش کن. 

)گزینه ي دو - 95(- 3480 همه ی جمالت به جز ……… با بیت مطرح شده در همان گزینه قرابت معنایی دارند. 
1( به هر کجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توانی کرد.

و خدایی که در این نزدیکی است/ الی این شب بوها/ پای آن کاج بلند
2( درست است که اعمال ما، ما را می سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است.

عود که  آید  سوزناک  درون  از  مطبوع  می شودقول  معطر  وی  از  جهان  سوزد  همی  چون 
3( همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند، ما را از خدا برمی گرداند.

است شده  خود  حسن  فریفته ی  آن چنان  ب��راب��رشگل  دائ���م  آی��ن��ه  اس���ت  شبنم  ک��ز 
4( ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.

نیست فرقی  هیچ  بت خانه  و  کعبه  اوستمیان  برابر  می کنی،  نظر  که  ط��رف  هر  به 
)گزینه ی دو - 92(- 3481 کدام بیت با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟ 

»همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر می کند ما را از خدا برمی گرداند.«
شراب جام  از  شد  مست  ازل  عهد  در  که  1( هر 
شوم خاک  اگر  تو  از  دور  که  مپندار  2( ت��و 
نیست چیزی  جهان  دو  در  غیرخدا  خدا  3( به 
باشیم ن���ه���اده  دل  ک���ه  ه��رچ��ه  4( ب����ا 

خ��راب و  مست  بازنهد  اب��د  بالین  ب��ه  س��ر 
بنشیند ه���وا  ب���اد  از  م��ن  ع��ش��ق  آت���ش 
نیست چیزی  نشان  و  نام  همه  است  بی نشان 
ب��اش��ی��م اوف�����ت�����اده  ُم���ش���رک���ی  در 

)گزینه ی دو - 91(- 3482 مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
«»آف�����ت�����اب آم������د دل����ی����ل آف���ت���اب م��ت��اب  رو  وی  از  ب��ای��د  دل��ی��ل��ت  گ���ر 

2( معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد برای من بیهوده است. 1( به هر جا که بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توانی کرد. 
4( ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد. 3( خدا همان است که پیش روی ماست. 

)گزینه ی دو - 91(- 3483 مفهوم جمله ی زیر در کدام گزینه کامل تر بیان شده است؟ 
»درست است که اعمال ما، ما را می سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است.«

2( کار، اندام های انسان را می سوزاند و نابود می کند. 1( کارها ما را ناراحت می کنند.  
4( اعمال بد ما موجب نابودی و سوختن ما در دوزخ می شوند. 3( ارزش ما بسته به میزان کار مفید ماست. 

)قلم چی - 91(- 3484 کتاب مائده های زمینی اثر معروف ……… نویسنده ی ……… که آن را ……… و ……… به فارسی ترجمه کرده اند. 
2( ویکتورهوگو - انگلیسی - دکتر محّمد علی مّوحد - پرویز داریوش 1( ویکتورهوگو - فرانسوی - جالل آن احمد - پرویز داریوش 
4( آندره ژید - انگلیسی - دکتر محّمد علی مّوحد - جالل آل احمد 3( آندره ژید - فرانسوی - پرویز داریوش - جالل آل احمد 
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عبارت »هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که اندکی زیبا باشد؛ مگر آن که فوراً آرزو کرده ام تا همه ی مهر من آن را در برگیرد« با همه ی - 3485
)قلم چی - 90( گزینه ها به جز گزینه ی ……… تضاد معنایی دارد.  

کشیدم کونین  نعمت  از  ه��وس  1( دس���ت 
دارن��د تعلّق  ک��ه  درخ��ت��ان  ب��ارن��د  2( زی���ر 
نیست تو  ک��ار  روزگ���ار  بد  و  نیک  3( تمیز 
باش خ��راب  جهان  گیر  و  دار  ز  4( ف���ارغ 

ای��ن ه��ّم��ت م��ردان��ه ب��ه ع��ال��م س��ر پ��ا زد
است آزاد  غمت  ب��ار  از  که  س��رو  خوشا  ای 
باش حیران  زشت،  و  خوب  در  آینه،  چشم  چو 
م��ردان��ه ت��رک ک��ام ب��گ��و، ک��ام ی��اب باش

)قلم چی - 90(- 3486 همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ……… با عبارت »ناتانائیل! آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.« قرابت معنایی دارند. 
دوس��ت روی  م���دّرس  ش��د  را  1( ع��اش��ق��ان 
دوس��ت روی  ج��ل��وه گ��اه  ع��ال��م  2( چ��ی��س��ت 
است مظهر  عالم  ک��ه  زان  گ��ر  3( ظ��اه��راً 
کس ی��ار  از  غیر  نیست  حقیقت  4( در 

اوس��ت س��وی  سبقشان  و  درس  و  دف��ت��ر 
اوس��ت جمله  ب��اش��د،  چ��ه  ع��ال��م  و  ج��ل��وه 
اوس��ت ه��م  واب��ی��ن��ی،  چ��و  ظ��اه��ر  و  مظهر 
ای���ن ن��م��ود غ��ی��ر، ع��ی��ن وه���م ت��وس��ت

)قلم چی - 90(- 3487 کدام گزینه، از مفهوم جمله ی زیر دور است؟  
»ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.«

آن جا گاه  و  این جا  گاه  دیریم  و  کعبه  سیر  1( به 
کردند خانه  آخ��ر،  گ��ل،  و  خشت  یک  2( ز 
اوست )آینه(  م��رآت  جهان  ذّرات  3( جمله 
نیست فرقی  هیچ  بت خانه  و  کعبه  4( میان 

چو مطلب، جست و جوی اوست خواه این جا و خواه آن جا
ک��ردن��د؟ بت خانه  ای���ن،  کعبه؛  آن،  چ��را 
ه��ر چ��ه ب��ی��ن��ی م��ص��ح��ف آی����ات اوس��ت
اوست برابر  می کنی،  نظر  که  ط��رف  هر  به 

)قلم چی - 89(- 3488 مفهوم مقابل آیه ی »و یُؤثرون َعلی انفسهم و لو کاَن بهم خصاصًة« در کدام گزینه دیده می شود؟  
کن دور  م���را  م���ن،   از  س��اق��ی  1( ب��ی��ا 
گو و  بی گفت  کن  لبریز  م��را  ج��ام  2( ساقیا، 
ب��گ��ذار ح��ق  ب����رای  داری  چ��ه  3( ه����ر 
مکن سفر  ه��وای  نرفته  ب��رون  خ��ود  4( از 

کن ن����ور  پ���ر  ل��ع��ل  و  م���ی  از  ج��ه��ان 
عطش بالیای  در  کن  ره��ا  را  حریفان  وی��ن 
ک����ز گ����دای����ان ظ���ری���ف ت���ر، ای���ث���ار
مکن َس��ر  زمین گیر  پ��ای  ب��ه  را  راه  ای��ن 

)قلم چی - 89(- 3489 مفهوم عبارت »ناتانائیل، ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری.« با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ 
عشق دف��ت��ر  در  ن��گ��اه  بسی  ک��رد  1( دل 
بنگری نیک  اگ��ر  حقیقت  ع��ال��م  2( در 
)شتر( هلِبهلِ���ل  ا ان���در  بیند  ه��م��ان  3( م��ح��ّق��ق 
زین بهلِ���ْه  گفت  ن��ت��وان  ف��اش  4( حقیقت 

عشق خ��ور  در  رو  هیچ  ندید  دوس��ت  ج��ز 
بوستان ده���ر،  م��ن��م،  درخ���ت  ت��وی��ی،  م��ی��وه 
چگل و  چ��ی��ن  خ����وب روی����انهلِ  در  ک���ه 
بین خ���ود،  زود  ک��ن  ن��ظ��ر  ج���ان  درونهلِ 

)قلم چی - 89(- 3490 مفهوم عبارت »ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.« در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ……… دیده می شود. 
بیابان ها و  صحرا  بستان ها،  و  گل  1( دی��دم 
دوست معنی  و  اس��ت  ص��ورت  جهان  2( ک��ه 
3( گ���ل ای���ن ب���اغ ه��م��ه ی��ک رن���گ اس��ت
من س��ی��رهلِ  زود  دلهلِ  ن��ه��اد  ق��دم  ج��ا  4( ه���ر 

دی��دم او  همه  صحرا  گلستان ها،  ب��ود  او 
اوس��ت ه��م��ه  ک��ن��ی  ن��ظ��ر  م��ع��ن��ی  ب��ه  ور 
ب��ان��گ م��رغ��ان��ش ب��ه ی��ک آه��ن��گ اس��ت
دوست سوی  آن جاست  و  دلبر  سمت  آن جاست 

)نشانه برتر - 93(- 3491 مفهوم کدام گزینه به »و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة« نزدیک تر است؟ 
خلق آس���ای���ش  و  خ����ود  رن����ج  1( ره 
مده ب��از  ج���واب  سفاهت  ب��ه  را  2( سفیه 
کن دستگیری  جوانی  در  را  افتادگان  پا  3( ز 
ب��ود خ��واه��ی  ج��ه��ان  در  پ��ن��ج  4( روزی 

کرد جان  به  جوانمردی  کاو  کس  آن  خوش 
نادان( )سفیه:  کرد  باید  انتقام  وفا  به  بی وفا  ز 
گردی عصا  محتاج  که  نمی خواهی  گر  پیری  به 
مطلب م��س��ل��م��ان  ه��ی��چ  دل  آزار 

)نشانه برتر - 92(- 3492 کدام بیت ها با آیه ی »و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة« تناسب معنایی دارد؟ 
شوی بیهوده  غ��م  اسیر  خلق  از  ک��ی  ال��ف( ت��ا 

دارم خود  با  حوصله  آن  ولی  م��ورم  ب( گرچه 

برگزیند خویش  بر  را  دیگران  که  کس  ج( آن 

را خلق  ای��ن  آسایش  من  همی دانید  د( خ��ود 

شوی آس���وده  ک��ه  آر  خ���دای  ب��ه  رو  همه  از 

من از  سلیمان  ملک  ار  ب��ود  ببخشم  ک��ه 

را او  م��ی گ��زی��ن��د  ب��ر  خ���داون���د  خ��ش��ن��ودی 

عذاب گزیدستم  راح��ت  بر  که  جویم  آن چنان 
4( الف - د 3( ب - ج  2( ب - الف  1( الف - ج 
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محمدعلی معلم دامغانی

اثر: رجعت سرخ ستارهشاعر انقالب اسالمی

خالق چندین مثنوی

   در کوچة آفتاب  انتشار در سال 1363

تنّف��س صبح، آینه های ناگه��ان - برای نوجوانان: 
ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو

مثنوی هجرت توصیف انقالب اسالمی و امام خمینی

آثار

آثار

تولد در گتوند شوشتر

قیصر امین پور

 از آسمان سبز، دری به خانة خورشیدسلمان هراتی
 برای نوجوانان: از این ستاره تا آن ستاره

 تذرو: قرقاول، نام پرنده ای

 شبگیر: صبح زود

 ثنا: مدح و ستایش

 سترگ: بزرگ، عظیم

 قابیلیان و هابیلیان- ثناگوی جالل- س��ترگی ها 
قرآن مصّور

 مردی به مردی دشنه بر بیداد بسته
      ی نکره    ی مصدری

 جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن  مرجع ضمیر آن، »جهان«
 ابر و نباریدن- تیغ و نبریدن  واو مباینت )استبعاد(

کای عالمی آشفته چند، آشفتن تو … 
    مجاز از مردم

گیتی فسرد از فتنه … 
مجاز از مردم دنیا

 ابر و نباریدن- تیغ و نبریدن  پارادوکس

 تویی بهانة آن ابرها که می گریند  حسن تعلیل

 با چشم های عاشق بیا تا جهان را تالوت کنیم  حس آمیزی

 این فصل را با من بخوان  استعاره از تاریخ انقالب

 هر روز عاشورا و هرجا کربال بود تلمیح به کل یوٍم عاشورا … 

 مردی به رنگ نوح در طوفان نشس��ته  اس��تعاره از 

حوادث انقالب

 پایمال هّمت  اضافة استعاری

 طلوع می کند آن آفتاب پنهانی  استعاره از امام زمان

 دوباره پلک دلم می پرد  اشاره و تلمیح به باور عامیانه

 قابیلیان  استعاره از ظالمان

 هابیلیان  استعاره از مظلومان

 مردی تذرو کش��ته را پرواز داده …   استعاره از اسالم 

ضعیف شده
اضافة تشبیهی

شبگیر غم
شبیخون بال

آرای��ه

لغ�ت و 
ام�ال

دستور

تاریخ
ادبیّات

خالصه درس 16  
فارسی 3
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ادبّیات فارسی 3
هجرت

آفتابپنهانی
قرآنمصّور درس شانزدهم

عبارت »خالف راه صواب است و نقض رأی اولوالباب: ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  - 1746
)سراسری انسانی - 89(  

1( ابر و نباریدن چه رنگ است، این چه رنگ است!؟
خونین دالن شکوه ی  زب��ان  نمی فهمد  2( ک��س 
بسته بیداد  بر  دشنه  م��ردی  به  3( م���ردی 
خاموشی چیست؟  معنی  مایه داری های  4( نشان 

تیغ و نبّریدن چه ننگ است، این چه ننگ است!؟
برداشتم دهن  از  دست  غنچه سان  گرفتم  من 
بسته ف���ری���اد  ق��ام��ت  خ��ام��ش��ی ه��ا  در 
بسته در  که  را  سرایی  باشد  بی گمان  متاعی 

)سراسری زبان - 84(- 1747 در کدام بیت آرایه ی »حسن تعلیل« به کار رفته است؟ 
می گریند ک��ه  اب��ره��ا  آن  بهانه ی  1( ت��وی��ی 
بی کار عقل  تدبیر  است  عشق  کارگاه  2( در 
حیات آب  از  چید  گل  می توان  سیاهی  3( در 
بی درد شد  چو  دل  اص��الح  ز  دست  4( ب��دار 

ب��ی��ا ک��ه ص���اف ش���ود ای���ن ه���وای ب��اران��ی
را ن��اخ��دا  تعلیم  گ���وش،  نمی کند  ط��وف��ان 
بیش تر شب ها  دام���انهلِ  اث��ر  باشد  را  گریه 
مکن گ��الب  نکهتی،  او  در  نیست  که  گلی 

)سراسری تجربی - 83(- 1748 »مردی به مردی دشنه بر بیداد بسته / در خامشی ها قامت فریاد بسته« یعنی، امام خمینی )ره( مردی است که ……… 
1( با سکوت و بردباری در برابر بیدادگران، مردانه ایستاده است. 
2( آتش بیداد را خاموش کرده و چراغ دانش را برافروخته است.

3( علیه ظلم به مبارزه برخاسته و سکوت حاکم بر جامعه را شکسته است.
4( میدان را بر ستمکاران تنگ کرده و آرامش را به جامعه برگردانده است.

)سراسری تجربی - 83(- 1749 در مصراع: »کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق« کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟ 
4( مراعات نظیر 3( کنایه  2( تشخیص  1( تشبیه 

همه ی بیت ها با مصرع های »درخت یک مفهوم است / جنگل یک مفهوم است« هم معناست، به جز گزینه ی ……… - 1750
هوشیار نظر  در  سبز  درخ��ت��ان  1( ب���رگ 
دان ح��ق  ن���ور  ف���روغ  جمله  2( ج���ه���ان 
آف��اق در  وزی���د  ب��ه��اری  ب���اد  3( ک����دام 
بیابان ها و  صحرا  بستان ها،  و  گل  4( دی��دم 

کردگار معرفت  اس��ت  دف��ت��ری  ورق��ش  ه��ر 
پنهان اس���ت  پ��ی��دای��ی  ز  وی  ان���در  ح��ق 
نیست؟ خ��زان��ی  نوبت  عقبش  در  ب��از  ک��ه 
دی��دم او  همه  صحرا  گلستان ها،  ب��ود  او 

کدام یک از موارد زیر به ادبیّات انقالب اسالمی تعلّق ندارد؟- 1751
2( نگاه به گذشته ی تاریخ 1( نگاه تازه به انسان و جهان  

4( بهره گیری از نمادهای دینی و تاریخی 3( بهره گیری از آیات  
کدام اثر امین پور مخصوص نوجوانان نیست؟- 1752

4( ظهر روز دهم 3( آینه های ناگهان  2( به قول پرستو  1( مثل چشمه، مثل رود 
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بیت »کان عالمی آشفته چند آشفتن تو/ گیتی فسرد از فتنه تا کی خفتن تو« با کدام گزینه ارتباط ندارد؟- 1753
گوشم به  آی��د  رحیل  بانگ  ک��ران  هر  1( از 
بگیرند شاهد  عّشاق  را  زخم ها  گل  که  2( فردا 
3( ابر و نباریدن چه رنگ است، این چه رنگ است
کرد س��ام��ری  ج��ان  آهنگ  کلیم  4( یعنی 

خموشم من  وایهلِ  برخاست  ج��رس  از  بانگ 
تو و  من  گواه  زخمی  دل  ای  نیست  واحسرتا 
است ننگ  این چه  است،  ننگ  نبّریدن چه  و  تیغ 
ک��رد ی����اوری  را  ول���ی  ب��ای��د  ی����اوران  ای 

شعر »قرآن مصّور«، »آفتاب پنهانی« و »هجرت« هر کدام در چه قالبی سروده شده اند؟- 1754
4( شعر نیمایی- غزل- قصیده 3( شعر نیمایی- قصیده- مثنوی  2( شعر سپید- قصیده- قصیده  1( شعر سپید- غزل- مثنوی 

همه ي گزینه ها به جز ……… از مضامین موجود در آثار شاعران و نویسندگان دوره ي انقالب اسالمي است.- 1755
2( دعوت به وحدت و همدلي 1( تکریم و تجلیل از شهید و شهادت 

4( انتظار موعود 3( ُکرنش نسبت به ظالمان و ستمگران 
»روزن شب« و »شوکت دیرینه« در بیِت: »مردي صفاي صحبت آیینه دیده / از روزن شب شوکت دیرینه دیده« به ترتیب در چه مفهومي است؟- 1756

2( تباهي و تاریکي- توان بالقوه 1( عصر ستم و بیداد- گذشته ي درخشان اسالم 
4( تاریکي طوالني- پیروزي و موفقّیت 3( امیدواري اندک- اعتماد به نفس همیشگي 

کدام مصرع عزم امام را براي نابودي ظلم و ستم به خوبي نشان مي دهد؟- 1757
2( مردي به مردي دشنه بر بیداد بسته 1( مردي حوادث پایمال همت او  

4( مردي صفاي صحبت آیینه دیده 3( مردي تذرو کشته را پرواز داده 
کدام بیت با مفهوم کلّي شعر زیر، مناسبت دارد؟ - 1758

»جهان، قرآن مصّور است/ و آیه ها در آن/ به جاي آن که بنشینند، ایستاده اند.«
ف�کنم روی�ت  گ�ل  بر  ن�ظر  که  گه  1( ه��ر 
داري نظر  اگ��ر  اس��ت  درخ��ت  ب��رگ  2( ک��دام 
را ت��شنه  درخ�تان  ب�یخ  داد  آب  3( اب�ر 
است بیرون  ع�دد  ز  بارخ�دایا  4( نعمتت 

ن�زنم برهم  م��ژه  نرگس  چ��و  ک��ه  خ��واه��م 
است مکتوب  ن��ه  ب��رو  الهي  صنع  ��ّر  سهلِ ک��ه 
کرد ن��وبهار  پ�یرهن  ب��رهنه،  ش�اخ 
ش�کرگزار نکند  ه�رگز  ت��و  ان��ع��ام  ُش��ک��ر 

در مصراع»ابر و نباریدن چه رنگ است این چه رنگ است؟«، »واو« از چه نوعي است؟ - 1759
4( واو معّیت 3( واو مباینت  2( حرف پیوند وابسته ساز  1( حرف عطف 

نقش دستوري واژه هاي قافیه در کدام گزینه متفاوت است؟ - 1760
است فسانه  باقي  بخوان  من  با  را  فصل  1( این 
دی�ده آی�ی�ن�ه  ص�ح�ب�ت  ص�ف�اي  2( م�ردي 
مي ش�د دل گیر  شب  س�رد  سک�وت  از  3( ج�ان 
م�ي ش��د درد  ح��رم�ان  دام  در  4( ام�ی��ده�ا 

است عاشقانه  خواندم  بسیار  را  فصل  ای��ن 
دی�ده دی�رین�ه  ش�وک�ت  ش�ب  روزن  از 
مي ش����د پ�ی��ر  آرزوه�ا  ک��اب  در  دل 
م�ي ش�د س�رد  عاش�ق�ي ها  گ�رم  ب�����ازار 

عبارات »جهان قرآن مصّور است/ و آیه ها در آن/ به جاي آن که بنشیند، ایستاده اند / درخت یک مفهوم است/ دریا یک مفهوم است/ جنگل - 1761
و خاک … « با کدام گزینه ارتباط معنایي ندارند؟ 

1( به نزد آن که جانش در تجلّي است/ همه عالم کتاب حق تعالي است

2( گر به اقلیم عشق روي آري/ همه آفاق گلستان بیني

3( برگ درختان سبز، در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتري است معرفت کردگار

4( جهان جمله فروغ نور حق دان/ حق اندر وي ز پیدایي است پنهان

)سنجش- 88(- 1762 منظور شاعر از بیت: »قابیلیان بر قامت شب می تنیدند / هابیلیان بوی قیامت می شنیدند« چیست؟ 

1( مردم ستم کشیده و بی پناه، در برابر یورش ستمگران، حامی و مددکار نداشتند.
2( توانگران به عیش و نوش می پرداختند و تهیدستان از بی نوایی رنج و عذاب می کشیدند.

3( ستمگران در جهالت و بی خبری به سر می بردند و بیچارگان آن همه سختی را تحّمل می کردند.
4( هر چند عّمال رژیم شاه سختگیری و ستم روا می داشتند، ستمدیدگان نیز در اندیشه ی قیام و انقالب بودند.
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ادبیّات سال سرم292

)گزینه ی دو - 93(- 1763 مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟ 
می شد دلگیر  شب  س��رد  سکوت  از  1( ج��ان 
بود ب��ال  شبیخون  و  ب��ود  غ��م  2( شبگیر 
دی��دم ت��ب��دار  را  خفته  ش��ب��ان  3( دی����دم، 
می شد درد  ح��رم��ان  دام  در  4( ام��ی��ده��ا 

م��ی ش��د پ��ی��ر  آرزوه�����ا  رک����اب  در  دل 
ب��ود ک��رب��ال  ج��ا  ه��ر  و  ع��اش��ورا  روز  ه��ر 
دی��دم ب��ی��دار  ش��ب��روی  ش��ب،  خفته ی  ب��ر 
ب�����ازار گ���رم ع��اش��ق��ی ه��ا س���رد م��ی ش��د 

)گزینه ی دو - 91(- 1764 در بیت زیر همه ی آرایه ها به جز ……… دیده می شود. 
نشسته ه��م پ��ی��م��ان  روح  ب��ا  ن��ه��ان  نشسته«»م����ردی  ط��وف��ان  در  ن��وح  رن��گ  ب��ه  م���ردی 

4( جناس 3( ایهام  2( تلمیح  1( اسلوب معادله 
)قلم چی - 90(- 1765 کدام بیت به باور عامیانه اشاره دارد؟ 

چیست؟ نشانه ی  می پرد،  دلم  پلک  1( دوب��اره 
است  پ��رواز  چه  هر  آغاز  نقطه ی  که  2( کسی 
آب��اد اق��ل��ی��م ه��ر ک��ج��ا  از ح��وال��ی  3( ت���و 
عشق کشتیهلِ  گرفت  لنگر  تو  ن��ام  4( ک��ن��ار 

مهمانی ب��ه  کسی  م��ی آی��د  ک��ه  ش��ن��ی��ده ام 
پایانی خ���ّط  ع��ش��ق  س��ف��ر  در  ک��ه  ت��وی��ی 
وی��ران��ی ب��ه  رو  شهر  ای��ن  م���ی رود  ک��ه  بیا 
طوفانی اس��ت  آرام��ش��ی  ت��و  ی��اد  ک��ه  بیا 

)قلم چی - 90(- 1766 در کدام گزینه همه ی کتاب های نام برده شده از آثار »دکتر قیصر امین پور« هستند؟  
1( به قول پرستو، مثل چشمه مثل رود،  در کوچه ی آفتاب، در انتظار شاعر
2( دری به خانه ی خورشید، ظهر روز دهم، تنفس صبح، در کوچه ی آفتاب

3( از این ستاره تا آن ستاره، از آسمان سبز، دری به خانه ی خورشید، درکوچه ی آفتاب
4( ظهر روز دهم، آینه های ناگهان، تنّفس صبح، مثل چشمه مثل رود

)قلم چی - 90(- 1767 در کدام گزینه به همه ی مجموعه اشعار سلمان هراتی اشاره شده است؟ 
1( ظهر روز دهم - از این ستاره تا آن ستاره - رجعت سرخ ستاره

2( دری به خانه ی خورشید- از این ستاره تا آن ستاره - از آسمان سبز
3( آواز گلسنگ - دری به خانه ی خورشید- سفر سوختن

4( تنّفس صبح - در کوچه ی آفتاب - از آسمان سبز
)نشانه برتر - 93(- 1768 مفهوم کدام گزینه با عبارت زیر متفاوت است؟ 

»جهان قرآن مصّور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند، ایستاده اند«
اوست اس��رار  مخزن  ما  بی کینه ی  1( سینه ی 
کتابست گرچه  جهان  دو  را  رخت  2( آی��ات 
ه��زار دارد  اث��ر  او  اس��ت  ف��رد  3( گ��رچ��ه 
نظر می کنم  جهان  کتاب  در  که  4( چ��ن��دان 

ما وی���ران  دل  کنج  بجو  خ��واه��ی  اگ��ر  گنج 
ندیدیم مکتوب  و  کاتب  م��ا  ت��و  روی  ج��ز 
ب��ی ش��م��ار ش���ای���د  ن����ام  را  ی��ک��ی  آن 
می شود تکرار  که  نیست  بیش  ح��رف  یک 

)نشانه برتر - 91(- 1769 کدام بیت با »جهان، قرآن مصّور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند، ایستاده اند.« قرابت معنایی دارد؟ 
1( ج���ز ن��ظ��ر ب��ر ح��س��ن ج���ان اف����زای ی��ار
ب��ود ب��ی��ن��ا  دی�����ده ی  را  او  ک���ه  2( ه����ر 
بین ن���ور  و  ب��ی��ار  روش����ن  3( دی������ده ی 

عیان  م��ا  ن��ق��ش  ب��ه  پ��ن��ه��ان ش��د  4( س���ر 

ک��ار ه��ی��چ  ع��ال��م  دو  در  را  او  نیست 
ب��ود پ��ی��دا  او  در  ح���ق  ب��ی��ن��د  چ���ه  ه���ر 
بین ح���ور  و  ب��ه��ش��ت  ک���ن  م��ص��ف��ا  دل 
ب��خ��وان م���ا  ک���ت���اب  از  ع���ال���م  ع��ل��م 

درس هفدهم
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لغتامال
تاریخ ادبیّات

دستور

آرایه

 بحران

 قوز می کردم

 شیرآغوز

 منبع بی شائبه

 جمع کننده اضداد

 بارقه: پرتو، جلوه

 شائبه: شک

 تحفه: هدیه

 مشیّت: خواست

 اسالمی ندوشن

 روزها
⇓    

حسب حال 

 نکبت بار: مرکب

صفت فاعلی مرکب مرخم

 شاید کمی خل می پنداشتند

خل: مسند

این شیخ همیشه شاب

جمع کنندة اضداد

جمع کردن شوریدگی و عقل

جمع کردن تشرع و عرفان

جمع کردن عشق و زندگی عملی

 پارادوکس

 حس آمیزی

عالم افسانه پر رنگ و نگار

قصه های شیرین

ذوق لطیف

 این همدم کودک و دس��تگیر پیر مانند هوا در فضای فکری فارس��ی 
زبان ها جریان داشته است:

کنایه  سعدی در فکر ایرانی ها حضور داشت.

سعدی می خواند  مجاز از کلیات سعدی

خالصه درس 14 
درس چهاردهمپیش دانشگاهی
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ادبّیات پیش دانشگاهی
بارقههایشعرفارسی

درس چهاردهم

عبارت »هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت« با مفهوم کدام بیت، متناسب - 662
)سراسری خارج از کشور - 94( است؟ 

نیست کناره  هیچش  که  عشق  راه  است  1( راهی 
2( در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست
بود دمی  خوش  دهی  عشق  به  دل  که  گه  3( هر 
ماست بی اندام  ناساز  قامت  از  هست  4( هرچه 

نیست چ��اره  بسپارند  جان  آن ک��ه  جز  آن ج��ا 
نیست گمراه  کسی  دل  ای  مستقیم  صراط  در 
نیست استخاره  هیچ  حاجت  خیر  ک��ار  در 
نیست کوتاه  کس  ب��االی  بر  تو  تشریف  ورن��ه 

مفهوم: »به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم/ بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا« با کدام بیت متناسب است؟  - 663
)سراسری انسانی - 91(  

مگیر خ��رده  دردکشان  بر  و  زاه��د  ای  1( ب��رو 
می جام  و  یار  لعل  ترک  کرد  نخواهم  2( من 
باد نصیب  زهرم  که  باده  نه  خ��ورده ام  3( خون 
مکن عیبم  کرده ام  صبوحی  ار  قدر  شب  4( در 

الست روز  ما  به  تحفه  ای��ن  جز  ندادند  که 
است مذهب  اینم  که  داری��دم  معذور  زاه��دان 
گرفته ام بی غش  می  چ��ون  تو  لب  از  دور 
بود طاق  برکنار  جامی  و  یار  آمد  سرخوش 

عبارت: »هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنواِن مشیِّت الهی می پذیرفت.«، با کدام بیت تناسب مفهومی - 664
)سراسری ریاضی - 85( ندارد؟ 

جهان شد  تیره  او  غیبت  ز  اگ��ر  1( ج��ای��ی 
تفویض کن  خدای  فضل  به  خویش  کار  2( تو 
جهدی و  نمایی  ج��ّدی  تو  که  ق��در  3( ب��دان 
نمی آید ف��رو  عقبی  و  دن��ی��ا  ب��ه  4( س���رم 

ضیاست ب��ا  آف���اق  پ��رت��وش  ز  دگ��ر  ج��ای 
خداست کار  کار  که  نکبت  و  دول��ت  روز  به 
قضاست آن چه  هر  شود  دگرگون  که  مبر  گمان 
ماست سر  در  که  فتنه ها  این  از  اهلل  تبارک 

مفهوم بیِت: »به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا«،  در کدام گزینه، کامل بیان شده - 665
)سراسری هنر - 78( است؟ 

1( چون زمینه ها و انگیزه های گناه، فراهم بود، از ارتکاب خطا گزیری نبود.
2( چنانچه آب را گوارا نمی یافتم، هرگز این خطا از من سر نمی زد.

3( عطش حاصل از گرمای طاقت فرسا مرا به ارتکاب گناه برانگیخت.
4( اگر از عقل و خرد بهره ای می داشتم، میلی به خطاکاری نبود.

»موجود یک کتابی« در عبارت: »او سواد چندانی نداشت، حتی مانند چند زن دیگر در ده، خواندن را می دانست و نوشتن را نمی دانست ولی - 666
درجه فهم ادبی اش خیلی بیش تر از این حد بود، او نیز مانند داییم موجود یک کتابی بود« یعنی:

1( فقط کلّیات سعدی را می خواند
2( عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان کلّیات سعدی را می خواند.

3( مطالعه او محدود بود.
4( فقط قرآن را می خواند.

عبارت زیر چه کسی را معرفی می کند؟- 667
»این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی، معلم اول که جمع کننده ی اضداد است از هفتصد سال پیش به این سو مانند 

هوا در فضای فکری فارسی زبان ها جریان داشته است«
4( سعدی 3( جامی  2( حافظ  1( مولوی 
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در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ……… »مجاز« به کار رفته است.- 668
1( خاله ام، مرا نخستین بار از طریق سعدی، با شعر شاهکار آشنا نمود.

2( پس از خواندن سعدی وقتی به خانه ی خودمان باز می گشتم از فرط هیجان لکه می دویدم.
3( خاله ام نیز خوش وقت بود که من نسبت به کالم سعدی عالقه نشان می دادم.

4( از لحاظ آشنایی با ادبّیات، سعدی برای من به منزله ی شیر آغوز بود برای طفل.
در عبارت »از همان جا بود که خواندن گلستان، مرا به سوی تقلید از سبک مسّجع، سوق داد که بعد، وقتی در دبستان انشا می نوشتم، آن را به - 669

کار می بردم. ذوق ادبی من از همان آغاز آشنایی با این آثار، پر توقع شد و خود را بر سّکوی بلندی قرار داد. بعدها اگر به خود جرأت دادم که 
چیزی بنویسم، از همین آموختِن سِر خود و ره نوردِی تنهاوش بود.« چند »متّمم اسم« دیده می شود؟

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

متن »خاله ام با همه ی تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه ای قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن احتیاج - 670
)سنجش - 93( نداشت.« با همه ی ابیات به جز بیت ……… تناسب مفهومی دارد. 

بس و  خسب  زم��ی��ن  ب��ر  آزاده ای  1( گ���ر 
روی خ��واه��ش  ب��ه  خ��س��رو  پیش  2( چ���را 
سرسری گ��ر  و  اس��ت  لطیف  گ��ر  3( غ���ذا 

نخورد  ک��س  آن  دس��ت  از  عاقل  4( ش��ک��ر 

م��ک��ن ب��ه��ر ق��ال��ی زم��ی��ن ب����وس کس
چ���و ی���ک س���و ن���ه���ادی ط��م��ع خ��س��روی
چ��و دی��رت ب��ه دس��ت اوف��ت��د خ��وش خ��وری
ک��رد  س���رک���ه  ب����رو  ت��ّک��ب��ر  روی  ک���ه 

عبارت: »با خود می گفتند که این بچه ی ارباب، از بس می خورد مست شده، در حالی که از خوردن نبود، از شنیدن بود.«، بیان گر کدام حالت است؟   - 671
)سنجش- 86(  

4( لّذت بردن 3( توّجه بسیار  2( بی اختیاری  1( حرص و اشتیاق 

)گزینه ی دو - 91(- 672 کدام گزینه در بردارنده ی نظر و عقیده ی نویسنده ی کتاب »روزها« درباره ی ویژگی های به ظاهر متضاد شعر سعدی است؟  
1( سعدی انعطاف جادوگرانه ای دارد و آن قدر خود را خم می کند که به حّد فهم ناچیز کودکانه برسد. 

2( این شیخ همیشه »شاّب«، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی است. 
3( تشّرع و عرفان، مشق و زندگی عملی، شوریدگی و عقل، جنبه هایی هستند که در شعر سعدی دیده می شود.

4( وی هم هیبت یک آموزگار و هم مهر یک پرستار، هم چشم عقاب و هم لطافت کبوتر را دارد. 
)گزینه ی دو - 91(- 673 مفهوم کدام گزینه درست بیان نشده است؟  

1( هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود: هر احساس و اندیشه ای را به دین وابسته می دانست. 
2( خوب و بد را به عنوان مشّیت الهی می پذیرفت: از آخرت و عوارض مرگ سخن می گفت. 

3( هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدی می چریدیم: از آثار سعدی به دلخواه بهره می بردیم.
4( خانه ی مشترک و کهن سالی بود، بر سر هم نکبت بار که یک اتاق داشت: قدیمی و فقیرانه بودن خانه.

)گزینه ی دو - 91(- 674 عبارت زیر با کدام گزینه تقارن معنایی دارد؟ 
»هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.«

وجود ریشه ی  ای  و  مشّیت  دان��ه ی  1( ک��ای 
پروانه وص��ل  شمع،  ای  شمر  2( غنیمتی 
ندادند گ��ذر،  را  م��ا  نیکنامی  ک��وی  3( در 
صائب چون  نهاد  رضا  مقام  به  پا  که  4( کسی 

شمار آورم  پدید  تو  از  که  زم��ان  ای��ن  ب��اش 
ماند نخواهد  صبحدم  ت��ا  معامله  ای��ن  ک��ه 
را ق��ض��ا  ده  تغییر  نمی پسندی  ت��و  گ��ر 
را گ���ذران  عالم  گ��ذران��ی��د  دل��ی  خ��وش  ب��ه 

)گزینه ی دو - 91(- 675 همه ی گزینه ها با عبارت زیر به جز ……… قرابت معنایی دارد. 
»بنابراین خاله ام با همه ی تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه ای قناعت کرده بود نه از بخل بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن احتیاج نداشت.« 

نیست خرسند  ب��ن��ده  آن  از  1( خ��داون��د 
بس و  جنب  زم��ی��ن  ب��ر  آزاده ای  2( گ���ر 
هشی و  رای  م���رد  ار  ت��ن  3( م���پ���رور 
خ��ورم ب����ازو  س��ع��ی  از  ک��ه  4( ج��وی��ن��ی 

نیست خ���داون���د  ق��س��م  ب��ه  راض����ی  ک��ه 
م��ک��ن ب��ه��ر ق��ال��ی زم��ی��ن ب����وس کس
م��ی ُک��ش��ی م���ی پ���روری  چ���و  را  او  ک���ه 
ک��رم اه����ل  خ�����وان  ب���ر  م����رغ  از  ب���ه 
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ادبیّات پیش دانشگاهی )سال چهارم( 108

)گزینه ی دو - 91(- 676 بیت زیر با کدام یک از گزینه ها قرابت معنایی دارد؟  
لیک و  آب  ز  گ��وارن��ده ت��ر  چ��ه  را  استسقاش«»ح��ی��ات  بکشد  خ��ورد  ترش  بیش  که  کسی 

1( چون این حکایت ها را می شنیدم و می خواندم و عکس ها را می دیدم لبریز می شدم و سراچه ی ذهنم آماس می کرد. 
2( ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار پرتوقع شد و خود را بر سکوی بلندی قرار داد و در همین کورمال کورمال ادبی 

آغاز به راه رفتن کردم. 
3( خواندن گلستان مرا به تقلید از سبک مسّجع سوق داد که بعد وقتی در دبستان انشا می نوشتم آن را به کار می بردم. 

4( حکایات گلستان عصاره ی تجربّیات قرون در کشور ما و در دنیای اسالم بودند و جوانه های تخّیل مرا با نسیم بسیار جان بخشی بارور می کردند. 
)گزینه ی دو - 91(- 677 همه ی گزینه ها به جز ……… مفهوم مقابل عبارت زیر را دارند. 

»خاله ام مانند مادرم توّکلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می بخشید و هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود.«
مرا جبین  زد  ابلیس  خ��ود  ن��ام  به  1( نشان 
آن گ��اه و  زد  خ��دا  خ��ون  به  پنجه  2( نخست 
نرسد خلل  ب��ه  ای��م��ان  از  آن ک��ه  3( ب���رای 
شب خرمن  به  زد  و  کرد  صاعقه ای  به  4( بدل 

م��را ز ک��ب��ری��ای خ���ود آک��ن��د آس��ت��ی��ن 
ب��ه پ��ن��ج ک��ف��ر رق���م زد اص���ول دی���ن م��را
م��را یقین  رش��ت��ه ی  س��ر  س��پ��رد  ش��ک  ب��ه 
م��را خ��وش��ه چ��ی��ن  ط��ب��ع  او  طینت  چ���راغ 

عبارت »هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود و خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت.« با کدام بیت تناسب معنایی - 678
)قلم  چی - 93( دارد؟ 

را سرشت  هر  بد  و  نیک  بپرس  دل  1( از 
آن جا در  که  مجلسی  به  زد  نتوان  2( دم 
دوست حضرت  آستان  و  ما  ارادت  3( س��ر 

باش  خود  غم  در  برو  تو  مشفق  ناصح  4( ای 

را زش��ت  و  خ��وب  محک،  سنگ  اس��ت  آیینه 
)گوینده( قائل  لب  بر  زدن��د  خموشی  ُمهر 
اوست ارادت  م��ی رود  ما  سر  بر  چه  هر  که 
هستیم که  همانیم  خ��وب،  گر  و  بد  گر  ما 

)قلم  چی - 93(- 679 کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟ 
»خاله ام با همه ی تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه ای قناعت کرده بود، نه از بخل، بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن احتیاج نداشت.« 

نیاز روی  ک��ه  قسم  قناعت  آب���روی  1( ب��ه 
بشکیبم قناعت  به  گویی،  تو  هرچه  2( از 
احتیاج چرک  ز  وی  در  پاکیزگی  بود  3( کی 
اوراق��ش اس��ت  ش��ی��رازه  زهلِ  بی نیاز  4( چ��ه 

ب��ه خ��اک پ��ای ف��روم��ای��گ��ان ن��س��ودم من
قناعت و  اس��ت  محال  تو  از  شکیب  امکان 
نگذرد قناعت  ب��اری��ک  ک���ّاب  س��رای��ی  از 
است ک��رده  بوریا  به  قناعت  که  هر  ف��رش،  ز 

)قلم چی - 91(- 680 همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ……… با عبارت زیر قرابت مفهومی دارند. 
»هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.«

1( گ���ر ت��اج م��ی ده��ی، غ��رض م��ا ق��ب��ول تو
را خویش  اختیار  کشیدیم  سر  در  قلم  2( م��ا 
کردند م��ا  بی حضور  ازل��ی  قسمت  3( چ��و 
قدیم ملک الملک  تعالی،  است  خ��دای  4( آن 

توست رض���ای  م��ا  طلب  م��ی زن��ی،  تیغ  ور 
را دروی��ش  کند  قسمت  کاو  است  آن  اختیار 
مگیر خ��رده  رضاست،  وفق  به  نه  اندکی  گر 
ک���ه ت��غ��ّی��ر ن��ک��ن��د م��ل��ک��ت ج��اوی��دان��ش

عبارت »هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.« با کدام بیت ارتباط مفهومی - 681
)قلم چی - 90( دارد؟ 

ازل لطف  سابقه ی  از  مکن  1( ن��اام��ی��دم 
چشم به  گفت  غم،  به  مرا  مکش  که  2( گفتم 
راست رفت  نتوان  توحید  ره  در  قبله  دو  3( با 
مقبل بنده ی  که  دم  چرا  و  چون  ز  4( م��زن 

تو پسهلِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت
چشم به  گفت  ستم،  و  جور  مکن  بیش  زین 
خویشتن ه��وای  ی��ا  باید  دوس��ت  رض��ای  ی��ا 
گفت جانان  که  سخن  هر  جان،  به  کرد  قبول 

مفهوم عبارت »پس از خواندن سعدی، از فرط هیجان لُّکه می دویدم. کسانی که توی کوچه مرا این گونه می دیدند با خود می گفتند که این »بّچه ی - 682
)قلم چی - 89( ارباب« از بس زیاد می خورد مست شده؛ در حالی که از خوردن نبود، از شنیدن بود.« با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟ 

گ��وش راه  از  ش���ود  ف��رب��ه  1( آدم�����ی 
ختاست نافه ی  سخنت  عنبرین  که  2( گیرم 
من ره دانهلِ  ه��م  و  اس��ت��اد  ه��م  ت��و  3( ای 
کجاست؟ مست  مرا  جان  کند  بی باده  4( آن که 

ن��وش و  ح��ل��ق  از  ش���ود  ف��رب��ه  ج���ان���ور 
کس نافه ارمغان نبرد جانب ختا )نام مکانی است(
من ج����ان  ل����ذت،  ی��اف��ت  ک��الم��ت  از 
وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
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109 درو چهاردهد

)نشانه برتر - 93(- 683 همه ی ابیات به جز ……… با بیت زیر تناسب معنایی دارند. 
استسقا«»به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم و  س��رد  آب  و  تابستان  و  ب��ود  بیابان 
برتاب رخ  باب  این  کز  کرد  سرزنش ها  1( رقیبم 
تنی عاشق شدم بر  بوده ام، گر  2( در جمع خوبان 
کانجا مکن،  عیبم  سری،  افکندم  پایت  در  3( اگر 

4( وق�����ت ض�����رورت چ���و ن��م��ان��د گ��ری��ز 

نمی ارزد در  خاک  که  را  ما  سرهلِ  این  افتاد  چه 
ب��وده ام کافرستان  در  پارسا،  ای  مکن،  عیبم 
را پا  نشناختم  سر  ز  مستی  از  که  بودم  چنان 
تیز ش��م��ش��ی��ر  س���ر  ب��گ��ی��رد  دس����ت 

کدام بیت با عبارت »هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ی ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.« ارتباط معنایی دارد؟  - 684
)نشانه برتر - 93(  

آی بیرون  و  ره  صد  بریم  آت��ش  به  1( گ��ر 
بزنی سنگم  به  که  پسندی  جور  آن  تو  2( گر 
سرشته اند ن��ازت  و  کرشمه  از  که  3( آن��ی 

آنک  از  نام  نهمت  مشیت  که  آمد  4( واج��ب 

ب��گ��دازم اگ���ر  ب��اش��م  ن��اب��م ک��ه ه��م��ان  زر 
آغ��ازم خ��الف  ک��ه  نیاید  ج��رم  ای��ن  م��ن  از 
نوشته اند ک��م  قضا  کلک  ز  ت��و  چ��و  نقشی 

سرتاسر  ع��ی��ان  گ��ردی��د  ت��و  ز  آف��ری��ن��ش 
)نشانه برتر - 91(- 685 مفهوم کدام بیت با جمله ی »خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.« همخوانی ندارد؟ 

خواهی هالک  گرم  و  بخشی  حیات  1( اگ��رم 
تفویض  کن  خدای  فضل  به  خویش  کار  2( تو 
گ��ردد م���رادم  غیر  ار  زن��م  برهم  3( چ���رخ 

بود  ای��ن  ازل��ی  حکم  گل  و  گ��الب  ک��ار  4( در 

پادشاهی که  بنهم  خدمت  به  بندگی  سر 
خداست کار  ک��ار،  که  نکبت  و  دول��ت  روز  به 
چرخ فلک از  کشم  زب��ون��ی  ک��ه  آن��م  ن��ه  م��ن 
باشد پرده نشین  وان  ب���ازاری،  شاهد  کاین 

)نشانه برتر - 91(- 686 کدام گزینه مفهوم ویژگی »سهل ممتنع« بودن کالم سعدی را در بر ندارد؟ 
گستاخ گفت  ت��وان��د  ح��ق  ک��س  ه��ر  1( ن���ه 

دگرست  سعدی  گفتن  سخن  و  گویند  2( همه 
گویی مصالح  و  سخن دان  گرچه  3( سعدیا 

کس  نیفزاید  تو  حسن  و  من  حدیث  4( ب��ه 

مسلّم را  س��ع��دی  اس���ت  م��ل��ک��ی  س��خ��ن 
داوود همچون  ن��ه  مزامیر  خوانند  همه 
نیست سخن دانی  ب��ه  ب��رآی��د  ک��ار  عمل  ب��ه 
را زیبایی  و  س��خ��ن دان��ی  اس��ت  همین  ح��د 
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443 درو پان دهد

ممیز

صفِت صفت

مضاٌف الیِه مضاٌف الیه

قید صفت

صفِت مضاٌف الیه

 برای ش��مارش تعداد یا اندازه و وزن موصوف میان عدد 
و معدود اس��می می آید که وابستة عدد است و ممیز نام 

دارد. )واحدهای شمارش(
 ممیزها عبارت اند از:

 تُن، کیلوگرم، گرم، من  برای وزن
 فرسخ، کیلومتر، متر…  برای طول

 دست  برای لباس دوخته، میز و صندلی و ظرف
 توپ و طاقه  برای پارچه

 تخته  برای فرش
 دستگاه  برای لوازم الکتریکی

 تا  برای بسیاری از اشیا

نمودار:  رنگ سفید شیری

 برخ��ی از صفت ها، صفت های همراه خود را 
بیش تر معرفی می کنند. این صفت با صفت 

همراه خود یک جا وابستة هسته می شود.

 نمودار:    دو  دستگاه  رادیو

 در ترکیب های��ی از قبیل: زنگ مدرس��ة ما، 
کتاب تاریخ ای��ران، واژه های »ما« و »ایران« 

مضاف الیههلِ مضاف الیه اند.

 نمودار:  کتاب تاریخ ایران

 نمودار:    هوای نسبتًا خوب

 نمودار:     کتاب  پسر  بزرگ تر

               کتاب  این  پسر

گروه اسمی )2(

وابسته های وابسته

خالصه درس 15  
زبان فارسی 3
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 بان فارسی  )سال سرم( 444

بیاموزیم: تلفظ صحیح

متمم

 متمم اسم، خود گروه اسمی است که با کمک حرف اضافه، همراه اسم می آید.متمم اسم
  مثال: عالقة او به نقاشی زیاد است. / مصاحبه با رئیس را نیمه کاره رها کردم.

 واژه هایی از قبیل عالقه، نیاز، مهارت، تسلط، مصاحبه، دشمنی، نفرت و …  نیازمند متمم اند. 

 َزمین

باهت  شهلِ

 ُشجاعت

رافت  شهلِ

 ُشمال

دالت  عهلِ

 َعطر

 َعالوه

 ُعمران

 َعَوض

 کهلِرامت

 اهلِصالت

 بهلِقاع

 بینُ المللی

 تهلِکرار

 تهلِالوت

 ثَبات

 َجرگه
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 متمم گروه اسمی است که پس از حرف اضافه )از - به - برای - در - اندر - به جز - …( می آید.
    متمم ممکن است یکی از اجزای جمله باشد. )متّممهلِ فعلی(
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گروهاسمی)2(زبان فارسی 3
درس پانزدهم

)سراسری ریاضی - 94(- 2786 در کدام عبارت، متمم اسم وجود دارد؟ 
1( عنصری برخالف فّرخی به جای تغّزل بیش تر به وصف می پردازد.

2( واژگان و تعبیرهای مناسب و برگزیده، به نوشته ارزش هنری می بخشد.
3( در شعر اسدی حّس دینی و عالقه به مبانی اسالم بر همه چیز غلبه دارد.

4( ناصرخسرو نتیجه ی تأّمالت فلسفی خود را در آثاری به نثر استوار فارسی برجای گذاشت.
در عبارت »بعد از دو ساعت انتظار، گفتند: میدان آماده است. نزدیک خانه ی کدخدا، زمین بزرگی بود. سیدرضا، پهلوان ده که به میزان تسلط - 2787

خود بر حریف آگاه بود، بعد از متر کردن زمین با گامهایش، به مبارزه شتافت.« به ترتیب، بدل، متمِم اسم، شاخص و ممیّز، کدام است؟  
)سراسری زبان - 94(  

2( پهلوان ده - مبارزه - کدخدا - ساعت 1( زمین بزرگی - گامهایش - سید - متر 
4( پهلوان ده - حریف - سید - ساعت 3( زمین - میزان - کدخدا - متر کردن 

)سراسری زبان - 94(- 2788 در کدام بیت متّمم فعل بر سایر اجزای جمله، مقّدم شده است؟ 
1( ب��ا آت��ش عش��ق ت��و کجا ج��ای قرار اس��ت؟
حقیق��ت اه��ل  خب��ر  پرس��ی  چ��ه  کعب��ه  2( از 
3( از حدیث��م ب��وی ج��ان ام��روز می آی��د که من
گس��اران ب��اده  بزمگ��ه  م��ی  جرع��ه ی  4( از 

ب��ا ای��ن دل دیوانه ک��ه را برگ صبوری اس��ت؟
مغانن��د خراب��ات  ک��وی  در  طایف��ه  کای��ن 
دوش بی تش��ویش دل در صحب��ت ج��ان ب��وده ام
چ��ون چش��م م��ن از خ��ون جگ��ر الله س��تان بود

)سراسری زبان - 92(- 2789 از میان وابسته های وابسته، در متن زیر چند »مضاف الیه مضاف الیه« وجود دارد؟  
»تأثیر ادبیّات عرب در ادب فارسی و نفوذ فرهنگ یونان در روم و یا تأثیر ادبیّات هندی در ایران، حاصل روابط فرهنگی و یا نتیجه ی تسلّط 
نظامی است. به عبارت دیگر ادبیّات ملل مختلف جهان در هم اثر می کنند و نوعی داد و ستد ادبی به وجود می آید و این داد و ستدها یکی از 

عوامِل شکفتگی ادبیّاِت جهان است.«

4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 
)سراسری انسانی - 92(- 2790 در کدام عبارت وابسته ی وابسته، صفِت مضاف الیه است؟ 

1( دستور زبان دوره ی دبیرستان بر مبنای نظریه ی ساخت گرایی نوشته می شود.
2( آموزش هم زمان سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، طرح همه ی مسایل را آسان می سازد.

3( دستگاه هایی مثل ماشین تحریر و رایانه، فاصله ی میان واژه ای را به طور دقیق مراعات می کنند.
4( انجام تمرین به یادگیری اساسی درس کمک می کند؛ شایسته است به تمرین زیاد دروس توّجه شود.

در عبارت »عّطار نیشابوری، یکی از برجسته ترین شاعران زبان فارسی است که به درجه ی واالیی از کمال معرفت دست یافت و آن چه را که - 2791
سنایی در آغاز کار از سرمایه های عرفانی به عرصه ی شعر فارسی وارد کرد با هنرمندی به کمال نسبی نزدیک ساخت.« چند »وابسته ی وابسته« 
)سراسری خارج از کشور - 92( به کار رفته است؟ 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
)سراسري ریاضی - 91(- 2792 در همه ي عبارات به استثناي ……… »متّمم اسم« یافت مي شود. 

1( نثر فّني، نثري است شعروار که داراي زبان تصویري و سرشار از آرایه هاي ادبي است. در این نوع نثر از آیات و احادیث استفاده مي شود.

2(  نثر فارسي، معّرف ذوق درخشان و واالي ایرانیان است که مردم، آن را شایسته ي نگهداري مي دانند و به خوبي آن را حفظ مي کنند.
3(  به شوق دیدن زیبایي هاي کویر و لّذت بردن از نمودهاي طبیعت در بیابان هاي فراخ از تهران آهنگ کرمان کرد.

4(  ادبّیات، یکي از گونه هاي هنر است و کلمات، مصالح و مواّدي هستند که نویسنده یا شاعر با بهره گیري از عواطف خویش آن ها را به کار مي گیرد.
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)سراسري تجربي - 91(- 2793 تعداد وابسته هاي وابسته در متن زیر، چند مورد است؟ 
»در قصاید بهار، آهنگ کالم قدما، طنین انداز است. شیریني بیان فّرخي و شادابي اندیشه ي بخردانه ي رودکي را در اشعار او به خوبي مي توان 
دید. در توصیف خمریّات او روح کالم منوچهري موج مي زند. اگر بخواهیم تنها دو مروارید گران بها از دریاي معاني شعر بهار صید کنیم، آن دو، 

چیزي جز آزادي و وطن نخواهد بود. احاطه ي او بر فرهنگ ایران باستان، عشق وي را به ایران کهن بیش تر کرده است.«
4( ده 3( نُه  2( هشت  1( هفت 

)سراسري زبان - 91(- 2794 وابسته ي وابسته در کدام گروه اسمي »تمامًا« صفت مضاف الیه است؟ 
1( آثار گران بهاي آن مرد، علماي روحاني مشهد، خانواده ي بزرگ وي
2( تألیف آن کتب، رشته ي ادبّیات فارسي، مجموعه ي مقاالت فرهنگي

3( استاد کرسي حافظ، نخستین دانش پژوه ادبي، چهار زمینه ي تألیف
4( پایان نامه ي دوره ي دکتري، مجموعه دروس حوزوي، درس مهم قرآن

در میان گروه هاي اسمي »دو سیر زعفران، لباس خواهر بزرگ تر، بهترین دانش آموز کالس، نخستین روز مدرسه، یک فروند هواپیماي جنگي، - 2795
لباس نسبتًا نفیس، برجسته ترین شرکت کننده ي المپیاد ادبي، کتاب جغرافیاي منطقه، آن داور بین المللي، چندمین روز پیاپي، زنگ در ساختمان، 
)سراسري هنر - 91( رنگ قرمز تند« چند گروه، وابسته ي وابسته دارد؟ 

4( نه 3( هشت  2( هفت  1(  شش 
)سراسری ریاضی - 85(- 2796 در کدام عبارت، وابسته ی وابسته و نمودار آن، به درستی مشّخص شده است؟ 

1( یکی از این دو تن باید از میان برداشته شود و این اسفندیار خواهد بود.

2( اگر چشم های دورنگر اسفندیار اندکی حقیقت بین بود، بازی شوم پدر را درمی یافت.

3( رستم پهلوانی است که عمری بس دراز به مردانگی ایزدان با دست یاران اهریمن جنگیده است.

4( رستم در ژرفای ذهن خوانندگان، می بایست شکست ناپذیر بماند، حّتی در برابر طلسم زرتشت.

)سراسری تجربی - 85(- 2797 در همه ی گروه های اسمی به جز گروِه ……… وابسته ی وابسته به کار رفته است. 
4( صحبت خیلی عامیانه 3( بهترین فصل زندگی  2( ساختن آینده ای بهتر  1( فزونی نیروی رستم 

)سراسری تجربی - 83(- 2798 نمودار کدام گروه اسمی، با گروه های دیگر، متفاوت است؟ 
4( سه اصله درخت سیب 3( چهار متر پارچه ی سفید  2( دو کشور قدرتمند جهان  1( یک تن گندم خوب 

در همه ی گزینه ها به جز … وابسته ی وابسته دیده می شود.- 2799
1( چنان که تمامت آن صحرا سپید می نمود از بسیاری نرگس ها، از آنجا برفتیم.

2( نخستین بار از زبان خاله ام بود که بعضی از قصه های بسیار اصیل ایرانی را شنیدم.
3( روز سه شنبه، پنجم شعبان آنجا رسیدیم. حوالی شهر همه کشاورزی و بساتین بود.

4( تا رازی را که عصمت عظیمش نباید در کاسه این فهم های پلید ریزد، دزدانه بشنوند.
در عبارات زیر کدام گزینه به چشم نمی خورد؟- 2800

»مؤلّف »تاریخ سیستان«، نخستین شاعر پارسی گوی را محمد بن وصیف می داند. او دبیر رسایل بود و ادب را نیکو می دانست و شعر پارسی در 
حضور یعقوب خواند و قبل از او در عجم،  کس شعر نگفته بود و پس از او شاعران دیگر به پارسی شعر گفتند.«

4( مضاف الیههلِ مضاف الیه 3( صفت فاعلی  2( صفت مبهم  1( صفتهلِ مضاف الیه 
در عبارت زیر چند گروه به شکل  داریم؟- 2801

»در برخی از نوشته های فارسی، کاربردهای نابه جا و نادرستی دیده می شود که صرف نظر از علل ورود آن ها به زبان نوشتاری امروز، دلیل رواج آن ها بعضی 
نوآوری های کاذب و ترجمه های مغایر با ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی است. اغلب این کاربردهای نادرست از طریق رسانه های گروهی در جامعه 
منتشر می شود. برای این که نوشته های خود را به زبان فارسی معیار نزدیک کنیم، باید این غلط ها را بشناسیم و راه به کارگیری درست آن ها را نیز بدانیم.«

4( نه 3( هشت  2( هفت  1( شش 
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447 درو پان دهد

در جمالت زیر چند وابسته ی وابسته وجود دارد؟- 2802
»یک دست کردن شیوه ی خّط فارسی ضرورتی است که مّدت ها است به عنوان اصلی ترین موضوع فرهنگستان زبان فارسی مورد توّجه است. 

رعایت این یک دستی، در سهولت خواندن متن ها کمک شایانی به خواننده خواهد نمود.«
4( هشت 3( شش  2( هفت  1( پنج 

در کدام گزینه، همه ي واژه ها با تلّفظ معیار آمده اند؟- 2803
2( َشرافت- نُقاط- تار و تُنبور- ُشجاعت دالت- تهلِالوت- َخلطهلِ مبحث- وهلِجدان  1( عهلِ

4( ُچنان- َشباهت- َکبَرسن- بهلِقاع 3( َحماسه- اَصالت- پُرمخاَطب- َهدیه 

)سنجش - 94(- 2804 نوع »وابسته ي وابسته« در همه ي گزینه ها به جز گزینه ي ……… یکسان است. 
نمی آی��د ف��رو  کس��ری  و  قیص��ر  کاخ  ب��ه   )1
2( پدی��ده ي همه ک��ون و مکان یکی قطره اس��ت
3( س��زای هم��ت خ��ود س��ر نمی نهم به س��جود
آف��اق می کن��د  ت��و  ک��وی  کعب��ه ي  4( ط��واف 

س��ود ت��و  ک��وی  کاروان  ق��دم  در  ک��ه  س��ری 
نامح��دود ن��ور  دری��ای  ت��و  پیش��گاه  ب��ه 
چ��ه ج��ای ج��ود ت��و ای پادش��اه مل��ک وج��ود
معب��ود زه��ی  و  عبودی��ت  مق��ام  زه��ی 

)سنجش - 89(- 2805 نوع ترکیب کدام گروه اسمی با بقیّه تفاوت دارد؟ 
2( بدان بی بها ناسزاوار پوست 1( یکی بی زیان مرد آهنگر  

4( موجودی سه پوزه ی سه سر شش چشم دیوزاد 3( سایه ي آن بی بها چرم آ هنگران 
)سنجش - 89(- 2806 نمودار کدام ترکیب نادرست است؟ 

2( سه شب اّول ماه گذشته 1( مهم ترین آ ثار کهن نوشته شده 

4( همین حادثه ی هولناک خانمان برانداز 3( انتظار طاقت فرسای کشنده  

)سنجش - 89(- 2807 نوع »متّمم« در کدام عبارت با سایر عبارات متفاوت است؟ 
1( بحث درباره ی مسائل سیاسی اجتماعی، این روزها بسیار رواج دارد.

2( انتقاد از زشتی ها و نابسامانی های جامعه برای اصالح رفتار اجتماعی، سودمند است.
3( تسلّط داشتن بر مهارت های علمی و ادبی از جمله ویژگی های یک نویسنده ی با کفایت محسوب می شود.

4( گل های رنگارنگ باغ زندگی جلوه ای خاص به حیات بشری و انسانّیت می بخشد.
)سنجش - 88(- 2808 در عبارت زیر، کدام واژه »متّمم اسم« است؟ 

»داستان وقتی جّذاب است که نویسنده اشخاص واقعه را خوب بشناسد و هریک از آن ها مطابق سرشت و منش خود در صحنه ی ماجرا به حرکت 
درآید و در نتیجه ی برخورد آن ها با یک دیگر، حوادث و کشمکش ها وقوع یابد.«

4( نتیجه 3( یک دیگر  2( صحنه  1( حرکت 
)سنجش - 88(- 2809 در کدام گروه اسمی، وابسته ی وابسته به کار رفته است؟ 

4( خویشاوند تنهای من 3( گل های معّطر شعر  2( پرده داران حرم ستر  1( حصار عبوس غربت 
)سنجش - 87(- 2810 نمودار کدام گروه اسمی با نمودار سایر گروه های اسمی، متفاوت است؟ 

4( رنگ آسمان آبی 3( رنگ آسمان ما  2( رنگ آبی روشن  1( رنگ خیلی روشن 
)سنجش - 87(- 2811 نمودار کدام »وابسته ی وابسته« درست است؟ 

4( شعر بی اندازه شورانگیز 3( آسمان آبی الجوردی  2( ضمیر سازندگان بنا  1( سه فرسخ مسافت 

)سنجش - 87(- 2812 نمودار کدام گروه اسمی به درستی ترسیم نشده است؟ 
4( شب زیبای کویر 3( زیبایی شب کویر  2( شب کویر زیبا  1( زیباترین شب کویر 

)سنجش - 86(- 2813 در کدام گزینه »وابسته ی وابسته« دیده نمی شود؟ 
2( توصیفات بسیار گیرا و جّذاب 1( زیبایی این شب مهتابی  
4( مهم ترین عناصر داستانی متن 3( این شیوه ی رمان نویسی عصر  
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)سنجش - 86(- 2814 در گروه های اسمی کدام عبارت، وابسته ی وابسته )از نوع صفت مضاف الیه( دیده می شود؟ 
1( دیگر نه آن لبخند سرشار از امید و مهربانی و تسلیت بود، که سپیدی دندان های مرده ای شده بود که لب هاش وا افتاده بود.

2( این شهادت را یک نویسنده ی رومانیایی داده که به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام کرده است.
3( این سکوت مرموز و هراس انگیز کویر است که در سایش بال های این پرنده ی شاعر، سخن می گوید.

4( و الماس های چشمک زن ستارگان، نه دیگر روزنه هایی بر سقف شب به فضای ابدیت، پنجره هایی بر حصار عبوس غربت من.
)سنجش - 86(- 2815 نمودار کدام گروه اسمی، با گروه اسمی »آسمان تیره ی شب« یکسان است؟ 

4( انتخاب بهترین شیوه 3( آثار مترجمان ایرانی  2( فضای اسرارآمیز آن  1( کنار جوی آب 
)سنجش - 86(- 2816 در کدام گزینه، »وابسته ی وابسته« دیده نمی شود؟ 

4( چهره ی غبارآلود خاک 3( مرور دروس اصلی  2( انجام هر عملیاتی  1( صدای پای آب 
)سنجش - 86(- 2817 کدام گروه اسمی دارای ممیّز است؟ 

4( کیف برادر بزرگ حمید 3( کتاب همسایه ی محسن  2( هوای کاماًل صاف  1( سه دست کت و شلوار 

)گزینه ی دو - 95(- 2818 در گروه های زیر همه ي انواع وابسته ي وابسته به جز ……… دیده می شود. 
»شرایط عالی امروز / نگاه مردم عصر / فریاد رسول اعظم / بهترین افکار علمی خدای هستی آفرین ما / چهارمین فیلم این دوره / یک قبضه 

خاک / عملکرد فوق العاده ي بشر دوستانه / استقالل مردم این سرزمین«
4( ممیز 3( قید صفت  2( مضاف الیه مضاف الیه  1( صفت صفت 

)گزینه ی دو - 93(- 2819 »وابسته ی وابسته« در گروه های اسمی کدام گزینه تمامًا، »مضاف الیِه مضاف الیه« است؟ 
1( دختر مرد سخی � میز دفتر مدرسه � هوای بسیار لطیف 

2( سال سوم آموزش متوسطه � دامن آبی سیر � شش جلد کتاب درسی
3( پسر بزرگ عمو � مرد ریش سفید روستا � استاد علی اکبر دهخدا

4( فارغ التحصیل دانشکده ی حقوق � لباس شرکت کننده ی مسابقه � علم مبانی عرفان
)گزینه ی دو - 91(- 2820 در کدام گزینه »وابسته های وابسته« بیش تر است؟ 

1( بخاری  قفس پرستو را در آن شب بسیار سرد، خاموش و بیماری این پرنده را شدید تر کردند.
2( دوتایی، چفت در پلّکان مسجد را انداختیم و قفل را بهش زدیم.

3( تنها، صدای گریه ی زن مشدی حسن می آمد که تک و تنها نشسته بود روی طویله.
4( هوا تاریک شده بود و او توانسته بود دوتا کرت بکند، کرت های بسیار کوچک و باریک.

)گزینه ی دو - 91(- 2821 در کدام گزینه »مضاف الیِه مضاف الیه« وجود ندارد؟ 
1( ما قدرت اجاره ی حیاط دربست نداشتیم.

2( فرش های گران بهای چادرش زبانزد ایل و قبیله بود.
3( با دانش نامه ی رشته ی حقوق قضایی به سراغ دادگستری رفتم.

4( بوی دلربای شبدر دوچین هوا را عطرآگین ساخته بود.
)گزینه ی دو - 91(- 2822 در کدام گزینه وابسته ی وابسته به کار نرفته است؟ 

4( تاریخچه ی فرهنگی کشور ما 3( یک لیوان آب  2( دوستهلِ خوب مهربان  1( هوای بسیار سرد 
)گزینه ی دو - 91(- 2823 کدام گزینه  وابسته ی وابسته ی بیش تری دارد؟ 

1( منظومه ی شعر نظامی زیباترین منظومه ی عاشقانه در ادب فارسی است.
2( خسرو پرویز شهریار خوش گذران ساسانی دل در گرو محّبت شیرین شاهزاده ی ارمنی دارد.

3( در میانه ی راه عاشقی خسرو برای برداشتن رقیب از سر راه او را به کندن کوه بیستون می گمارد.
4( استادانه ترین نمونه های مناظره ی معاصر، مناظرات پروین در مجموعه ی مناظره ها در ایران است.

)گزینه ی دو - 91(- 2824 در کدام گزینه وابسته ی وابسته از نوع قید صفت دیده می شود؟ 
1( برخی شعر غنایی را حاصل آرامش نسبی بعد از جنگ های پی درپی خونین می دانند.

2( مرثیه ی بهار و طنز عبید زاکانی اگر چه در بدایت صورتی کاماًل فردی دارند اّما حامل یک یا چند پیام اجتماعی هستند.
3( شعر غنایی در یک زمینه ی کلّی عرفانی سیر می کند و یکی از زمینه های مهّم شعر غنایی است.

4( در شعر فارسی وسیع ترین افق معنوی، افق شعرهای غنایی است.
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)گزینه ی دو - 91(- 2825 نمودار پیکانی: »دو فروند هواپیمای جنگی پیشرفته« در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ 
2( دو فروند هواپیمای جنگی پیشرفته 1( دو فروند هواپیمای جنگی پیشرفته 

                

4( دو فروند هواپیمای جنگی پیشرفته 3( دو فروند هواپیمای جنگی پیشرفته 
              

)قلم چی - 94(- 2826 در متن زیر، چند »وابسته ي وابسته« از نوع »مضاف الیِه مضاف الیه« به کار رفته است؟ 
»آفتاب جان بخش اردیبهشت از تنه ي درختان کاج و صنوبر باال می رفت و سایه های کشیده و طوالنی درختان در چمن ها به جلو می خزید. 
گنجشک ها دسته دسته در البه الی برگ های انبوه نارون ها فرو می رفتند و گروهی از کبوتران کوهی در دریای نیلوفری شامگاه شناکنان می رفتند.«

4( دو 3( چهار  2( پنج  1( سه 
)قلم  چی - 93(- 2827 در کدام گزینه ممیّز وجود ندارد؟ 

1( میان دو شهر قم و کاشان بیش از یک صد کیلومتر فاصله نیست.
2( بیش از چهارصد جمله و بیت از گلستان سعدی، در شمار امثال و حکم درآمده است.

3( ناصر هم مقداری زردآلو و چند تا گیالس از مادرش گرفت و با سیب های بهمن، همه چیزشان جور شد. 
4( دو فرسنگ راه در میان گل های خشخاش و چمن های نمناک و جویبارها می پیماییم.

)قلم چی - 92(- 2828 در متن زیر به ترتیب چند »صفِت مضاف الیه« به کار رفته است؟ 
»این روایت ها از زبان انسان هایی ناشناس نقل شده است. شاید بتوان گفت گونه های شعر عامیانه بازتاب ذهن جمعِی افراد یک جامعه است که 

برای ارائه ی دستور شیوه ی زندگی و شناساندن ارزش های اجتماعی به اعضای جامعه ی بشری پدید می آیند.«
4( چهار 3( شش  2( هفت  1( پنج 

)قلم چی - 92(- 2829 در کدام گزینه، همه ی گروه های اسمی دارای »وابسته ی وابسته« هستند؟ 
1( فارغ الّتحصیل دانشکده ی ادبّیات، کانون فرهنگی آموزش، دو سانتی متر کاغذ

2( تجدید خاطره ی بزرگی، همه ی جشن های جهان، روز شادمانی زمین
3( سؤاالت آزمون آزمایشی، هوای بسیار لطیف، پیراهن سبز روشن

4( یک قرارداد مصنوعی، اجتماعی، سرگرم کارهای مصنوعی، تاریخ ملت کهن ما
)قلم چی - 91(- 2830 در همه ی گزینه ها به  استثنای گزینه ی ……… »وابسته ی وابسته« وجود دارد. 

1( زیبایی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید. اگر نزدیکش رویم از دستش داده ایم.
2( نگاه های اسیرم را همچون پروانه های شوق در این مزرعهلِ سبز آن دوست شاعر رها می کنم.

3( امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر، از ریشه شان برمی کنند.
4( روز زشت و بی رحم و گدازان و خفه ی کویر می میرد و نسیم سرد و دل انگیز غروب، شب کویر را خبر می دهد.

)قلم چی - 90(- 2831 در کدام گزینه صفت، وابسته ی مضاف الیه شده است؟ 
2( نخستین جلوه های نثر امروزی ادبّیات ایران 1( ادبّیات داستانی معاصر و نوین سرزمین ما 

4( شعرها و داستان های شاعران و نویسندگان ایران 3( سبک ها و مکتب های ادبی مغرب زمین 
)قلم چی - 90(- 2832 در عبارت زیر به ترتیب چند »صفِت مضاف الیه« و چند »مضاف الیِه مضاف الیه« وجود دارد؟ 

»بر روی فرش های زمّردیِن سبزه ها،  درختان سرسبز باغ خّرم و شاد را دیدم که شاخه ی دست های خویش را که از شوق و شکر می لرزید به 
آسمان برافراشته بودند.«

4( پنج - چهار 3( چهار - سه  2( سه - سه  1( سه - دو 
)قلم چی - 90(- 2833 در کدام گزینه »وابسته ی وابسته« به کار نرفته است؟ 

1( شکوه و تقوا و شگفتی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید.
2( لطافت زیبای گل در زیر انگشت های تشریح می پژمرد.

3( نگاه های اسیرم را همچون پروانه های شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می کنم.
4( شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند.
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)قلم چی - 89(- 2834 نمودار پیکانی کدام »گروه اسمی« درست ترسیم نشده است؟ 
2( کتاب اسرارالّتوحید محّمدبن منور 1( یک دست لباس دوخته  

                
4( رنگ سفید شیری 3( هوای فوق العاده گرم  

              
)نشانه برتر - 93(- 2835 در گروه های اسمی زیر چند وابسته ی وابسته از نوع »مضاف الیه مضاف الیه« به کار رفته است؟ 

»انسان آرمانی شعر حافظ/ مقام عدل انسانی او/ چکیده ی نظرگاه شخصی حافظ/ اثبات قاطعانه ی بی عیبی خویش/ ماهیت پنهان و آشکار حافظ/ 
معنی ظاهری شعر/ بحث های مفّصل سفسطه آمیز/ برجسته ترین خصیصه ی اخالقی پیر/ چهره ی معموالً معقول«

4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو 
)نشانه برتر - 92(- 2836 در همه ی عبارات به استثنای ……… »متّمم اسم« یافت می شود. 

1( این حماسه سینه به سینه و نسل به نسل نقل شده و به شکل مکتوب و اغلب به صورت شعر درآمده.
2( این نوع حماسه تقلیدی از حماسه ی طبیعی است. در تدوین حماسه ی مصنوع همه دخالت ندارند.

3( روی آوردن به ادبّیات داستانی معاصر از اوایل دوره ی مشروطه با کتاب هایی آغاز شد.
4( رمان گونه هایی آمیخته با انتقاد تند و مستقیم و گاه طنزآلود از اوضاع اجتماعی ایران نوشتند.

)نشانه برتر - 92(- 2837 در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ……… بعضی از گروه های اسمی دارای وابسته ی وابسته است. 
2( دوخته بر دورکالهش لبه / و آن لبه بر شکل مه یک شبه 1( روز چو روز خوش آدینه بود / در گرو خدمت عادی نبود 

4( منتظر حوله ی باد سحر / تا که کند خشک بدان روی تر 3( نیر و رخشان چو شبه، چکمه اش / خفته یکی شیر به هر تکمه اش 
)نشانه برتر - 91(- 2838 در میان کلمات زیر، تلّفظ چند کلمه نادرست است؟ 

»ِشباهت - ِشرافت - ُجرگه - َهدیه - ِچنان - َحماسه - بُقاع - ثَبات - ِداللت - َگواه«
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

)نشانه برتر - 91(- 2839 در کدام گزینه »متّمم اسم« مقّدم بر دیگر اجزای جمله است؟ 
2( در شب قدر ار صبوحی کرده ام، عیبم مکن 1( ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا 

4( در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست 3( ز سرو قّد دلجویت مکن محروم چشمم را 
)نشانه برتر - 91(- 2840 نمودار کدام گروه اسمی با »سفیران عالم دیگر« یکسان است؟ 

4( دست های مهربان مرگ 3( نخلستان خاموش پرمهتاب  2( سایه ی پرواز ملکوتی  1( سینه ی خشک کویر 
)نشانه برتر - 91(- 2841 در کدام مصراع متّمم اسم دیده می شود؟ 

دادن��د نجات��م  غّص��ه  از  س��حر  وق��ت  دادن��د1( دوش  حیات��م  آب  ش��ب  ظلم��ت  آن  ان��در  و   )2
دادن��د صفات��م  تجلّ��ی  ج��ام  از  دادن��د3( ب��اده  ذات��م  جل��وه ی  از  خب��ر  ج��ا  آن  در  ک��ه   )4

)نشانه برتر - 91(- 2842 در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ……… وابسته ی وابسته دیده می شود. 
4( پالتوی سبز یشمی 3( پربارترین درخت باغ  2( اجزای یک جمله  1( زبان بسیار فصیح 

)نشانه برتر - 90(- 2843 در کدام گزینه، متّمم اسم به کار نرفته است؟ 
1( با دقّت در این مقاله ها می توان به سبک نگارش آن ها پی برد.

2( برای آشنایی بیش تر با قالب مقاله به چگونگی تهّیه ی آن ها می پردازیم.
3( در نوشتار، واج ها را با حروف الفبا نشان می دهند.

4( در مشورت با دیگران باید صادقانه به اظهارنظر پرداخت.
)نشانه برتر - 90(- 2844 در همه گزینه ها به جز ……… متّمم اسمی دیده می شود. 

1( جوی، همچون نهر فرهاد است، سرشار از لبن )شیر( / باغ، همچون تخت پرویز است، مشحون از نگار
2( نفرت از دیدن مکروه، یکی صد گردد / نیست از رغبت اگر روی به دنیا کردم

3( عالقه ی تو به دنیا ز نارسایی هاست / ز شاخ از رگ خامی ثمر نمی گسلد
4( نگویم به کس حال بیداد تو / که ترسم بگویند و افزون کنی

درس شانزدهم
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معنی عبارت، ضرب المثل »از کوزه همان برون تراود که در ن3زگ -34293230 3)1(
اوست« می باشد.

در گزینه ی نخست نیز شاعر معتقد است سوز دل را می توان از سوز سخن دریافت.
مفهوم بیت اّول این است که: شاعر از آشنا و بیگانه سراغ و ن3زگ -34303230 3)1(

نشانی یار را می جوید.
مفهوم مشترک سه بیت دیگر: بی وفایی دنیا و این که همه ی ما مجبوریم که از آن دل 

برگیریم و بگذریم.
)3(3ن3زگ -34313230
)1(3ن3زگ -34323230
غذا و تن پوش: دارایی های ماّدین3زگ -34333230 3)3(

پرچم: هویّت ملّی
آزادی فلس��طینیان را از آن ه��ا ربوده اند آن ها را در زندانی اس��یر کرده اند و به آن ها 

تهمت زده اند که شما سارق و دزد هستید.
شاعر با بیان تلخ و اندوه بار می خواهد بگوید که آن ها سارقند نه فلسطینی ها.

سراینده ی شعر »در بیابان های تبعید« جبرا ابراهیم جبراست ن3زگ -34343230 3)3(
که در ناصره دیده به جهان گشود. چند داستان کوتاه نیز از او به عربی و انگلیسی چاپ 

شده است.
مفهوم ابیات صورت سؤال و گزینه های )1(، )3( و )4( بیانگر ن3زگ -34353230 3)2(

این مفهوم هستند که همه ی انسان ها و حّتی دانشمندان برجسته از درک اسرار هستی 
عاجزند. در گزینه ی )2( ش��اعر با مؤثّر دانستن افس��انه ی خویش، اشخاص ناپخته را 

شایسته ی درک آن نمی داند. 
آذار: ماه اّول بهار / نیسان: از ماه های رومی است که بخشی ن3زگ -34363230 3)2(

از آن در فروردین و بخش��ی در اردیبهش��ت واقع می شود./ ایار: ماه سوم بهار / تموز: 
ماه اّول تابستان

با ش��هادت هر مبارز، مبارزان بیش ت��ری به میدان خواهند ن3زگ -34373230 3)4(
آمد؛ منظور از دانه ی خشکیده »مبارز شهیدی« است که خونش، خوشه های تازه ای را 

آبیاری می کند و سبب به میدان آمدن مبارزان بیش تری می شود. 
در بیت های صورت سؤال عدم احاطه ی بشر بر اسرار خلقت ن3زگ -34383230 3)1(

بیان می شود، بنابراین گزینه ی )1( صحیح نیست. 
در صورت س��ؤال »گل های نوش��کفته« اس��تعاره از جوانان ن3زگ -34393230 3)1(

فلسطینی است که شهید شده اند و اجساد آن ها در تّپه ها و بیابان ها پراکنده است و در 
گزینه ی )1( نیز همین مفهوم آمده است.

مضم��ون مش��ترک گزینه ه��ای )1(، )2( و)4( ، تبعی��د و ن3زگ -34403230 3)3(
سرگردانی فلسطینی هاست. گزینه ی )3( به بمباران هواپیماهای اسرائیلی اشاره دارد. 

»ش��ب« نم��اد ظل��م اس��ت و ظل��م و ظال��م هی��چ ک��دام ن3زگ -34413230 3)2(3
پایدار نیستند.

گذران )گذرنده( و گذران )بگذران( جناس تام ایجاد کرده اند.ن3زگ -34423230 3)1(
دقّت کنید که در صورت س��ؤال تقابل معنایی خواسته شده ن3زگ -34433230 3)2(

است یعنی مفهوم برعکس.
صورت سؤال به عدم تربیت و این که هر که متناسب با ذاتش عمل می کند اشاره کرده 

است. در صورتی که در بیت گزینه ی )2( به تربیت و تأثیر اشاره شده!
مفهوم س��ه گزینه ی دیگر ← عش��ق، عاشق را رسوا می کند ن3زگ -34443230 3)1(

و پنهان نمی ماند. )ظاهر هر کس نمودی از سرش��ت و درون اوس��ت(. بیت 2، 3 و 4 
قرابت معنایی دارد با عبارت زیر:

از کوزه همان برون تراود که در اوست 
گزینه ه��ای )1(، )3( و )4( ب��ه ناپای��داری مقامات دنیوی و ن3زگ -34453230 3)2(

حکومتی اشاره دارند و گزینه ی )2( به ناپایداری عمر و زندگی اشاره می کند.
مفهوم ای��ن بیت، ام��کان تغییر ذات موجودات اس��ت ولی ن3زگ -34463230 3)1(

مفهوم سایر ابیات تغییر ذات را غیر ممکن می داند ) کّل اناٍء یترّشح بما فیه(.
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گزینه ی 4 توصیف زن تناردیه است نه پدیده های طبیعی!ن3زگ -34473230 3)4(
رجوع شود به تاریخ ادبّیات درس »دخترک بینوا«.ن3زگ -34483230 3)4(
رجوع کنید به تاریخ ادبّیات ابتدای درس.ن3زگ -34493230 3)2(
»خدایا« مفعوِل فعِل »گفت« است و منادا نیز می باشد.ن3زگ -34503230 3)4(
درخت ه��اي خ��اردار مانن��د بازوه��اي طوی��ل← تش��بیه/ ن3زگ -34513230 3)1(

درخت هاي خاردار مس��لّح به چنگال و مهّیاي گرفتن ش��کار← تش��خیص )آدم نمایي(/ 
درخت هاي خاردار و خلنگ خشک← تناسب )مراعات نظیر( / مسلح و شکار← تناسب

)3(ن3زگ -34523230
* »همچون« حرف اضافه است.

* »برافروخته« صفت است، نه متّمم!
س��ایر گزینه ها آثار ویکتور هوگو است ولی گزینه ی )3( اثر ن3زگ -34533230 3)3(

لئون تولستوی است.
* متن درس را بخوانی��د و ببینید که جنگل تاریک در نظر ن3زگ -34543230 3)2(

کوزت چه قدر وحشتناک توصیف شده است.
رجوع شود به خودآزمایی درس.ن3زگ -34553230 3)3(
موهش← موحش/ خوار← خار/ صوت← س��وت/ الم← ن3زگ -34563230 3)1(

َعلَم/ تینت← طینت
»می س��پارد« ه��م مفع��ول می خواهد و هم ح��رف اضافه ی ن3زگ -34573230 3)4(

اختصاصی »به« دارد. پس جمله ی چهار جزئی گذرا به مفعول و متّمم است.
»خانه ی اموات« اثر داستایوسکی است. ن3زگ -34583230 3)2(
شخصّیت واقعی »ژان  والژان« قهرمانی است که برای شادی ن3زگ -34593230 3)3(

دخترک یتیم )کوزت( همه چیز خود را به مخاطره می اندازد و گزینه ی )3( هم به همین 
مفهوم اشاره می کند و چنین فردی را خوش بخت و سعادتمند می داند. 
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)3(3ن3زگ -34603230
مفهوم بیت س��ؤال: ایث��ار )معني آیه: و دیگ��ران را بر خود ن3زگ -34613230 3)4(

برمي گزینند، در حالي که خود نیازمند ترند.(
مفهوم بیت گزینه ی )4(: بخشیدن و ایثار در حالي که خود مورچه ام و نیازمند!

مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها »برتری تجربه ن3زگ -34623230 3)2(
و درک و یقین، نسبت به گمان« است.

صورت س��ؤال می گوید که آن چه ک��ه عالقه و آرزویش را ن3زگ -34633230 3)4(
دارم، مرا به سمت خود می کشد و به آن می رسم.

ولی گزینه ي )4( پیروی از آمال دنیوی و تعلّقات را نفی می کند.
آی��ه ی صورت س��ؤال و عب��ارت گزینه ی )4( ب��ه ناپیدایی ن3زگ -34643230 3)4(

ظاهری خداوند و آگاهی وی از همه ی امور اشاره می کنند.
رجوع شود به تاریخ ادبّیات درس »مائده های زمینی«.ن3زگ -34653230 3)1(
صورت س��ؤال و گزینه ي )1( هر دو می گویند که نگاه ما باید ن3زگ -34663230 3)1(

زیبانگر باشد تا با آن یار را بنگریم، نه این که خود آرزوی بهشت و زیبایی را داشته باشی.
آندره ژید خواندن علم و معرفت و عش��ق از روی کتاب را ن3زگ -34673230 3)2(

کافی نمی پندارد، بلکه تجربه و آزمایش آن را با تمام وجود هدف خویش قرار می دهد.
رجوع شود به پایین صفحه ی درس یازدهم در کتاب درسی.ن3زگ -34683230 3)2(
س��یالب اش��ک← تش��بیه و مبالغه/ غم و اندوه و اشک و ن3زگ -34693230 3)1(

زاری← تناسب
یعنی هیچ چیز را از او دریغ مکن.ن3زگ -34703230 3)2(
بیت سؤال از سروده هاي موالنا است. ن3زگ -34713230 3)4(

پنهان ز دیده ها ← هیچ مخلوقي او را هویدا نمي سازد. / همه دیده ها از اوست ← هر 
مخلوقي نشاني از خداست.

خدا از دیده ها پنهان اس��ت و دیگران او را نمی بینند و او بر ن3زگ -34723230 3)2(
همه ناظر است.
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بیت گزینه ی )3( مفهومی متضاد با س��ایر گزینه ها و صورت ن3زگ -34733230 3)3(
سؤال دارد و ایثار را به نحوی نفی می کند.

خصاصه: نیازمندی/ صلوات: ج »صالت«، »درودها« و …/ ن3زگ -34743230 3)2(
خاییدن: جویدن، به دندان نرم کردن/ تعلّل: بهانه جویی/ قوت: غذا

صورت سؤال و گزینه ی )4( هر دو به تهی دست بودن )قحطی ن3زگ -34753230 3)4(
غذا( و تنها در اختیار داشتن آب )آن هم به طور فیزیکی، نه معنوی( اشاره دارند.

رجوع کنید به اعالم کتاب فارسی 2.ن3زگ -34763230 3)4(
عبارت صورت س��ؤال می گوید که اگر ما از س��ختی های راه ن3زگ -34773230 3)4(

عش��ق رنج می بریم، تابندگی ما در جهان از همین تحّمل س��ختی ها حاصل شده است. 
گزینه ی )4( هم همین نکته را متذّکر می شود.

عبارت صورت س��ؤال به عظمت یار در چش��م عاشق اشاره ن3زگ -34783230 3)2(
دارد. گزینه ی )2( هم زیبایی جمال یار را در چشم عاشق مورد توّجه قرار داده است.

زبان را می خاییم: ]غذا[ را می جویم.ن3زگ -34793230 3)2(
)3(ن3زگ -34803230
توّج��ه به پدیده های م��اّدی در واقع انس��ان را از حقیقت و ن3زگ -34813230 3)4(

خداون��د دور می کن��د، )توّج��ه به غیر خدا باعث دور ش��دن انس��ان از خدا و حقیقت 
می شود.( این مفهوم در گزینه ی )4( آمده است.

مفهوم بیت این اس��ت که خداوند نی��ازی به اثبات کردن و ن3زگ -34823230 3)4(
کشف کردن ندارد. کافی است به عالم بنگریم تا خدا را آشکارا ببینیم. در گزینه ی )4( 
آندره ژید می گوید: ما می پنداریم که باید خدا را کشف کنیم، در حالی که خدا نیازی 

به کشف کردن ندارد و همه جا هست.
در عب��ارت مورد نظر تأکید بر این اس��ت ک��ه »تابندگی و ن3زگ -34833230 3)3(

ارزش انسان« به واسطه ی سوختن است.
به بیان دیگر می توان این گونه بیان کرد: درس��ت اس��ت که اعمال نادرس��ت و کردار 
ناشایس��ت ما باعث مجازات می شوند، اّما درخش��ش و ارزش ما نیز از اعمال درست 

ماست )رنج و تعب برای تهذیب(.
)3(3ن3زگ -34843230
مفهوم گزینه ی )3( بیانگر »عدم اختیار« است. ن3زگ -34853230 3)3(

مفهوم صورت س��ؤال بیانگر تعلّق و دلبس��تگی به زیبایی ها و وابستگی های دنیوی است، ولی 
گزینه های )1(، )2( و )4( بیانگر این هستند که نباید به چیزی دلبستگی و تعلّق داشته باشیم.

مفهوم عبارت داده شده بسیار نزدیک به اصل وحدت وجود ن3زگ -34863230 3)1(
یا تّجلی جلوه ی الهی در تمام عالم آفرینش است. این معنی در گزینه های )2( ، )3( و 

)4( آمده است. در گزینه ی )1( به وحدت وجود اشاره ای نشده است. 
در گزینه های )1( ، )3( و )4( مفهوم مش��ترک این است که ن3زگ -34873230 3)2(

خ��دا را می توان در همه جا یاف��ت، اّما در گزینه ی )2(، موضوع جلوه کردن خداوند در 
همه جا مطرح نشده است.

معن��ی آیه: »و آنان را، هرچند خود نیازمند باش��ند، بر خود ن3زگ -34883230 3)2(
برمی گزینند.« ← مفهوم آیه  ایثار و از خودگذشتگی است که معنی مقابل خودخواهی 

و خودپرستی است که در گزینه ی )2( دیده می شود.
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی )1(← س��اقی مرا به خودفراموشی برسان. / گزینه ی )3(← در راه خدا، از خود 
گذشته و ایثارگر باش. / گزینه ی )4(← در راه عشق، باید خود و تعلّقات را فراموش کرد. 

در صورت س��ؤال توصیه شده اس��ت که بینش عمیق داشته ن3زگ -34893230 3)3(
باشیم و توّجه ما به زیبایی هایی باشد که در عمق هر چیز نهفته است و ظاهربین نباشیم 
و در گزینه ی )3( نیز س��عدی معتقد اس��ت فرد حقیقت جو، همان زیبایی هایی را که در 
زیبارویان می بیند در شتر نیز ادراک می کند، زیرا محّقق، صاحب بصیرت و بینش است. 

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی )1(← فقط دوس��ت، شایسته ی عشق ورزیدن است. / گزینه ی )2(← شاعر 
خط��اب به فرزن��دش می گوید که روزگار، باغ و من، درخ��ت و تو میوه ی این درخت 

هستی. / گزینه ی )4(← خود را بشناس.

در عبارت »آندره ژید« آمده است که خداوند همه جا هست ن3زگ -34903230 3)3(
و تمام پدیده های هستی، نشان دهنده ی وجود خداوند هستند، این مفهوم در گزینه های 
)1(، )2( و )4( دیده می ش��ود، اّما در گزین��ه ی )3( مفهوم بیت، تکراری بودن جهان و 

ملول بودن از یک نواختی است.
مفهوم سؤال: ایثار و از جان گذشتگین3زگ -34913230 3)1(

دق��ت کنید گزینه ی )2( »مدارا کردن با دش��منان«/ گزینه ی )3( »درویش نوازی«/ و 
گزینه ی )4( »حسن خلق« است.

مفه��وم آی��ه ایث��ار و برگزیدن دیگ��ران بر خ��ود در عین ن3زگ -34923230 3)3(
نیازمندی است که در بیت های »ب و ج« این مفهوم تکرار شده است.
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مفهوم مش��ترک بیت سؤال و جواب ← پس از مرگ و در ن3زگ -34933230 3)1(
قبر نیز به یاد تو و عاشق تو هستم. 

مفهوم مشترک س��ؤال و گزینه ی )4( ← با وجود معشوق، ن3زگ -34943230 3)4(
دیگر بهشت را نمی خواهم!

بیت س��ؤال و گزینه های دیگر به نارضایتی از بهشت بی یار ن3زگ -34953230 3)4(
اشاره دارند و خود معشوق را مقصود می دانند، نه بهشت معشوق.

بیت س��ؤال و س��ایر گزینه ها به تداوم عشق آن ها نسبت به ن3زگ -34963230 3)1(
معشوق حّتی پس از مرگ اشاره دارند.

* گزینه ی )1( لّذت بی معشوق را حرام می داند.
گزین��ه ي )3( و صورت س��ؤال هر دو می گویند که بهش��ت ن3زگ -34973230 3)3(

مقصود نیست، بلکه خود معشوق غایت سفر عشق است.
تشبیه: چون شمع / مراعات الّنظیر: شمع، موم / تضاد: موم، ن3زگ -34983230 3)3(

سنگ خارا
گزین��ه ي )3( و صورت س��ؤال ب��ه درویش ن��وازی در ایّام ن3زگ -34993230 3)3(

توانمندی اشاره دارند.
»رن��د« در لغت فردی الابالی اس��ت که در ظاهر »پارس��ا« ن3زگ -35003230 3)4(

تناقض دارد ولی منظور حافظ از رند فردی زیرک ولی در عین حال نیک سیرت است.

جمل��ه ی پایان��ی بیت گزین��ه ي )1(، خطاب به خود ش��اعر ن3زگ -35013230 3)1(
)سعدی( است.

صورت سؤال و سایر گزینه ها هدف اصلی را خود معشوق و ن3زگ -35023230 3)4(
نه بهشت او می دانند.

بو ← 1- رایحه 2- امید و آرزون3زگ -35033230 3)3(
رجوع شود به توضیحات درس دوازدهم.ن3زگ -35043230 3)3(
دو مص��راع اّول قافیه دارند، پس قطعه نیس��ت. قصیده نیز ن3زگ -35053230 3)2(

معموالً بیش از 15 بیت اس��ت. مثنوي نیز بیش تر براي س��رودن داستان ها و مطالب 
طوالني کاربرد دارد.

رجوع کنید به تاریخ ادبّیات ابتدای درس دوازدهم کتاب.ن3زگ -35063230 3)4(
جم��الت: 1- کل مص��راع اول  2- به گفت و گوي تو خیزم  ن3زگ -35073230 3)3(

3- به جست و جوي تو باشم.
* »گفت و گو« و »جست و جو« اسم هستند، نه فعل.

)1(ن3زگ -35083230
رجوع کنید به توضیح قبل از شعر »دل می رود ز دستم« در کتاب!ن3زگ -35093230 3)1(
جمالت: 1- دي مي ش��د 2- گفتم 3- صنما )منادا( 4- عهد ن3زگ -35103230 3)3(

به  جاي آر 5- گفتا 6- غلطي7- خواجه)منادا( 8- در این عهد وفا نیست
مفعول ه��ا: 1- »صنما عهد به  جاي آر« براي فعل گفتم 2- »غلطي خواجه در این عهد 

وفا نیست« براي فعل گفتا 3- »عهد« براي فعل »به جاي آر«
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)1(3ن3زگ -35113230
این بیت دو تشبیه دارد: 1- سرکش مشو که تو را چون شمع از غیرت بسوزد 2- دلبر 

مشبه به مشبه    
که در کف او سنگ خارا ]چون[ موم است.

مشبه به مشبه    
* در گزینه های دیگر اجزای دو تشبیه مختلف آمده است.

در بیت )پ(: شیرین←1- خوش 2- معشوقه ی فرهادن3زگ -35123230 3)3(
در بیت )ت(: صحبت بدنامی چند←1- هم نشینی با چند بدنام 2- حرف انسان های بدنام

گزین��ه ي )3( تأکید دارد بر »طي نمودن راه هاي س��خت با ن3زگ -35133230 3)3(
کمک یاد خدا و سرزنش غرور و تّکبر«.

»را« در گزینه ي )1( حرف اضافه است به معني »به« )روزي ن3زگ -35143230 3)1(
تفّقد کن »به« درویش بي نوا(، اما »را« در سه گزینه ي دیگر نشانه ي مفعول است. 

سنگ خارا، نماد سختي و موم، نماد نرمي است.ن3زگ -35153230 3)2(
)4(ن3زگ -35163230
سایر گزینه ها به تحّمل سختی ها در راه عشق اشاره دارد. ن3زگ -35173230 3)3(

اّما مفهوم گزینه ی )3( چنین است: فقط من عاشق تو نیستم، بلکه عاشقان تو بسیارند.
سایر گزینه ها، اشاره ای است به این که آرزوی عاشق، خاک ن3زگ -35183230 3)4(

درگاه معشوق شدن است و بس. در حالی که گزینه ی )4( به ترک معشوق و ناراحتی 
از دوری اشاره دارد. 

بیت سؤال و گزینه ی )4( این مفهوم را می رسانند که عاشق ن3زگ -35193230 3)4(
حقیقی خدا حّتی در قیامت و بهش��ت و در برابر انبوه لّذات هم غایت و نهایت حقیقی 

تمام آمال را جست وجو می کند و آن، چیزی نیست جز ذات خدا و معشوق.
مفهوم بیت س��ؤال: مقصد عارف و عاشق، وصال به معشوق ن3زگ -35203230 3)4(

است، نه چیز دیگری. از بیت گزینه ي )4( چنین مفهومی دریافت می شود.
معنی بیت سؤال: در صبح قیامت که از خاک بیرون می آیم ن3زگ -35213230 3)1(

به امید سخن گفتن با تو )معشوق( و دیدن تو از جا برمی خیزم. این معنی در بیت )1( 
به گونه ی دیگری بیان شده است.

مفهوم صورت س��ؤال و گزینه  ه��ای )1(، )2( و )3(: به دنبال ن3زگ -35223230 3)4(
بهشت و نعمت های آن نیستم، بلکه خود معشوق را می خواهم.

مفهوم گزینه ي )4(: اگر چشم من تو را نبیند، بهتر است کور شود که الیق دیدن تو نیست.
»جام می« اصطالح عارفانه اس��ت و اس��تعاره از قلب انسان ن3زگ -35233230 3)1(

پاک دارد.
)2(ن3زگ -35243230

* گاهی اوقات، سنجش هم می زند جاّده خاکی و می رود در الین آزاد!
عبارت صورت س��ؤال و گزینه ي )2( هر دو خود معش��وق ن3زگ -35253230 3)2(

)خدا( را مقصود خود معّرفی می کنند و دل به بهشت او نمی دهند.
س��ایر گزینه ها فقط طالب معش��وق اند و نه طالب بهشت و ن3زگ -35263230 3)4(

نعمت های او، ولی گزینه ي )4( می گوید در راه عشق و هجران نه وضعیت تن آسایی و 
نه وضعیت خیلی بد وجود دارد!

»به خود« یعنی به اختیار خود.ن3زگ -35273230 3)3(
معنی بیت: حافظ به اختیار خود این خرقه ی آغش��ته به می را نپوشیده  است؛ ای شیخ 

به ظاهر پاک دامن، بر من خرده مگیر.
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه ی )3(: کسی که از عشق ن3زگ -35283230 3)3(

یار )خداوند( مست است، نیازی به مستی شراب ندارد. 
مفهوم سایر گزینه ها:

گزینه ی )1(: دعوت به خوش بودن در هنگام بهار
گزینه ی )2(: مس��تی عش��ق از مستی شراب پایدارتر است )مس��تی شراب تا روز بعد 

است، مستی عشق تا روز حشر(
گزینه ی )4(: ترجیح دادن کوی خرابات بر بهشت

مفهوم گزینه: کافی نبودن بهش��ت و جهّن��م برای پاداش یا ن3زگ -35293230 3)2(
کیفر بندگان.

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها: ترجیح یار )خداوند( بر بهشت و نعمت های آن.
مفهوم گزینه ی )2(: خیال معشوق همواره در نظر عاشق است.ن3زگ -35303230 3)2(

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها: برتر دانستن معشوق بر همگان
پای��داری و دوام عش��ق در عش��ق ورزی چنان اس��ت که او ن3زگ -35313230 3)2(

محّبت و عش��ق را در گور هم همراه خود می برد تا حّدی که حّتی از ذّرات اس��تخوان 
جسم مرده اش عشق می بارد.

س��عدی در بیت صورت سؤال می گوید: من از بهشت سخن ن3زگ -35323230 3)4(
نمی گویم، گل های بهشتی را نمی بویم و به دنبال زیبایی فرشتگان نیستم بلکه مشتاقانه 
به جانب تو حرکت می کنم )خدایا من طالب تو هس��تم و تو را می خواهم نه نعمت های 

تو را - خلوص عشق - آرزوی وصال محبوب و دل بریدن از هرچه غیر اوست(.
در گزینه ی )4( نیز سعدی می گوید: در محفلی که زیبارویان دو جهان جمع شوند، من 
فقط به تو می نگرم و ش��یفته ی چهره ی زیبای تو هستم )یکتاپرستی در عشق- شیفتگی 
- وف��اداری - پاکبازی عاش��ق ← خدایا تو از زیباروی��ان دو جهان زیباتری و من فقط 

شیفته و دلباخته ی تو هستم و الغیر(.
مفهوم بیت نخس��ت: تو از حوریان بهشتی زیباتری. مفهوم سه ن3زگ -35333230 3)1(

بیت دیگر: بهشت و زیبایی هایش در برابر عشق تو ای خدا، برای من جلوه و جاذبه ای ندارد.
مفهوم گزینه ی )4( ← عاشق برای معشوق همه کار می کند!ن3زگ -35343230 3)4(
در س��ه گزینه فدا کردن نعمت های بهشت و جهان آخرت ن3زگ -35353230 3)2(

مورد نظر است.
در گزینه ی )2( توّجه کامل عاشق نسبت به معشوق مورد نظر است.

)2(3ن3زگ -35363230
در گزین��ه ی )4( علّت مدارا و مهربانی را جلوگیری از گزند ن3زگ -35373230 3)4(

دشمن می داند حال آن که در بقّیه ی ابیات نرمی و مهربانی ذات نیکوی شاعر و آسوده 
زیستن به حساب می آورد.

بی��ت صورت س��ؤال و بیت گزینه ی )3( بیانگ��ر نفی اختیار ن3زگ -35383230 3)3(
هستند و »جبرگرایی و تقدیر« را توجیه می کنند.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی )1(: ای س��عدی! بر کسی که از می عشق مست است، خرده مگیر، تو نیز اگر 

عاشق شوی، مست می گردی.
گزینه ی )2(: با مدعی بگو ما خود مغلوب و شکست خورده ایم، نیازی به مبارزه با ما نیست.

گزینه ی )4(: مردان خدا )عارفان( راس��تی پیش��ه کردند و گفتند که ای فقیه در ابتدا 
نفس خود را نصیحت کن.

البته این گزینه هم چندان بی ربط نیست!!ن3زگ -35393230 3)2(
مفه��وم بیت صورت س��ؤال »اغتنام فرصت« اس��ت که در ن3زگ -35403230 3)2(

گزینه ی )2( نیز وجود دارد. 
مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه های )1(، )2( و )3( فاش شدن ن3زگ -35413230 3)4(

راز عشق است، اّما مفهوم بیت گزینه ی )4(، نگفتن راز به دیگران است.
گزینه ی )2(← ما چون گناه کار هس��تیم، مستحق کرامتیم، ن3زگ -35423230 3)2(

بنابراین بهشت نصیب ماست. 
مفهوم گزینه های )1(، )3( و )4(← خدایا، خودت را بر بهش��ت و همه ی پدیده هایت 

ترجیح می دهم. 
مفه��وم بی��ت ص��ورت س��ؤال و گزینه ه��ای )1(، )3( و )4( به ن3زگ -35433230 3)2(

عهدشکنی و بی وفایی معشوق اشاره دارند. در گزینه ی )2( به وفاداری عاشق اشاره شده است. 
در بیت مورد سؤال و گزینه ی )3(، به غیر ارادی بودن عشق ن3زگ -35443230 3)3(

خداوندی تأکید شده است. 
مراع��ات نظیر ← »آیینه و نگریس��تن و عرضه داش��تن« / ن3زگ -35453230 3)2(

تش��بیه←جام می مانند آیینه ی اس��کندر اس��ت. / ایه��ام←»دارا« دو معنا دارد: 1- 
ش��خص ثروتمند 2- داریوش سوم پادشاه هخامنشی / تلمیح← »آیینه ی اسکندر« که 
بر فراز ش��هر اس��کندریه نصب شده بود و »جام می« تلمیح دارد به جام جمشید که با 
نگریستن در آن از قلمرو خود باخبر می شده است و نیز شکست داریوش سوم پادشاه 

هخامنشی از اسکندر مقدونی.
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