
لما و تغل 9

زنبورک:  نوع�ی توپ جنگی کوچ�ک که در زمان صفوی�ه و قاجاریه روی 
شتر می بستند.

َزَنخدان: چانه
زنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ

زوال: نابودی، از بین رفتن
زه: چّله کمان، وتر

زه آب: آبی که از سنگی یا زمینی می جوشد.
زهد: پارسایی، پرهیزگاری

زهی: آفرین

ژ
ژاله: شبنم، قطره ای که روی برگ گل یا گیاه قرار می گیرد.

ژنده: بزرگ، مهیب
ژیان: خشمگین

س
ساعد: آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد.

ساالر:  س�ردار، سپهساالر، آنکه دارای ش�غلی بزرگ و منصبی رفیع باشد، 
حاکم

سامان: درخور، مّیسر، امکان
سایه سار: جایی که سایه دارد

سبحان الله:  پ�اک و منّزه اس�ت خدا )برای بیان ش�گفتی ب�ه کار می رود؛ 
معادِل »شگفتا«(.

سبک: در اینجا به معنای فورًا و سریع کاربرد دارد.
سبک سری: حماقت و فرومایگی، متضاّد وقار

سبو:  کوزه، ظرف معمواًل دس�ته دار از س�فال یا جنس دیگر برای حمل  یا 
نگه داشتن مایعات

سپردن: پای مال کردن و زیر پا گذاشتن، طی کردن، پیمودن
سپهبد: فرمانده و سردار سپاه

ستدن: ستاندن، دریافت کردن
سترگ: بزرگ، عظیم

ستوران: جمِع ستور، حیوانات چارپا خاّصه اسب، استر و خر
ستوه: درمانده و َملول، خسته و آزار

ستیزه روی: گستاخ و ُپر رو
سجایا: جمِع سجیه، خوها و عادت ها

سخا: بخشش، َکَرم، جوانمردی
سر: رئیس

سرپرزدن:  توّق�ف کوت�اه؛ هرگاه مرغی از اوج، یک لحظه بر زمین نش�یند 
و دوباره برخیزد، این توّقف کوتاه را »سرَپرزدن« می گویند.

سرحد: مرز، کرانه
سردمدار: سردسته، رئیس

سرسام: ورم مغز، سرگیجه و پریشانی، هذیان
سرسرا:  محّوطه ای س�قف دار در داخل خانه ها که دِر ورودی ساختمان به 

آن باز می شود و از آنجا به اتاق ها یا قسمت های دیگر می روند. 

سرشت: فطرت، آفرینش، طبع
سرگین: فضلۀ چهارپایان، مانند اسب و خر

سرور: شادی، خوشحالی
سروش: پیام آور، فرشتۀ پیام آور، پیامی که از عالم غیب می رسد. 

سریر: تخت پادشاهی، اورنگ
سزا: سزاوار، شایسته، الیق

سست عناصر: جمِع سست عنصر، بی اراده، بی غیرت، کاهل
سعد:  خوش�بختی، متضاّد نحس، اختر س�عد: سّیارۀ مشتری است که به 

»سعد اکبر« مشهور است. 
سفاهت: بی خردی، کم عقلی، نادانی

سفله: فرومایه، بدسرشت
سکان:  دنبالۀ کشتی، ابزاری در دنبالۀ کشتی برای حرکت دادن کشتی از 

سمتی به سمت دیگر
سکندری:  حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل خود را از دست 
بدهد و ممکن اس�ت به زمین بیفتد؛ سکندری خوردن: حالت 

سکندری برای کسی پیش آمدن
نه: آرام آرام، به آهستگی نه سلاّ سلاّ

سلسله جنبان: محّرک، آن که دیگران را به کاری برمی انگیزد. 
سلیح: افزار جنگ، ممال سالح

سمن: نوعی درخت گل، یاسمن
سمند:  اس�بی که رنگش مایل به زردی باشد، زرده )در متن درس، مطلق 

اسب مورد نظر است.(
َسموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده

سنان: سر نیزه، تیزِی هر چیز
سندروس: صمغی زردرنگ

سو: دید، توان بینایی
سوءهاضمه:  بدگواری، دیرهضمی، هرگونه اش�کال یا اختالل در هضم غذا 

که معمواًل با سوزش سِردل یا نفخ همراه است. 
سودا: اندیشه، هوس، عشق، خیال، دیوانگی، اشتیاق

سوداگر: مشتری، خریدار و فروشنده
سور: جشن، عروسی

سورت: تندی و تیزی، حّدت و شّدت
سوله: ساختمان سقف دار فلزی

سهم: ترس
سهمگین: هراس انگیز، ترس آور

سیادت: سروری، بزرگی
سیماب گون: به رنگ جیوه، جیوه ای؛ سیماب: جیوه

سیمینه: منسوب به سیم، سیمین، ساخته شده از سیم یا نقره

ش
شائبه: شک و گمان

شاب: بُرنا، جوان
ه: حّس بویایی شاماّ

شایق: آرزومند، مشتاق
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قرن شش و هفت

 محّمدعوفی
اثر: جوامع الحکایات و لوامع الّروایات )نثر(

گنج حکم�ت »مهم�اِن ناخوان�ده« از جوامع الحکایات و 
لوامع الروایات است.

 حکیم نظامی گنجه ای
آثار: هفت پیکر )نظم(، لیلی و مجنون )نظم(

مثنوی »پروردۀ عشق« قسمتی از لیلی و مجنون نظامی است.

 عّطار نیشابوری
آثار: الهی نامه )نظم(، منطق الّطیر )نظم(، تذکرةاالولیا )نثر(
منطق الّطیر از جمله کتاب هایی است که حسام الّدین، شاگرد 

مولوی، از مولوی خواست مثنوی را به شیوۀ آن بسراید.

قرن هفت

 احمدبن محمدبن زید طوسی
اثر: تفسیر سورۀ یوسف )نثر(

نثر»جمال و کمال« که قس�متی از این تفسیر است، گاهی 
دارای سجع  می باشد.

 مولوی
آث��ار: مثنوی معن��وی  )نظم(، غزلّیات ش��مس )نظم(، 
معروف ترین رباعی س��رایان )نظم(،  فی��ه ما فیه )نثر( ، 
داستان »طوطی و بّقال« از دفتر اّول مثنوی معنوی است.

نام پدر موالنا محّمدبن حس�ین خطیب�ی معروف به بهاء 
الّدین ولد )بهاء ولد(، نام پس�ر ایش�ان س�لطان ولد و نام 

همسر ایشان گوهرخاتون سمرقندی بود.
نام نزدیکان وی صالح الّدین زرکوب، حسام الّدین حسن چلبی بود که 
از مولوی خواست کتابی به شیوۀ الهی نامۀ سنایی یا منطق الطیر عّطار 

بسراید که حاصل آن مثنوی معنوی شد.
عّطار کتاب »اس�رارنامه« خود را به مولوی خرد سال هدیه داد و به پدر 
مولوی گفت: »زود باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.«
مولوی از مس�یر بلخ به مّکه و س�پس به شام و بعد به قونیه سفر کرد و 

حدود هفت سال در حلب و شام به تحصیل علوم پرداخت.
در س�ال 642 در س�ن  38 سالگی با شمس تبریزی آش�نا شد که آغاز رابطۀ 
عاشقانۀ مولوی بود. / داستان »طوطی و بّقال« از دفتر اّول مثنوی معنوی است.

قرن هفت

 سعدی
آثار: گلس��تان )نثر آمیخته با نظ��م(، غزل بوی گل و 

ریحان ها )نظم(، بوستان )نظم(
حکایت »شبی در کاروان« و »جاه و چاه« از کتاب گلستان است.

سعدی شیفتۀ غزل »هر نفس آواز عشق« مولوی شد.

 نجم اّلدین رازی
اث��ر: مرصادالعباد من المبدأ ال��ی المعاد )نثر آمیخته 

با نظم( 
نجم الّدین رازی معروف به »دایه« است.

 سیف َفرغانی
اثر: غزل »غّرش شیران« )نظم(

سیف الدین محمد فرغانی، در قرن 7 هنگامی که شهرهای 
ایران در آتش بیداد مغوالن می س�وخت، این شعر را سرود 

و از رفتار  ظالمانۀ آن ها انتقاد کوبنده ای کرد.

قرن هشت

 مجدخوافی
اثر: روضۀ خلد )نثر(

گنج حکمت »کاردانی« قسمتی از روضۀ خلد است.

 حافظ
اثر: غزل »مهر و وفا« )نظم(

محت�وای غ�زل » مه�ر و وف�ا« عش�ق و گفتگوی عاش�ق و 
معشوق است. 

قرن نه

 جامی
آثار:  بهارستان )نثر آمیخته با نظم(، تحفة االحرار )نظم(

حکایت »هّمت« از بهارستان است.
مثنوی » زاغ و کبک« از تحفةاالحرار است.

قرن نه و ده

 فخرالدین علی صفی
اثر: لطایف الّطوایف  )نثر(

حکایت »طّراران« از این کتاب است.
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حسن تعلیل

آوردن عّلتی ادبی و غیرواقعی یا غیرعلمی برای امری. این عّلت معمواًل زیبا و شاعرانه، اما خیالی است.

کن�د ت�ا  آفرین�ش  در  فل�ک  آم�د  ه�ر زم�ان پیش�ت زمی�ن ب�وس از ب�رای افتخ�ارپش�ت گوژ 
عّلت انحنای فلک این است که می خواهد در مقابل تو زمین را ببوسد. ← که عّلتی غیر علمی و غیر واقعی است. 

کدام گزینه فاقد آرایۀ حسن تعلیل است؟ 1
1( دردی اس�ت در دلم که گر از پیش آب چش�م
اس�ت آن  از  یکرن�گ  ت�ر  چش�م  ب�ا  2( دل�م 
ش�کفت گل  اگ�ر  خ�اک  از  نیس�ت  3( عج�ب 
عّش�اق  خ�ون  ریخ�ت  ت�و  چش�م  4( ت�ا 

دامن�م ب�ه  ت�ا  ب�رود  آس�تین  برگی�رم 
اس�ت می�ان  در  خونی�ن  اش�ک  پ�ای  ک�ه 
خف�ت خ�اک  در  گل ان�دام  چندی�ن  ک�ه 
مات�م رن�گ  گرف�ت  ت�و  زل�ف 

کدام گزینه فاقد آرایۀ حسن تعلیل است؟ 2
پام�ال ش�وم  ت�ا  بگ�ذار  آبل�ه  چ�و  1( م�را 
2( ب�اران هم�ه ب�ر ج�ای ع�رق می چک�د از اب�ر
3( گ�ر ش�اهدان نه دنی�ی و دین می برن�د و عقل
4( گل مگ�ر الف�ی زد از خوبی کن�ون پیش رخت

نمی رس�د چ�و ب�ه ک�س فی�ض از رس�یدن م�ن
ک�رد حی�ا  ت�و  لطی�ف  روی  از  ک�ه  پیداس�ت 
گزیده ان�د خل�وت  چ�ه  ب�رای  زاه�دان  پ�س 
عذرخ�واه از ص�د زب�ان زان شرمس�اران می رس�د

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ……… دارای آرایۀ حسن تعلیل است. 3
نش�انی یاف�ت  رخ�ت  مه�ر  اث�ر  از  1( م�اه 
بع�د من�ازل حج�اب نیس�ت راه عش�ق،  2( در 
نمی فت�د گ�ذارم  دوس�ت  ک�وی  ب�ه  رو  3( زان 
4( کن�ون ک�ه قامت م�ن در پی تو ش�د چو کمان

ش�د نگ�ران  جمال�ش  ب�ه  جهان�ی  روی  زان 
وص�ال مان�ع  ب�ود  ک�ه  مب�ر  گم�ان  دوری 
م�ن رهگ�ذار  م�ن  دی�دۀ  اش�ک  بگرف�ت 
ک�ردی ب�ا  ن�اوک  ه�دف  م�را  دل 

گزینۀ )2(: یکرنگی دل با چشم تر خونین به دلیل خون گریه کردن است.  گزینۀ  1  1
گزینۀ )3(: عّلت شکفتن گل را از خاک، مدفون بودن زیبایان در خاک می داند.

گزینۀ )4(: عّلت سیاهی موی معشوق این است که چشم معشوق عاشق را کشته، پس زلفش به نشانۀ عزا رنگ ماتم گرفته!

گزینۀ )2(: عّلت باران حیای ابر از چهرۀ توست.   گزینۀ  2  1
گزینۀ )3(: عّلت گوشه گیری زاهدان ترس از این است که زیبایان، دنیا و دین و عقلشان را ببرند. 

گزینۀ )4(: عّلت شرمساری گل با صد زبان )گلبرگ ها(، ادعای زیبایی در مقابل معشوق است.

گزینۀ )1(: عّلت نگاه کردن مردم به ماه این است که زیبایی خودش را از زیبایی تو گرفته است!  گزینۀ  3  2
گزینۀ )3(: چون اشک هایم جلوی دید مرا گرفته اند، نمی توانم به طرف خانۀ یار بروم!

گزینۀ )4(: عّلت خم شدن قامت و چون کمان شدن این است که معشوق دل را هدف قرار دهد!
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آرایه های »جناس، مجاز، حس آمیزی، کنایه، حسن تعلیل« به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟  22
الف( ریخت خون خلق و می س��ازد ب��ه جوالن پایمال
ازو نش��نیدیم  تلخ��ی  ک��ه  ندی��دم  ب( ک��س 
رفت��م و  برآش��فتم  ب��اد  ت��و چ��ون  ک��وی  ج( از 
د( س��یل در هامون، صدا در ک��وه، می دانی چه بود؟
ه�( گ��ر ُکش��َتنَیم ب��اری هم دس��ت ت��و و تیغت

ف��رس می ران��د  تن��د  اس��یران  ب��ر  م��ا  قات��ل 
گرچ��ه با پیر و جوان چون ش��کر و ش��یر ش��دیم
رفت��م و  ُرفت��م  مّدعی��ان  دل  ز  گ��ردی 
از غ��م من ک��وه می نالی��د و هامون می گریس��ت
خ��ود دس��ت به خ��ون م��ن هم ت��ر نکن��ی دانم

4( ج، هـ ، ب، الف، د 3( ج، ب، هـ ، د، الف  2( الف، هـ ، ب، ج، د  1( الف، ب، د، هـ ، ج 
آرایه های مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ……… تمامًا درست است. 23

1( شکل زلف چو زّنار بتم پیدا شد/ پیر ما خرقۀ خود چاک زد و ترسا شد )استعاره- کنایه(
2( جان در مقام عشق به جانان نمی رسد/ دل در بالی درد به درمان نمی رسد )تشبیه- موازنه(

3( گل مگر الفی زد از خوبی کنون پیش ُرَخت/ عذر خواه از صد زبان زان شرمساران می رسد )حسن تعلیل- تشخیص(
4( درمان دل، وصال حال و جمال است و این دو چیز/ دشوار می نماید و آسان نمی رسد )تضاد- لّف و نشر(

آرایه های تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟ 24
خاسـت مـا  دیوانـۀ  دل  از  بـال  خـار  1( صـد 
2( ای سـیل اشـک خـاک وجـودم بـه بـاده ده
3( سـروی اسـت قامـت تـو از نـاز سـر کشـیده
4( مـرغ دل تـا دام زلـف و دانـۀ خـال تـو دیـد

نشسـتیم گل چهـره  بی سـاقی  کـه  روز  هـر 
مـن غبـار  ننشـیند  کسـی  دل  بـر  تـا 
آفریـده نـور  از  تـو  از  عـارض  اسـت  ماهـی 
هـوس دام  در  افتـاد  اندیشـه ام  طایـر 

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟ 25
ش��کوه و ش��کر ب��ه فرمان زب��ان تنها نیس��ت«»ح��ال، گویاس��ت اگر تی��غ زبان گویا نیس��ت

2( استعاره - پارادوکس - تشبیه - تضاد 1( متناقض نما - جناس - حس آمیزی - اسلوب معادله 
4( تشخیص - تکرار - جناس - حسن تعلیل 3( تشبیه - تکرار - تضاد - استعاره  

چندکلمةایهامخیز
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وابستۀ وابسته

     
A B

C

رشتۀ دانشگاه شریف مضاف الیِه مضاف الیه  

رشتۀ آبی آسمانی  صفِت صفت  

رشتۀ دانشگاه برتر صفِت مضاف الیه  

رشتۀ این دانشگاه  صفِت مضاف الیه  

رشتۀ بسیار باکالس قیِد صفت  

دو مثقال رشته! ممّیز 

ممّیزها همان واحدها هس�تند، به ش�رط آنکه قبل از آن ها صفت شمارش�ی )یا چیزی به جای آن( بیاید و بعد از آن ها هس�ته. بعضی از واحدها 99
عبارت اند از:

وزن ← کیلو، تن، گرم، ... فرش ← تخته  
توپ جنگی ← عّراده خانه ← باب  

شیشه ← جام انسان، شتر، نخل ← نفر 
مضاف الیِه صفت نداریم. چراکه صفت نمی تواند مضاف الیه بگیرد؛ چون »مضاف« باید اسم باشد، نه صفت.99

فرمول  برای وابسته های وابسته

مهم ترین نکاتی که برای وابسته های وابسته الزم است در این فرمول قرار دارد:
1- گروه های سه کلمه ای به باال را بررسی می کنیم.      مربوط به همۀ وابسته های وابسته

2- اگر گروه با وابسته های پیشین شروع شده بود )به جز در ممیز( وابستۀ پیشین را حذف می کنیم.      
3- اگر دومین کلمۀ گروه، صفت بیانی بود )به جز در صفِت صفت( آن صفت بیانی را حذف می کنیم.

با دانستن همین نکات، بسیاری از تست های کنکور در بحث وابسته های وابسته به راحتی قابل حل هستند و این فرمول در حقیقت ما را راهنمایی می کند 
که در میان متن ها و گروه ها به راحتی به وابستۀ وابسته برسیم.

وابسته های وابسته در کدام گروه اسمی »تمامًا« صفت مضاف الیه است؟
1( آثار گران بهای آن مرد - علمای روحانی مشهد - خانوادۀ بزرگ وی
2( تألیف آن کتب - رشتۀ ادبیات فارسی - مجموعۀ مقاالت فرهنگی

3( استاد کرسی حافظ - نخستین دانش پژوه ادبی - چهار زمینۀ تألیف
4( پایان نامۀ دورۀ دکتری - مجموعه دروس حوزوی - درس مهم قرآن

جواب: گزینۀ )1( حذف می شود ← چون »روحانی و بزرگ« دومین کلمه و صفت بیانی اند.
گزینۀ )3( حذف می شود ← چون »نخستین و چهار« وابستۀ پیشین هستند.
گزینۀ )4( حذف می شود ← چون »مهم« دومین کلمه و صفت بیانی است.

مربوط به مضاف الیِه مضاف الیه  
و صفِت مضاف الیه



74جمع بندی ادبّیات

فصل ششم: جمالت پایه و پیرو

 جمله ای که پس از حرف ربط وابسته ساز می آید، جملۀ پیرو )جملۀ وابسته( و جملۀ دیگر، جملۀ پایه )جملۀ هسته یا جملۀ 
اصلی( است.

حروف ربط وابسته ساز عبارت اند از: که - تا - اگر - زیرا ... 99
حروف ربط همپایه ساز )و - یا - اّما - ولی ...( جملۀ مرّکب نمی سازند، پس جملۀ پایه و پیرو نیز نداریم. 99
به مجموع جملۀ پایه، پیرو و حرف ربط وابسته ساز، جملۀ مستقّل مرّکب می گویند. 99

اگر          او را دیدی، سالم مرا برسان.
جملۀ پایه جملۀ پیرو  حرف ربط وابسته ساز   

ع�راق راه  ب�زن  و  بگ�ردان  پ�رده  نک�ردمطرب�ا  ی�اد  م�ا  ز  و  ی�ار  بش�د  راه  بدی�ن  ک�ه   
پایه 2 پایه 1  پیرو 2  پیرو 1  حرف ربط 

به بانگ چنگ مخور ِمی  که   محتس�ب تیز استاگ�ر چ�ه ب�اده فرح بخ�ش و ب�اد گل بی�ز اس�ت
پیرو 2 پیرو 1  پیرو 3 حرف ربط  حرف ربط  پایه   

کدام بیت فاقد جملۀ وابسته است؟  1

آی�د ت�و  از  پیوس�ته  احس�ان  و  عط�ا  و  1( لط�ف 
باش�د  گفت�ه  ذّره  ی�ک  دهان�ت  تنگ�ی  2( از 
3( ج�ای دل اس�ت کوی�ت ز آنج�ا م�ران ب�ه جورش
م�ن از  باش�د  مس�تور  جمال�ت  ش�اهد  4( ت�ا 

همیش�ه ب�ود  م�ا  از  عصی�ان  و  خط�ا  و  ج�رم 
همیش�ه ب�ود  گوی�ا  وصف�ت  ب�ه  ک�و  ذّره  ه�ر 
همیش�ه ب�ود  ج�ا  ب�ر  م�ن  دل  ت�ا  بگ�ذار 
همیش�ه ب�ود  رس�وا  م�ردم  می�ان  اش�کم 

1  گزینۀ )2(: که او به وصفت گویا بود همیش�ه / گزینۀ )3(: بگذار تا دل من بر جا بود همیش�ه / گزینۀ )4(: تا ش�اهد جمالت مس�تور   نییگۀ  1
باشد از من

* وجود حرف ربط وابسته ساز »که - تا - تا« نشان دهندۀ وجود جملۀ وابسته )پیرو( در گزینه های )2(، )3( و )4( است.

جملة پایه و  پیرو
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قضاوقدر و سرنوشت 

تقدیرگرایی 

وظایف رهبر نسبت به مردم 

توّجه رئیس و بزرگ تر به زیردستان 

هم در سختی و هم در خوشی باهم بودن 

در هنگام سختی ها هم کنار هم بودن نه فقط در موقع شادی 

فقر 

مهماِن سرزده 

خوشرویی با مهمان، در عین فقر و نداری 

دعوت به قناعت و نفی طمع 

قانع بودن به روزی تقدیرشده 

به یاد داشتن و فراموش نکردن 

قِدّ بلند 

کم بینایی 

آبرومندانه زندگی کردن 

بخشنده و دست ودل باز بودن در عین نداری و فقر 

خوش زبانی 

رک بودن و صراحت داشتن و رودررو گفتن 

تغییِر ناگهانی 

بینایی پیدا کردن 

توّلدی دوباره 

مشکوک بودن 

نقشه کشیدن 

خندۀ شدید 

راستی و صداقت 

اثر کردن سخن 

تسلیم در مقابل خدا 

خالص و بی ریا بودن 

ترِک خودی 

برداشتن موانع رسیدن به معشوق 

ظلم ستیزی 

یک  مفهوم ناب
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مسلک مرغ گرفتار قفس، همچو من استنالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطن است

بنمایید که هرکس نکند، مثل من استفکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش

ره�ا دس�تش  ز  گش�ته  گل،  می کن�ددام�ن  ام�ان  و  فری�اد  و  نال�ه 

با چهچهۀ کوتاه خود تعبیرها می کرد / آن سیرۀ تنها که سر بر نردۀ سرد قفس می زد

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن استخانه ای کاو شود از دست اجانب آباد

میهن�مای دش�من ار ت�و س�نگ خ�اره ای م�ن آهنم پ�اِک  خ�اِک  ف�داِی  م�ن  ج�ان 

ک�ز س�فرۀ اجان�ب، ش�ادی ب�ه ریزه خ�واریلیک�ن ت�و کیس�تی خود ت�ا از وط�ن زنی دم؟

بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن استجامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن

م�ن م�رگ خوی�ش خواه�م از پیش�گاه باریگ�ر مملک�ت گلس�تان گ�ردد ز م�ردن م�ن

دس�تتخ�وش ب�اش در آن دم که غم�ی رو به تو آرد ز  ش�اد  رود  نی�ز  غ�م  ک�ه  بگ�ذار 

مّلت امروز یقین کرد که او اهرمن استآن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم

ک�ن س�ازگاری  رزق  ار  می رس�د  هرچ�ه  که هرکه س�اخت به س�ّد رمق، سکندر گشتب�ه 

او ظل�م  و  فرع�ون  ز  گش�ت  مل�ول  آرزوس�تجان�م  عمران�م  موس�ِی  روِی  ن�وِر  آن 

آری نداشت غم که غِم بیش و کم نداشتهرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشتبا آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است

نش�د بی ج�ان  هیچ ک�س  قناع�ت  نش�داز  س�لطان  هیچ ک�س  حریص�ی  از 

ت�و ت�ن  اص�ِل  ک�ه  ب�اش  خ�رد  اه�ل  گ�ردی و نس�یمی و غب�اری و دم�ی اس�تب�ا 

هر مّلتی که مردم صاحب قلم نداشتدر دفت��ر زمان��ه فت��د نام��ش از قلم
هرکس که فکر جامعه را محترم نداشتدر پیش��گاه اهل خرد نیس��ت محترم

پ�وی ع�دل  رِه  خواه�ی،  مل�ک  بش�ویاگ�ر  را  ه�وس  آن  دل  ز  ن�ی،  وگ�ر 

نگ�ذرد خ�ود  ح�ّد  ک�ز  ب�اد  او  نس�َپردب�ر  خ�رد  اه�ل  راه  به ج�ز 

1 
A

B

2 
A

B

3 
A

B

4 
A

B

5 
A

B

6 
A

B
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آزمون 

22376 متوّسط  15 دقیقه  کلّی فارسی دهم   

معنی دقیق کلمات )سوداگر، جولقی، ابدال، سفاهت( به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟11
2(فروشنده،ژندهپوش،مردانخدا،کمعقلی 1(خریدار،درویشی،نیکمردان،بیخرد	
۴(اهلدادوستد،درویش،صالحان،نادان 3(مشتری،گداپیشه،قدرتمندان،بیخردی	

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ……… معنای همۀ واژگان درست آمده است.21
گش�اد آب�دار لع�ل آن 1(حال�ی
ن�وش چ�و زالل آن از آب 2(ش�ربتی
تب�اه ب�ود ک�رده چ�و تش�نه 3(چش�م
ک�ردم ب�د اگرچ�ه زنه�ار ۴(گف�ت:

نه�اد آب�دار ری�گ آن پی�ش
بف�روش ی�ا ببخ�ش هّم�ت ب�ه ی�ا
راه هّم�ت ک�رد ن�اداده آب
ک�ردم خ�ود ک�ه نبی�ن م�ن ب�د در

)درخشان - ناخالص(
)عسل - بلندنظری(

)کور - قصد(
)سکوت کن - به خود بدی کردم(

معنی واژگان در کدام گزینه همگی درست است؟31
1()منال:درآمدمستغالت()مایه:دارایی()خبث:بدذاتی()جالجل:زنگ(
2()شرافت:ارجمندی()نیلگون:آبیروشن()مالزم:همراه()طرفه:عجیب(
3()شبح:کالبد()تمایز:جداکردن()نثار:افشاندن()خلنگ:علفجارو(

۴()عنایت:توّجه()سخا:َکَرم()بسیج:آمادگی()لگام:زیناسب(
در کدام گزینه با توجه به معنی داخل کمانک امالی واژه ای نادرست به کار رفته است؟41

1()مرّمت:اصالح()گسیلکردن:روانهکردن()رقعه:نامه()نمط:روش(
2()ُبرخوردن:درمیانقرارگرفتن()قیاس:سنجیدن()مولع:حریص()نیکومنظر:خوشچهره(

3()زهی:آفرین()فروغ:روشنایی()غلغله:شوروغوغا()خیره:بیهوده(
۴()َانعام:بخشش()فضل:دانش()ادیب:دانشمند()غرابت:خویشاوندی(

متن زیر چند نادرستی امالیی دارد؟51
»سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان رعایا چنان حغیر می نمود که وقتی خادمی به وی رسید، گفت: این توبرۀ کاه بردار و به لشکرگاه سلمان 
بر. چون به لشکرگاه رسید، مردم گفتند: امیر است. آن خادم بترسید و در قدم وی افتاد. سلمان گفت: به سه وجه، این کار را از برای خودم کردم، 

نه از بحر تو، هیچ اندیشه مدار. اّول آنکه تکّبر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو خوش شود؛ سوم آنکه از عهدۀ حفظ رعیت، بیرون آمده باشم.«
۴(صفر 3(سه	 2(دو	 1(یک	

در کدام گزینه مطلبی نادرست دیده می شود؟61
1(درس»سفربهبصره«بخشیاز»سفرنامۀ«حکیمابومعینناصرخسروقبادیانی،سرایندۀقرنششماست.

2(درمتن»کالسنقاشی«ازکتاب»اتاقآبی«سهرابسپهری،خاطرهایازیککالسباتوصیفوچاشنیطنزبهصورتخاطرهنگاری
نوشتهشدهاست.

3(»پیرمردچشممابود«ازکتاب»ارزیابیشتابزده«بیانحسوحالعاطفیجاللآلاحمدبازبانصمیمیدربارۀ»علیاسفندیاری«است.
اثرتعلیمیباهدفآموزشوتعلیم،موضوعیازحکمت، ۴(»داستانهایصاحبدالن«بهکوششمحمدیاشتهاردیتدوینشدهاستو

اخالق،مذهبیادانشیازمعارفبشریرابیانمیکند.آثارتعلیمیمیتوانندتخیلی-ادبیباشند.
در همۀ ابیات آرایۀ اغراق به کار رفته است به جز ………71

گب�ر و خ�ود ب�ا رّه�ام تی�ز 1(بش�د
اس�ت آه�ن زمی�ن روی ک�ه گفت�ی 2(ت�و
ش�مرد کاو زان ب�ود ف�زون لش�کر 3(ک�ه
را ت�و س�پاه برنتاب�د ۴(زمی�ن

اب�ر ب�ه آم�د ان�در رزم گ�رد هم�ی
اس�ت جوش�ن در نی�ز ه�وا نی�زه ز
ُگ�رد م�ردان و پی�الن ژن�ده هم�ان
را ت�و کاله تاب�ان خورش�ید ن�ه
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آزمون 

77381 متوّسط  15 دقیقه  کلّی فارسی دوازدهم   

معنی چند واژه نادرست آمده است؟11
»)دستور: وزیر( )مستغرق: شیفته( )تاب: پرتو(  )بزم: ضیافت( )کمال: کامل( )محب: معشوق( )بی خودی: حالت از خودرستگی( )سودا: دیوانگی( 

)سامان: امکان( )مستمع: گوش دارنده(«
۴( یک 3( چهار	 2( سه	 1(  دو	

معنی واژۀ »دیدار« در کدام بیت، متفاوت است؟21
دش�من از  دوس�ت  دی�دار  دی�دن  1( ب�رای 
2( بر در س�لطان عش�قش چ�ون گدایان س�ال ها
ت�و دی�دار  پرت�و  از  ب�ود  روش�ن  م�ا  3( چش�م 
۴( دان�ی ک�ه چیس�ت دول�ت دی�دار ی�ار دیدن

باش�د ال�م  ه�زار  ص�د  اگ�ر  کش�یدن  ت�وان 
اس�تاده ایم او  دی�دار  وع�دۀ  امی�د  ب�ر 
ت�و رخس�ار  م�ا  عی�د  م�ه  دی�دن  م�ردم  عی�د 
گزی�دن خس�روی  ب�ر  گدای�ی  او  ک�وی  در 

در کدام موارد اشکالی وجود ندارد؟31
الف( مستعجل: شتابنده - سفله: بدسرشت

ب( ظن: پندار - قوت: نیرو
ج( موسم: بهار - صواب: مصلحت
د( نسیم: خوش بو - سامان: امکان

هـ( داعیه: مّدعی - طیلسان: نوعی ردا
2( ب - ج - ه�  	 1(  الف - ب - ج 
۴( الف - ب - د 	 3(  ج - د - ه� 

در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟41
1(  عظیمت، عالج صرعیان، مقبل و خوشبخت، لطایف الطوایف

2(  جامه و طّرار، جذبۀ اسرارآمیز، لگام زّرین، قره قورم و تاتار
ع آمیز، اشباح شب، نقاب حزن انگیز ظلمت، وضع موحش 3(  تضّر

۴(  حالت غریب، مه غلیظ، جرأت و جسارت، کارگزاران حکومت

در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟51
1( صب�ا ب�ه ع�زم بش�ارت ب�ه گ�رد ش�هر س�با
ک�س ه�ر  او  ف�راق  در  مّدعی�ان  رغ�م  2( ب�ه 
اس�ت چنی�ن  ک�ردن  ح�ذر  ان�در  3( س�فر 
آز و  ح�رص  س�خرۀ  خس�ان  چ�ون  ۴( مش�و 

آم�د کام�کار  س�لیمان  تخ�ت  پ�ای  ز 
ِبُپرَس�َدم ک�ه خوش�ی، گویم�ش ک�ه آری خ�وش
اس�ت همی�ن  ک�ردن  خ�ود  ب�ه  خ�ود  از  س�فر 
بس�از داری  ام�روز  ک�ه  چی�زی  ب�ه 

آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟61
»مثِل درخت در شب باران - از پاریز تا پاریس - تذکرۀ االولیاء - کویر«

1(  محمدرضا شفیعی کدکنی - محمد بهمن بیگی - عین القضات همدانی - علی شریعتی 
2(  محمدرضا شفیعی کدکنی - باستانی پاریزی - شهاب الدین سهروردی - محمد بهمن بیگی

3(  م. سرشک - محمد ابراهیم باستانی - عّطار - علی شریعتی
۴(  م. سرشک - محمد ابراهیم باستانی - سنایی - محمد بهمن بیگی 
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آزمون 

444427 دشوار  18 دقیقه  کلّی کنکوری   

معنای واژه های »مرشد، سرسام، شریعت، حمّیت« در کدام گزینه آمده است؟11
2( سالک، هذیان، آیین، مردانگی 1(  پیشوا، پریشانی، طریقت، غیرت	

4( ارشاد کننده، سرگیجه، شرع، پشتکار 3(  راهنما، ورم مغز، راه دین، جوانمردی	
معنای چند واژه نادرست آمده است؟21

»خطابه: وعظ کردن / قربان: صدقه / بیغوله: بیابان / اعظم: بزرگوارتر / دولت: دارایی / غارب: باالی کمر / انهار: جوی ها / عامل: حاکم / 
محنت: غم / رندانه: عاقالنه / دهش: بخشش«

4( یک 3( چهار	 2( دو	 1(  سه	
»تجرید« در کدام معنی نیست؟31

1(  تحّقق بنده به حق به طوری که حق، عین قوای بنده باشد.
2(  ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقّرب به خداوند

3(  تنهایی گزیدن
4(  خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست

در کدام گزینه غلط امالیی یافت می شود؟ 41
دل�ش آم�د  حازم�ان  ش�اه  ک�ه  1( زان 
هواس�ت مغل�وب  دس�تور  ت�و  2( عق�ل 
انس�م دام  زب�ون  م�رغ  3( م�ن 
خط�ا راه  ز  برگش�ته ام  میک�ده  ک�وی  4( ز 

منزل�ش ش�د  چم�ن  و  گلس�تان  ت�ا 
خداس�ت راه  ره�زن  وج�ودت  در 
نیس�ت پ�رم  می کش�ی  ک�ه  چن�د  ه�ر 
ان�داز ث�واب  رِه  ب�ا  ک�رم  ز  دگ�ر  م�را 

در متن »زندگانی خداوند دراز باد در بزرگی و دولت و نصرت و رسیدن به آمال در دنیا و آخرت و غزای ایزد عّزوجّل چنان رود که وی خواهد 51
و گوید نه چنان که مراد آدمی در آن باشد، گردش قدر و حکم او راست و هرچه خداوند اندیشیده است همه فریضه است و عین ثواب«، چند 

غلط امالیی یافت می شود؟
4( چهار 3( سه	 2( دو	 1(  یک	

نام نویسندگان آثار »مرصادالعباد، در امواج سند، زندان موصل، عباس میرزا آغازگری تنها« در کدام گزینه آمده است؟61
1(  نجم الدین رازی، رهی معیری، اصغر رباط جزی، جالل متینی

2(  دایه، مهدی حمیدی شیرازی، جواد کامور بخشایش، مجید واعظی
3(  نجم الدین رازی، رهی معیری، اصغر رباط جزی، مجید واعظی

4(  دایه، مهدی حمیدی شیرازی، جواد کامور بخشایش، جالل متینی
در بیت »ای هد هد صبا، به سبا می فرستمت / بنگر که از کجا به کجا می فرستمت« ………71

1(  آرایۀ شخصیت بخشی وجود دارد و »هدهد« مشّبه تشبیه است. 
2(  آرایۀ شخصیت بخشی وجود دارد و »صبا« مشّبه تشبیه است. 

3(  آرایۀ شخصیت بخشی وجود ندارد و »هدهد« مشّبه تشبیه است. 
4(  آرایۀ شخصیت بخشی وجود ندارد و »صبا« مشّبه تشبیه است. 

ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های »ایهام، استعاره، حسن تعلیل و جناس« کدام است؟81
الف( اگ��ر ز درد اس��یران خویش��تن نش��د آگ��ه
م��ا داد  به��ر  از  گل  رس��ید  ب( جام��ه دران 
ج( جان دهم من هر ش��بی چون شمع باد صبح دم
د( ش��بی را با من ای ماه سحرخیزان سحر کردی

چراس��ت زل��ف ت��و را پی��چ و ت��اب مارگزی��ده؟
گل وص��ال  ب��وی  ب��ه  جام��ه  می دری��م  زان 
زن��ده می س��ازد ب��ه بویش ه��ر س��حرگاهم دگر
س��حر چ��ون آفت��اب از آش��یان من س��فر کردی
4( الف، د، ب، ج 3( ب، ج، الف، د	 2( ب، ج، د، الف	 1(  ج، د، ب، الف	



422 موج آزمون ادبّیات

تش�بیه بیت اول: »برگ درختان« به »ورق« مانند شده ۀ1یزگ (1011  2
است.

کنایۀ بیت چهارم: »گرم کاری بودن« کنایه از »مشغول کاری بودن« است.
تکرار بیت پنجم: کلمۀ »آزاد« تکرار شده است.

در ابی�ات دوم و س�وم، به ترتی�ب »تضاد« و »شخصیت بخش�ی« به کار 
نرفته است.

ایهام تناس�ب ← بیت ج: »چین« که در معنی پیچ و ۀ1یزگ (1111  2
تاب قابل قبول است و در معنی کشور چین با سفر دراز ارتباط معنایی دارد. 
جن�اس ← بی�ت »الف«: چمان و چمن ← چمن و س�من - من و چمن - 

من و سمن
تشبیه ← بیت »د«: کمان ابرو ← ابرو به کمان تشبیه شده

کنایه ← بیت »ب«: پرده در شود ← آشکار کند

در بی�ت ص�ورت س�ؤال می خوانیم: »اگر نور عش�ق ۀ1یزگ (1211  1
ح�ق به دل و جانت بیفتد، به خدا س�وگند که از آفتاب فلک هم خوب تر 
می ش�وی«. واضح اس�ت ک�ه »بیفتد« ب�ه دلیل آنکه حالت ش�رط دارد. 
مضارع التزامی و »می شوی« مضارع اخباری است که برای بیان کاری در 

آینده به کار رفته است.

]آن ه�ا حذف ب�ه قرینۀ لفظی[ به اعتقاد خود س�وگند ۀ1یزگ (1311  4
می خوردند که این، یوسف ثانی است که )او را: لفظی( باز آوردند.

بررسی1ساگر1یزگ ه1ها:
گزین�ۀ )1(: )م�ن: لفظ�ی( ب�ه خاک پ�ای تو و ن�ور دیدۀ حافظ س�وگند 
)می خورم: معنوی( که )من: لفظی( بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم.
گزین�ۀ )2(: )م�ن: لفظی( به آن روی تو و هس�تی تو س�وگند )می خورم: 

معنی( اگر )من: لفظی( این پستی تو را از تو نمی دانم.
گزین�ۀ )3(: )من: لفظ�ی( به آن دم که )آن ها: لفظی( مرا با یک دس�ت 
پیمان�ه و با دس�تی در دس�تش می دیدند، س�وگند )می خ�ورم: معنوی(.
قلم چی - 94  

هرگ�ز از دور زمان ننالیدم )س�ه جزئی گذرا به متمم(، ۀ1یزگ (1411  4
وقتی پایم برهنه مانده بود )سه جزئی گذرا به مسند(

به جامع کوفه درآمدم )دوجزئی(، پای نداشت )سه جزئی گذرا به مفعول(
ن�کات فع�ل »مان�دن«: 1- اگر به معن�ای باقی ماندن، ب�ر جای ماندن 

باشد؛ ناگذر. )آشنایی در کوچه و محله نماند(.
2- اگ�ر به معنای اقامت کردن، گیر کردن باش�د: گ�ذرا به متمم )در( / 

دوستم چند روز در شهر ما ماند، پایم در الی در ماند.
3- اگر در معنای مانند بودن باش�د: گذرا به متمم )به( / من بیش�تر به 

پدرم می مانم.
4- اگ�ر در معن�ای ب�ودن در حالتی باش�د، اگ�ر به جای ص�ورت مجهول 

»گذاشتن« به کار رود: گذرا به مسند / من در مغازه دست تنها ماندم.

بررسی1ساگر1یزگ ه1ها:ۀ1یزگ (1511 11
گزینۀ )2(: تماشا )با هم راه رفتن، دیدن(

گزینۀ )3(: شد )فعل اسنادی، رفت(
گزینۀ )4(: سوگند )گوگرد، قسم(

نوع »را« در تمام گزینه ها، نقش نمای مفعولی اس�ت، ۀ1یزگ (1611  3
در حالی که در گزینۀ )3( فک اضافه است.

مرا که نقد دل و دین برفت در سِر می: دل و دین من، در سر می رفت.

در بیت گزینۀ )4( نیز مثل بیت صورت س�ؤال به این ۀ1یزگ (1711  4
نکته اش�اره شده است که از کسی که عاشق حقیقی است، صدایی بیرون 

نمی آید. آنکه حقیقتًا در معشوق فنا شده است، دیگر نایی ندارد. 
قلم چی - 97  

مفهوم مشترک ⇐ تحمل سختی های راه عشقۀ1یزگ (1811  3
مفهوم گزینۀ )3(: بی کرانگی عشق

191 همگی معتقدند که گاه توانایی ها و خصلت های خاص ۀ1یزگ (1  1
موجب آسیب دیدن ما از همان هاست.

َوالّصافاِت َصّفا: س�وگند به صف بستگان که صفی )با ۀ1یزگ (2011  4
شکوه( بسته اند، سوگند به فرشتگان صف بسته.

گزینه ه�ای )1(، )2( و )3( همه مفهوم »از کوزه همان ۀ1یزگ (2111  4
ب�رون تراود که در اوس�ت« را تداع�ی می کند، ولی در گزینۀ )4( ش�اعر 

معتقد است بیش از گنجایش هر چیز نمی توان از او انتظار داشت.

مفهوم عبارت این اس�ت که تمام کارهایی که از سوی ۀ1یزگ (2211  3
اعضای بدن ی�ا عناصر چهارگانه انجام می گی�رد، انجام دهندۀ آن ها فقط 
خداوند اس�ت که دقیقًا این مفهوم در گزینۀ )3( هس�ت )کمان = ارکان، 

کماندار = یزدان(
گزینۀ )1(: الزمۀ دوستی با خدا، رهایی از غرور است.

گزینۀ )2(: روزی دهندۀ اصلی خداست و تمام پدیده ها واسطه اند.
گزینۀ )4(: انجام گناهان بنده ها در حقیقت تقدیر و قضای الهی است.

مفهوم مشترک سایر ابیات در عشق و وصال محبوب، ۀ1یزگ (2311  4
عاشق از خودی خود و از وجود خویش باید دست بکشد و محو شود!

مفه�وم س�ایر ابیات، گوش�ه گیری اس�ت، ب�ه عبارتی ۀ1یزگ (2411  2
عزل�ت را موج�ب ع�زت می داند، ولی بی�ت دوم، انزوای�ی را که موجب 

شهرت شود، خوشایند نمی داند.

در گزینۀ )3(: شیفتگی دل، به زلف یار مطرح شده و ۀ1یزگ (2511  3
این مضمون بیان ش�ده که زلف یار اس�یرکنندۀ دل عاشق است، اّما در 3 

گزینۀ دیگر از شیفتگی به ابروی یار سخن به میان آمده است.

41

11 گرده: پشت و باالی کمر معنا می دهد.ۀ1یزگ (1  1

21 معنای درست واژه ها:ۀ1یزگ (1  2
ج( دوال: چرم و پوست؛ یک دوال: یک الیه، یک پاره

ه ( پرورده: پرورش یافته
قلم چی - 96 ز( چاره گری: مصلحت اندیشی 
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