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 يدانشگاه شيپادبيات  ومسفصل 
 

 ؟است نيامدهروي آن درست  روبه در كمانك  معناي چند واژه -1
 )خسته(، افگار )شراب(، شرنگ )فالخن(قلماسنگ ) جلّاد(، دژخيم )طي كردن(، گُساردن )بيابان(، وادي )گذاشتن(هشتن 

 سه) 2  دو) 1 
 پنج) 4  چهار) 3 

 شود؟ هاي زير چند غلط اماليي يافت مي ها و تركيب هدر ميان واژ -2
 »، پريشان و غوي، تهجد و نيايش، حضيض انحطاط، گفتار نغز، سخن ناصواب، تحفه و سوغات، فاسق و بدكارفراق رخ«
 دو) 2  يك ) 1 
 چهار) 4  سه) 3 

 ؟شود نميديده » جناس تام«در كدام گزينه  -3
 كه به روي دوست ماند كه برافكند نقابي /رم؟ نفحات صبح داني زچه روي دوست دا) 1 
 قدر شب قدر خويش درياب /امشب شب قدر توست بشتاب ) 2 
 جان شيرين بگفتا چون زيم بي /بگفت از دل جدا كن عشق شيرين ) 3 
 آن كام ميسر شد و اين كار برآمد /كام دلم آن بود كه جان برتو فشانم ) 4 

 ؟نزديك به هم است. .. مفهوم تمام ابيات زير، به جز -4
 بگفت اين قدر نبود از وي دريغ /بگفتا سرت گر ببرّد به تيغ؟ ) 1 
 بگفت از جان صبوري چون توان كرد /بگفتا رو صبوري كن در اين درد ) 2 
 بگفت از گردن اين وام افكنم زود /سر يابيش خشنود؟   بگفتا گر به) 3 
 ا نگويي كه در آن دم غمِ جانم باشدت /گر مرا زار به كشتن دهد آن يار عزيز ) 4 

 ؟نداردخوانيِ مفهومي  ها هم كدام گزينه با ساير گزينه -5
 ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش/ زد قدم  در بيابان گر به شوق كعبه خواهي) 1 
 نباشد به دست گرفتارها/ جز داغ دل  جز اشك چشم و به به) 2 
 حمل كند نشيب و فرازكه ت/ آرزومند كعبه را شرط است ) 3 
 روي به تركستان است كاين ره كه تو مي/ ترسم كه به كعبه نرسي اعرابي ) 4 

 با كدام گزينه تناسب مفهومي دارد؟» بگفت آري، چو خواب آيد، كجا خواب؟/ بگفتا هر شبش بيني چو مهتاب؟ «بيت  -6
 يهاي سياه يا رب گذرانديم چه شب/ ي مهتاب جمالش  در آرزوي جلوه) 1 
 ولي ز فكر تو خواب آيدم؟ خيال است اين/ شبي خيال تو گفتم ببينم اندر خواب ) 2 
 چه نصيبت ز بلبل سحر است/ اي همه شب  تو كه در خواب بوده) 3 
 گه به بوي موي تو باشم به خواب عافيت آن/ گر هزار سال بخسبم   به خوابگاه عدم) 4 
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 تر است؟ به كدام بيت نزديك» گذرد پير از آن شدم بر من چو عمر مي/ وفاست  من پيرِ سال و ماه نيم يار بي«مضمون بيت  -7
 كاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر/ از ديده گر سرشك چو باران چكد، رواست ) 1 
 كه گذشت اختيار عمر! هشيار گرد، هان/ تاكي مي صبوح و شكر خواب بامداد ) 2 
 بي چاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر /دي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد ) 3 
 زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر / در هر طرف ز خيل حوادث كمين گهي است ) 4 

 ؟نيستندهاي كدام گزينه، موقوف المعاني  بيت -8
 خوف و درنگ بايد اين ساعت بي/ گر تو خواهي به وصالم برسي ) 1 
 ي تنگ سينه دل برون آري از آن/ ي تنگش بدري  روي و سينه 
 فرهنگ اوفتاد از كف آن بي/ آن دل گرم كه جان داشت هنوز ) 2 
 پي برداشتن دل آهنگ/ از زمين باز چو برخاست، نمود   
 عصمت و ننگ نه بل آن فاسق بي/ خرد ناهنجار  عاشق بي) 3 
 مست از باده و ديوانه ز بنگ/ حرمت مادري از ياد ببرد  
 آيد آهسته برون اين آهنگ/ ن ديد كز آن دل آغشته به خو) 4 
 واي پاي پسرم خورد به سنگ/ آه دست پسرم يافت خراش  

 است؟ تر بيان شده مفهوم مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه دقيق -9
 »با زخم نشان سرفرازي نگرفت/ بازي نگرفت  كس چون تو طريق پاك«
 .ي سرافرازي توست ههايي كه بر پيكر داري، نشان افتخار و ماي ها و جراحت زخم) 1 
 .كني ديدگي، سرافراز و پرافتخار رفتار مي تو در عين رنجوري و آسيب) 2 
 .تواند مقاومت و غرور را از تو بگيرد زخم و جراحت نمي) 3 
 .كه در پي كسب افتخار و شهرت باشي ها را به جان خريدي، بدون آن ها و جراحت تو سختي) 4 

 ؟است نرفتهكار  ي بالغي به به شيوهابيات زير،  شده در يك از ضماير مشخّص كدام -10
 ي قلبم زنگ تا برد زآينه/ بازآري شگرم و خونين به من) 1 
 جهان با اين فراخي تنگت آيو/ آيو  تمكن كاري كه بر پا سنگ) 2 
 افتاد و زر شدم ماكسير عشق بر مس/ گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد ) 3 
 تر شدم ساكن شود بديدم و مشتاق/ اشتياق  درد مگفتم ببينمش مگر) 4 

 مفهوم كدام بيت از سه بيت ديگر دور است؟ -11
 ي عالم دوام ما ثبت است بر صحيفه/ هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق ) 1 
 اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر/ ي جهان  حافظ سخن بگوي كه بر صفحه) 2 
 ز ما هر ذره خاك افتاده جايي/ ها اين نظم و ترتيب  بماند سال) 3 
 بينم بقايي كه گيتي را نمي/ غرض نقشي است كز ما باز ماند ) 4 

 ؟ندارداي  پردازي جايگاه برجسته كدام يك از شاعران زير در مناظره -12
 پروين اعتصامي) 4 اسدي توسي) 3 نظامي) 2 وحشي بافقي) 1 
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 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

 بگذار: بِهِل ←گذاشتن  :هشتن 1 ي گزينه -1

 زهر، سم :شرنگ نوشي باده: گساري باده ←نوشيدن  :گُساردن 

 )»اوج«: ضدّ(مكان پست، نشيب  :حضيض شده، گمراهاغوا :غوي 1 ي گزينه -2

چهـره و  «و در مصـراع دوم بـه معنـاي    » دليل«در مصراع نخست اين بيت به معناي » روي« :ي اول گزينه 4 ي گزينه -3
 .باشد مي» صورت
دو بار تكرار شده كه اولي بـه  » قدر«در مصراع دوم . در مصراع نخست، شب نزول قرآن است» شب قدر«منظور از  :ي دوم گزينه

 .همان كاربرد و معناي مصراع نخست را دارد است و دومي» ارزش و منزلت«معناي 
 .است» عزيز و گرامي«است ولي در مصراع دوم به معناي » ي فرهاد معشوقه«در مصراع نخست » شيرين«منظور از  :ي سوم گزينه

م جانم را فداي تمراد و آرزويم آن بود كه جانم را در پاي تو ريزم كه آرزوي من برآورده شد و توانس :ي چهارم معناي بيت گزينه
ايـد كـه    مطمئناً مراقب بـوده . (در اين بيت دوبار تكرار شده است اما در معناي يكسان» كام«ايد  كه حتماً دريافتهطور همان. تو كنم

 .)شما را به اشتباه نيندازد» كار«و » كام«ميان » جناس ناقص«

چون جان براي او عزيز است؛ اما  شيرين هم گويد كه توان دوري از شيرين را ندارد و در بيت دوم فرهاد مي 2 ي گزينه -4
 .در سه بيت ديگر اين مفهومِ مشترك وجود دارد كه عاشق حاضر است در راه معشوق از جان بگذرد

هاي اول تا سوم به سختيِ راه عشق اشاره دارند و اين كه عاشق براي رسيدن به معشـوق و محبـوب،    گزينه 4 ي گزينه -5
 .گويد رم از غفلت و گمراهي سخن ميي چها د؛ اما گزينههاي بسياري را تحمل كن بايد سختي

دارند كه عاشق، آرزومند ديدن معشـوق   ي دوم، هر دو به اين مطلب اشاره  بيت صورت تست و بيت گزينه 2 ي گزينه -6
 .آيد گاه خواب به چشمانش نمي كه همواره در فكر و خيال اوست، هيچ جايي در خواب است اما ازآن

ام، بلكـه يـارم بـا همـان سـرعتي كـه عمـرم         من از گذشتن سال و ماه پير نشده :معناي بيت صورت سؤال 3 ي گزينه -7
 .نمايد؛ و اين ماجرا مرا پير كرده است كند و به من هيچ توجهي نمي گذرد از كنار من عبور مي مي

كه از گذر عمـرش   چاره دل من بي. انداخت گذشت حتماً نگاهي هم به من مي ديروز يارم هنگامي كه از كنارم مي :معناي بيت سوم
 -2خـود عمـر،    -1: تـوان بـه دو شـكل معنـا كـرد      را مي» عمر«او حاال به اين نكته توجه كنيد كه در اين بيت . هيچ سودي نكرد

 !)گذرد كه مانند عمر براي عاشق عزيز است و مانند عمر سريع مي» معشوش«

اي  جملهدوم،مصراع ها  اما در ساير گزينه ي دوم، استقالل معنايي و دستوري دارند؛ هاي گزينه يك از بيتهر 2 ي گزينه -8
 .شود ناتمام است و در بيت بعدي كامل مي

ي  باشد به مجموعه شدن، نياز به بيت يا ابيات ديگري داشته هرگاه بيتي از نظر دستوري مستقل نباشد و براي كامل
كننـد و   بر روي هم حكايتي را بيان ميبايد توجه كرد كه چند بيت مستقلّي كه . گويند المعاني مي ها، موقوف اين بيت

ل دسـتوري نداشـته   اند كه استقال المعاني المعاني نيستند و تنها زماني موقوف رسانند، هميشه موقوف يا مفهومي را مي
 .ي مصراع دوم يك بيت، در بيت بعدي ادامه پيدا كند باشند؛ يعني جمله
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هـايي كـه بـر بـدن      زخم ← اري نشان سرافرازي گرفتيهايي كه بر بدن د تو با همان زخم: گويد  شاعر مي 1 ي گزينه -9
بازان  هاي بدن رزمندگان و جان داري، نشان سرافرازي و مدال افتخار تو در جنگ است؛ در واقع شاعر، به شكلي پنهان و زيبا، زخم

 .است را به مدال افتخار مانند كرده

 3 ي گزينه -10

 .است شده كار گرفته ي بالغي به هاي پيوسته، در جاي عادي خود نيايند، شيوههرگاه اجزاي جمله از جمله ضمير 
مفعول است و بهترين مكان براي ضمير پيوسته در نقش مفعـول يـا   » ش«( به من بازآريش ← آري به منش باز :ي نخست گزينه

 .)متمم، پس از فعل است
 )آيد(بر پايت سنگ آيو  ← بر پا سنگت آيو :ي دوم گزينه
 مگر درد اشتياقم ساكن شود ← مگرم درد اشتياق ساكن شود :ي چهارم گزينه

 جاودانگي عاشقان :ي نخست مفهوم بيت گزينه 1 ي گزينه -11
 .ندما تنها شعر و اثر زيبا پس از مرگ، از ما به جا مي :مفهوم مشترك سه بيت ديگر

 .)خاطر بسپاريد ي درس هشتم را با دقّت به مقدمه( 1 ي گزينه -12


