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2Tدقيقه 7: زمان پيشنهادي 
 

 دانشگاهي پيشادبيات  چهارمفصل 
 ؟است نيامدهروي آن درست  معناي چند واژه يا عبارت در كمانك روبه -1

ي  خانـه (، پاليز )شيرِ ماك(، آغوز )حرص و طمع(، استسقا )اشتباهي بزرگ(، تركي عظيم )كسي كه دستش معيوب باشد(لوك 
 )جلوه(، بارقه )غوك(، چغز )شده گمراه(، منقذ )روش(، سيره )بزرگ

 شش) 4 پنج) 3 چهار) 2 سه  )1 

 ؟نيستكدام گزينه جمع  -2
 متصوفه) 4 مغازي) 3 اَضداد) 2 فُجور  )1 

 است؟ روي آن درست آمده ي چند اثر در كمانك روبه پديدآورنده -3
، از پـاريز تـا پـاريس    )عبداهللا مستوفي(ن ، شرح زندگاني م)ابوسعيد ابوالخير(، اسرارالتوحيد )دكتر اسالمي ندوشن(آن روزها 

 )دكتر زرياب خويي(، سيرت رسول اهللا )ماكسيم گورگي(هاي من  ، دانشگاه)دكتر باستاني پاريزي(
 پنج) 4 چهار) 3 سه) 2 دو  )1 

 يكي است؟» پلّه پلّه تا مالقات خدا«ي  ي كدام اثر زير با پديدآورنده پديدآورنده -4
 فرار از مدرسه) 4 هاي من دانشگاه) 3 نامه غزّالي) 2 كيشرح احوال و آثار رود  )1 

 سعدي باشد؟» سهل ممتنع«اي از كالم  نمونه تواند نميكدام گزينه،  -5
 گريان چو در قيامت چشم گناهكاران/ بگذاشتند ما را در ديده آب حسرت   )1 
 خجل شد چو پهناي دريا بديد/ يكي قطره باران ز ابري چكيد ) 2 
 است و او شرمسار گنه بنده كرده/ و لطف خداوندگار كرم بين ) 3 
 كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران/ بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران ) 4 

راه  -همه پرّان و نرم اسـت  ونگار و آن همه پررنگ كه آن -ها ام بود كه با عالم افسانه نخستين بار از زبان خاله«در عبارت  -6
ايـن  . ام با ذوق لطيفي كه داشت مرا نخستين بار از طريق سعدي با شعر شاهكار آشـنا نمـود   خاله بر آن عالوه. پيدا كردم

 است؟ هاي زير پديد آمده كدام آرايه».گسار او بود سعدي همدم و شوهر و غم
 تناقص، تشخيص، تشبيه) 2  مجاز، تشبيه، حسن تعليل  )1 
 ارهكنايه، ايهام، استع) 4  آميزي تشبيه، مجاز، حس) 3 

 خواني دارد؟ ، با عبارت زير هم......جز بيت  هاي زير، به ي بيت مفهوم همه -7
ي ايمان وصل بود كـه   شائبه اي كه امروز رايج است در آن زمان خبري نبود؛ هر عصب و فكر به منبع بي هاي عصبي از بحران«

 ».پذيرفت خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي
 گر سالكي به عهد امانت وفا كند/ ي امان  دهحقّا كزين غمان برسد مژ  )1 
 ها خدا كند نسبت مكن به غير كه اين/ گر رنج پيش آيد و گر راحت اي حكيم ) 2 
 فهم ضعيف راي فضولي چرا كند/ اي كه ره عقل و فضل نيست  در كارخانه) 3 
 وآن كو كه اين ترانه سرايد خطا كند/ مطرب بساز پرده كه كس بي اجل نمرد ) 4 
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كه مـرا خلـق    روا بود كه او را قدري و پايگاهي بود، به قول مردمان، خطّي به وي فرو نتوان كشيد و به اين«مفهوم عبارت  -8
 به كدام بيت زير نزديك است؟» اختيار كردند كه بهترينِ خلق، غرّه نتوان گشت

 بايد ام راهبري مي شده از دل گم/ بايد  هركه را بر سر آن كوي گذر مي  )1 
 بايد بر سر كوي تو زان ره گذري مي/ از توام نيست گريزي كه به هر سو نگرم ) 2 
 بايد بر من اي خسرو خوبان نظري مي/ گشت منظور تو آن كز نظر خلق فتاد ) 3 
 بايد صبح را شامي و شب را سحري مي/ در خم زلف مپوشان رخ و بردار نقاب ) 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
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 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

 !)مزه ديابت بي(تشنگي سيراب نشدني ) مدام طلبِ سقّاكردن: (استسقا 1 ي گزينه -1
 جاليز، باغ: پاليز 
 رهاكننده: منقذ 

 1 ي گزينه -2

غـروب،  : هم اسم مصـدر؛ ماننـد  ...) مانند نذور، رسوم، فروع، اصول و (سازند  هم جمع مكسر مي» فُعول«اَعراب با وزن  
 طلوع، ظهور، خسوف و فجور

 .يعني تبهكاري و كارِ زشت و ناپسند؛ يعني مفرد است نه جمع» فجور«بنابراين 

 جمعِ متصوف: متصوفه/  ◌ٰ جمعِ مغزي): هاي پيامبر جنگ( مغازي/ » ضد«جمعِ : اَضداد

 ي نامدار و نابيناي مصري حسبِ حالِ دكتر طه حسين، نويسنده): االّيام: (آن روزها 3 ي گزينه -3
 حسبِ حال دكتر اسالمي ندوشن: روزها 
 ي جدش ابوسعيد ابوالخير ي محمدبن منور، درباره نوشته: حيداسرارالتو 
 اش از قاضي ابرقو هشام و ترجمه از ابن: ي رسول اهللا سيره 
 از دكتر زرياب خويي: سيرت رسول اهللا 

 .تندكوب هس هر دو اثر از استاد دكتر زرين 4 ي گزينه -4

شـود؛ يعنـي پيچيـدگي دسـتوري و      مـي  پيرايگي گفتـه  سخني كه در نهايت سادگي و بي :كالم سهل و ممتنع 1 ي گزينه -5
نشـين   هاي بسيار در آن ندارد، با اين حال بسيار زيبـا و دل  شود و شاعر اصراري بر آفريدن آرايه نمي دشواري واژگاني در آن ديده

 .ي سخن بگويد و سخنش نيز زيبا باشدتواند به اين سادگ است؛ بنابراين هركسي نمي
خـورد؛   چشـم مـي   جايي صفت بـه  است و در مصراع دوم نيز جابه كار رفته به) بدل از كسره(ي فك اضافه »را«ي نخست،  در گزينه

 يِ ما آب حسرت گذاشـتند، چـو چشـمِ گريـان     در ديده .اي از سخن سهل و آسان درنظرگرفت توان اين بيت را نمونه بنابراين نمي
 .گناهكاران در قيامت

 .با ايهام 4ي  با تناقض و گزينه 2ي  شود، گزينه با حسن تعليل رد مي 1ي  گزينه 3 ي گزينه -6
اسـت كـه بـه افتخـار      عصر سعدي نبوده ي دكتر اسالمي ندوشن هم مطمئناً خاله(مجاز از آثار سعدي » سعدي«مجاز از سخن است و » زبان«: مجاز

 !)باشد همسري ايشان نايل آمده
 .است ي نويسنده مانندشده گسار خاله آثار سعدي به همدم، همسر و غم: هتشبي
 .آميزي دارد نيز آشكارا حس» ذوق لطيف«. آميزي است ها حس بودنِ افسانه ونگار بودن و نرم پررنگ: آميزي حس

و مـانع بـروز مشـكالت عصـبي     ) قضا و قدر(توكل به خدا و باور به مشيت الهي  :معناي متن صورت تست 1 ي گزينه -7
 .شد روحي در آدميان مي
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ي نخست سفارشـي اسـت    شود؛ گزينه ي نخست برداشت مي جز گزينه ها به ي گزينه مفهوم جبرگرايي و اعتقاد به قضا و قدر از همه
 .بر پايبندي به پيمان عشق

نظر مردم مهم نيست؛ كسي كه در نگاه مـردم كـافر و بـدكار اسـت ممكـن       :مفهوم عبارت صورت پرسش 3 ي گزينه -8
 .داشتني باشد اي شايسته و دوست گاه خدا بندهاست در ن

، پس يارا به )كني تو به او توجه مي(شود  ها خوار شد، منظور نظر تو مي آن هركه از چشم مردم افتاد و در نگاه :ي سوم معناي گزينه
 !ام من نظر محبتي كن كه از چشم مردم افتاده


