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2Tدقيقه 7: زمان پيشنهادي 
 

 هاي پنجم و ششم فصل ،دانشگاهي پيشادبيات 
 

 ؟است نيامدهاي از توصيفات تخيلي  در كدام گزينه، نمونه -1
 چوك ز شاخ درخت، خويشتن آويخته) 2  خود از سيم به سر يكي كله) 1 
 ز آهن به ميان يكي كمربند) 4 زاغ سيه بر دو بال، غاليه آميخته) 3 

 آورد؟ شمار هاي توصيفات تخيلي به توان از ويژگي را نمي كدام گزينه -2

خواهد براي ديگران  چنان كه مي اي خيالي را آن گيرد و واقعه شاعر يا نويسنده در آن، از تصور و پندار خويش كمك مي) 1 
 .سازد مجسم مي

آورد و بر اسـاس آن بـه نگـارگري     ر ميخاط ها به اي را پس از گذشت سال هايي است كه گوينده، واقعه يا منظره وصف) 2 
 .پردازد مي

 .ها، ترسيم يك منظره يا چهره نيست اند و منظور از آن و مقايسه بنا نهاده شده  ي تشبيه بر پايه) 3 
 .خوردگي حواس ظاهري با احساسات انساني است ها محصول گره اين توصيف) 4 

 مورد نظر شاعر است؟» مشك«در كدام بيت رنگ سياه  -3
 جوي مشك بهتر كه يك توده گل/ آواز هرگز نبيني خجل  كم) 1 
 )خورشيد: ي نور غزاله(مشك شب را نهفت در كافور /  ي نور بامدادان كه اين غزاله) 2 
 مشك را چون توان نهفت آخر؟/ هم ببايد سخن بگفت آخر) 3 
 كند را مشك ختن نميكز گذر تو خاك /  با همه عطر دامنت آيدم از صبا عجب) 4 
 

 .پاسخ دهيد 5و  4هاي  هاي زير به پرسش با توجه مصراع* 
 است لشكر چين در بهار خيمه به هامون زده/ است  بر گل تر عندليب گنج فريدون زده«

 »ي آن سبزگون، خـرگه اين آتشيـن خيمه/ است  الله سوي جويبار خرگه بيرون زده

تواند دليل شباهت اين دو مقايسـه   كدام مورد زير نمي. است اه سنجيدهي سبزه با الله، خيمه را با خرگ شاعر براي مقايسه  -4
 باشد؟

 جلوه و زيبايي) 4 ارتفاع) 3 تعداد) 2 بو و رايحه) 1 

 ؟شود نميكدام آرايه در چهار مصراع باال ديده  -5
 كنايه) 4 تشخيص) 3 ايهام) 2 تام سجنا) 1 

 در كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟ -6

 .جنبند الظّني بيش نيست و ايشان از قوت توحيد و صالبت شريعت مي ن حسنشما را به م) 1 
 .جد و جهدي عظيم داشت و رياضتي عجيب و او را تصانيف بسيار است به الفاظي مشكل در حقايق و اسرار) 2 
 .دنددر ذي اهل صالح و شرع و سنّت بود كه اين سخن از وي پيدا شد و اغلب مشايخ در كار او ابا كر) 3 
 .پس به تستر آمد و عزم بغداد كرد. صحبتي و فصاحتي و بالغتي داشت كه كس نداشت) 4 
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 ؟است نشدهشده در كدام گزينه درست معنا  ي مشخّص واژه -7
 )حتماً: مگر(نخواهي شنيدن مگر گفت كس ) 1 
 )ميكده: خمار(ي خمار نيست  گفت والي از كجا در خانه) 2 
 )آسان: خوار(ر بگذرم ازين تنگ خوار است اگ) 3 
 )درآمدن: قدم(عاقبت در قدم باد بهار آخر شد ) 4 

 .شود هايي تعليمي از زبان حيوانات يافت مي ، داستان........جز  در تمام آثار زير به -8
 بوستان) 2  مثنوي معنوي) 1 
 نامه گرشاسب) 4  نامه مرزبان) 3 

 است؟ ، در كدام گزينه آمده»وجود دارد و آن حال است اكنون بدان كه فقط يك زمان بسيار مهم«مفهوم عبارت  -9
 در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را/  سعديا دي رفت و فردا همچنان موجود نيست ) 1 
 خواني داني و هم ننوشته مي كه هم ناگفته مي/  داني  دانم كه مي چه گويم حال خود با تو چو مي) 2 
 دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور/  ما نرفت  دور گردون گر دو روزي بر مراد) 3 
 بنگر كه ازين چرخ جفاپيشه چه برخاست/  بسيار مني كرد و زتقدير نترسيد ) 4 

 .كنند ، به يك موضوع سفارش مي......ي  جز بيت گزينه هاي زير به تمام بيت -10
 ر شودباشد كه زان ميانه يكي كارگ/ ام روان  از هر كرانه تير دعا كرده) 1 
 بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز/ گردد باز  آب اين رود به سرچشمه نمي) 2 
 اگر هوشمندي يك انداز و راست/ صد انداختي تير و هر صد خطاست ) 3 
 كه چو رفت از كمان نيايد باز/ شرط عقل است صبرِ تيرانداز ) 4 

 نزديك است؟» .وت فرمودجنيد او را سكوت و خل«مفهوم كدام گزينه به مفهوم عبارت  -11

 بر دار صد هزاران برنا و پير بودي/ زان مي كه خورد حلّاج گر هركسي بخوردي ) 1 
 زبان كه فردا قلم نيست بر بي/ زبان دركش اي مرد بسياردان ) 2 
 با يار آشنا سخن آشنا بگو/ ما محرمان خلوت اُنسيم، غم مخور ) 3 
 يا سخن دانسته گو اي مرد عاقل يا خموش/ نيست دانان خودفروشي شرط  بر بساط نكته) 4 

بـا كـدام بيـت زيـر     » كننـد  چون نيك بنگري همه تزوير مي/ مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب «مفهوم بيت  -12
 تري دارد؟ نزديكي بيش

 شب بيدار نيست گفت رو صبح آي قاضي نيمه/ ي قاضي برم  بايد تو را تا خانه گفت مي) 1 
 گفت مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست/ اروغه را گوييم در مسجد بخواب كفت تا د) 2 
 ي خمار نيست گفت والي از كجا در خانه/ جا شويم  گفت نزديك است والي را سراي آن) 3 
 گفت هشياري بيار اين جا كسي هشيار نيست/ گفت بايد حد زند هشيار مردم مست را ) 4 
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 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

بردن به نوع يك توصيف، نخست نمادين بودن يا نمادين نبودن آن را مشخّص كنيد و در صـورتي   براي پي 2 ي گزينه -1
...) ، تشخيص، تمثيل، حسـن تعليـل و   تشبيه، استعاره( كه توصيف از نوع نمادين نبود، دقّت كنيد كه آيا در توصيف از صور خيال 

 :دهد نمودار زير روش مشخّص كردن نوع توصيفات را نشان مي. است يا نه استفاده شده
 
 

 شده چيست؟ مورد توصيف
 
 
 
 
 

توصـيف،   ←ي دماوند و توصيف اين صحنه اسـت  پوش بودنِ قلّه ي نخست، شاعر به دنبال بيان برف در گزينه، و اما پاسخ تست
 .نمادين نيست

خود بـر سـر گذاشـته     است كه كاله فرض شده) سربازي(چنين دماوند، انساني  است و هم» برف«استعاره از » سيم«در اين مصراع، 
 .است؛ پس توصيف، تخيلي است شاعر از صور خيال استفاده كرده ← )تشخيص(

 .است و منظورش هم توصيف چيزي غير از آن نبوده؛ پس توصيف، نمادين نيست را توصيف كرده» چوك«عر ي دوم، شا در گزينه
 .توصيف واقعي است ←است شاعر در اين توصيف از صور خيال نيز بهره نگرفته

 .گري نيست؛ پس توصيف، نمادين نيستاست و منظور شاعر، توصيف مورد و موضوع دي توصيف شده» زاغ«ي سوم،  در گزينه
چنـين   هم. اي است از سياه بودن پر و بال غاليه آميختن بر پر و بال، كنايه(است  شاعر در اين توصيف هم، از صور خيال بهره گرفته

 .)است غاليه آميختن عملي انساني است كه به زاغ نسبت داده شده؛ پس به زاغ، شخصيت انساني بخشيده شده
 .است ن شاعر در اين مصراع يك توصيف تخيلي ارائه كردهبنابراي
 .ي چهارم را ديگر خودتان تحليل كنيد گزينه

 .اين توضيح مربوط به توصيفات نمادين است 3 ي گزينه -2

 .ارزش ـ مورد نظر شاعر است نه رنگ آن ي نخست ارزش و بهاي مشك ـ در مقايسه با گلِ بي در گزينه 2 ي گزينه -3
 .است مانند كرده» مشك«را به » شب«ي دوم رنگ سياه مشك مورد نظر بوده است زيرا شاعر،  روشن است كه در گزينه

 )استعاره از چيست؟ كدام ويژگي آن مورد نظر است؟» كافور«در اين بيت، (
چنان كه مشك  بر زبان نياورد، همتوان در سينه نهفت و  را نمي) يا سخن برحق(گويد كه سخن نغز  ي سوم، شاعر مي در بيت گزينه

داشـت؟ بلـه،    شود كه نتوان وجود آن را از ديگران مخفي نگاه توان از ديگران پنهان كرد؛ خُب، كدام ويژگي مشك باعث مي را نمي
 .بوي خوش آن

كمي دشوار  3و  1هاي  شايد رد كردن گزينه. (است ي چهارم نيز، روشن است كه شاعر به بوي خوش مشك اشاره داشته در گزينه
 !)ي دوم بايد براي شما كار آساني بوده باشد باشد، اما انتخاب گزينه

و نويسـنده واقعـاً توصـيف    منظور شاعر  -
 است؛ همين مورد بوده

است؛ بلكـه ايـن مـورد     منظور شاعر يا نويسنده، توصيف اين مورد نبوده -
 نمادي است از موضوع ديگر كه هدف اصلي، توصيف آن موضوع بـوده 

 توصيف نمادين ←

 توصيف واقعي ← است از صور خيال استفاده نكرده -

 ليتوصيف تخي ← است از صور خيال استفاده كرده -
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كردند و چند  ي عادي براي سپاهيان به پا مي هنگام استقرار لشكر در يك دشت، تعداد زيادي چادر و خيمه 1 ي گزينه -4
براين خرگاه نسبت به خيمه كـم تعـدادتر،   براي پادشاه و سران لشكري و كشوري؛ بنا) خرگاه، سراپرده(ي مجلل بسيار بزرگ  خيمه
ي  ايـن تسـت بـر پايـه    . (شـمارتر، بلنـدتر و زيبـاتر اسـت     تر است؛ همچنان كه در دشت، الله نسبت به سبزه، كم تر و مجلل مرتفع

 .)است دانشگاهي طرح شده ، درس هفدهم ادبيات پيش4خودآزمايي

 :در مصراع اول و دوم متفاوت است »است زده«معناي  2 ي گزينه -5
 نواخته است -1 

 .جناس تام دارد» است زده« ←است به پا كرده -2        
 

 . شود دو مورد تشخيص ديده مي←است شخصيت انساني بخشيده شده» الله«و » عندليب«به 
 . كنايه از مستقر شدن است» زدن خيمه«

. نيز هست اما ايـن معنـا در ايـن بيـت هـيچ جـايي نـدارد       » گنجي متعلق به فريدون«ني به مع» گنج فريدون«گرچه  
و اين اصـطالح در بيـت   !) است شكفته، بلبل گنج متعلق به فريدون را زده بر گل شاداب و تازه: خودتان قضاوت كنيد(

ايهـام  » گـنج فريـدون  « ←اسـت  آمده) هاي قديم موسيقي ايراني يكي از نغمه(موردنظر فقط در معناي موسيقايي آن 
 . ندارد

 : است آمده» گنجي متعلق به فريدون«در اين بيت از خاقاني به معناي » گنج فريدون«
 ]ي دهخدا نامه به نقل از لغت[چون درفش كاويان بركرد صبح / بهاست  جام را گنج فريدون خون -
 

 :ها يا اين بيت
 »امير معزي«  ي ما را  دانه كردند بها گوهر يك/ صد گنج فريدون كه به  كردند زيان آن -
 »قاسم انوار«    ز ملك خسرو و گنج فريدون/ به دور دوست خوشحاليم و فارغ  -

 ).نه ايهام(را داراي ايهام تناسب دانست » بهار«شود  جا مي است؛ بنابراين در اين اي در سرزمين چين بوده نام نگارستاني افسانه» بهار«البته 

 :تصـانيف تحملِ رنج و سختي براي تهـذيب نفـس؛    :رياضتمهابت، استواري؛  :صالبتگمان، حدس؛  :ظنّ 1 ي گزينه -6
لبـاس و پوشـش خـاص هـر      :زيها؛  جمع لفظ، واژه :الفاظ؛ .)نيز هست» ترانه«تصنيف به معناي (ها  ها، رساله جمع تصنيف، كتاب

چيـره زبـاني،    :بالغـت درستي و شيوايي؛  :فصاحت؛ )ي بلند نوعي جامه :عبا(خودداري  امتناع،: ابا؛ )دارا، صاحب، مالك :ذي(صنف 
 شوشتر :تُستَرآوري؛  زبان

 .يعني ميكده» ي خَمار خانه«فروش؛ پس  يعني باده »خَمار« 2 ي گزينه -7
 هيچ شرط، به تحقيق، حتماً نه اگر، بي: است؛ يعني »اگر«و » مه«ي نخست متشكّل از  در مصراع گزينه مگر

 كان سپاه ورا بشكنيد مگر/ شما يار باشيد و نيرو كنيد  :در همين معنا» مگر«اي ديگر از كاربرد  نمونه
  :اي ديگر است؛ نمونه »بامداد و صبحگاه«معناي  به ي دوم گزينهبام در مصراع 

 بامز كابل بيامد به هنگامِ / چو آگه شد از كار دستان سام 
ي چهارم نيـز در همـين    است كه در مصراع گزينه رفته نيز به كار مي» )قدوم( =وارد شدن  درآمدن و«قدم در گذشته در معناي 

 .است معنا آمده
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 .توجه كنيد» درآمدي بر ادبيات تعليمي«به بند سوم درس  3 ي گزينه -8

» شـمردن زمـان حـال    نيمـت غ«ايد كـه   برده مطمئناً پي. ايد ي نخست را انتخاب كرده راحتي گزينه احتماالً به 1 ي گزينه -9
 .ي نخست است ترين سفارش در عبارت صورت تست و گزينه مهم

هـا را   زيرا هـم ناگفتـه  / دانم از حال من آگاه هستي  چرا كه مي ؛نيازي نيست كه از حال خود با تو بگويم :ي دوم معناي بيت گزينه
 .خواني ها را مي داني و هم نانوشته مي

 .يدواري به آينده استي سوم ام مضمون بيت گزينه
 .»دوري از غرور«اي است بر  ي چهارم، توصيه بيت گزينه

 اميد واري به اثربخشي دعا و اميد به لطف خداوند :ي نخست مفهوم بيت گزينه 1 ي گزينه -10

 .گدار به آب زد تأمل و انديشه كرد و نبايد بي) گفتن مانند سخن(بايد پيش از هر كاري  :ي ديگر مفهوم سه گزينه

داند سخن گفتنش باعث ايجاد  كند چراكه مي توصيه مي سكوتارت صورت تست، جنيد، حلّاج را به در عب 2 ي گزينه -11
 .شود دردسر مي

روز قيامت انسان : آورد گونه دليل مي ي خود اين كند و براي گفته ي دوم نيز شاعر مردم دانا را به سكوت دعوت مي در بيت گزينه
) گرفتـاري روز قيامـت  (شود كه انسان بـه دردسـر    نكردن و سكوت باعث مي ي صحبتشود؛ يعن زبان، بازخواست و مؤاخذه نمي بي

 .نيفتد
 .شود نمي در آن ديده -است تعليميكه مضموني  -دارد و توصيه به سكوت غناييي سوم، مضموني  بيت گزينه

 .داني، صحبت نكن ه نميگويد از چيزي ك است و شاعر مي ي چهارم، سنجيده و دانسته سخن گفتن توصيه شده در بيت گزينه

اهـل  )  فتوادهنـده، فقيـه  ( چون محتسب و شيخ و مفتي حافظ خودش را نيز هم ،چون در بيت صورت تست 4 ي گزينه -12
ي چهارم هـم   است كه همانند چنين مفهومي در گزينه كرده را آلوده همهخواهد بگوييد كه فساد  كند ، پس مي گناه و ريا قلمداد مي

 .است سخن به ميان آمده حاكمانسوم فقط از آلودگي  ي شود؛ اما در گزينه مي ديده
 
 

4Tراستي بهارتان خجسته و نوروزتان پيروز باد! 


