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»دكتر هامون سبطي«» و ادبيات فارسيپاسخ تحليلي زبان«

» تعويـذ «. نويـسند هـا مـي  زخم و چشم يعني دعايي براي احتراز از آفات؛است» احتراز«ي ريشههم» حرز«2يگزينهپاسخ-1

ر سـپردن معنـا و    بـه خـاط  ،هاريشه همكمك دانـستنِ به. (بريماست؛ يعني دعايي كه به كمك آن به خدا پناه مي» نعوذباهللا«ي  ريشههم

.) استشيوههمين » امال و لغت در آزمون سراسري«روش اصلي آموزش در كتاب . شودتر ميها بسيار سادهامالي واژه

بخـشد يـا همـان شـاعر        وزن و آهنـگ مـي      ،است؛ يعنـي كـسي كـه بـه سـخن          » وزن«ي  ريشههم» نموزِّ«2يگزينهپاسخ-2

.است اشتباه نگيريد» اناذ«ي ريشهكه هم» مؤذّن«اين واژه را با . )شعرپرداز(

و درخت انگور، م:تاك= رز /  زهر :شرنگ1يگزينهپاسخ-3

پوشـش ي چهـارم نـوعي   ي گزينـه  و هـر سـه واژه      صداي سوم نوعي    ي گزينه  هر سه واژه   اسب؛ي دوم نوعي    ي گزينه هر سه واژه  
.اند هستند؛ بنابراين مترادفجنگيويژه

را نبايـد بـا   » ملئـي «. (اسـت غلـط آمـده  ) شده، بيهـوده اهمال (مهملو ) پست (لئيم،  )نفع بردن  (انتفاعامالي  3يگزينهپاسخ-4

شـوند در بخـشِ   هاي معنـا و امـال مـي   هم كه باعث بروز اشتباه در پاسخ گفتن به تست         هاي نزديك به  اين واژه . اشتباه بگيريم » لعين«

.)اندشدهگردآوري» امال و لغت در آزمون سراسري« كتاب »اشتباه نشود«

 است وبه معني آزادي و آسودگي » مفارغت«. است، پس امالي آن درست است     » سرتح«جمع  » حسرات«1يگزينهپاسخ-5

.نوشت تا با مفهوم عبارت متناسب شود) دوري و هجران (مفارقتشكل را بههمراه باشد، پس بايد آن» حسرات«تواند با نمي

در ايـن  . سـازد  مـي ي چهارجزئي با مفعـول و مـسند  جمله» شمار آوردنبه/ ناميدن «در معني  » خواندن«2يگزينهپاسخ-6

،ي حاصـل  و جملـه استهددااست، مفعول ازدست   شده مجهولجا كه    اما از آن   ،استكار رفته در همين معاني به   » خواندن«عبارت  نيز    

.استجزئي با مسند سه

 مضامين اصلي شعر خيامي:مسند...جهان و ...  حيرت در امر جهان و ندانستن راز او :نهاد

گرداند كه آينه را مي   آن: گردانآينه/ گويد  كه پاسخ را مي   آن: گوپاسخ/ بيند  ه نزديك را مي   كآن: بيننزديك4يگزينهپاسخ-7

.بافدكه حصير را ميآن: حصيرباف/ 

 هندي-4.) است» گرويدن«بنِ مضارع » گرا«( گرايش -3 پيچيدگي -2 ويژگي -1: هاي مشتقواژه1يگزينهپاسخ-8

سـاز  نكـره » ي«دانـيم كـه     مي. است) سازصفت(نسبي  » ي«) منسوب به هند  (» هندي«در  » ي«. ساز است نكره» ي«،  »حدي«در  » ي«* 

.گذاردها تأثير نمي ساختار واژه درتكواژ تصريفي است و

گرايي توصيف-6بافي  خيال-5انديشي  باريك-4آفريني  مضمون-3پروري  خيال-2سنجي  نكته-1: مركب-هاي مشتقواژه

ي  كـه احتمـاالً خـود بـه همـه     نـد اانگيز طرح كردهابهام و بحثنه سؤالي پر اراانگباز هم طراح محترم، سهل    3يگزينهپاسخ-9

حـديث  « و برروي هم قيد به شمار آورد يا      توان يك واژه  را مي » لغتدر«اند؛ براي مثال    هاي آن توجه نداشته   و پيچيدگي ها  كاريريزه

 بايـد  -استها يك واژه به شمار آمده     در آن » ساختنآشنا« كه مثالً    -هاي آزمون سراسري  ي تست بق سابقه ، ط »گفتنعشق و عاشقي  

غزل در لغـت بـه معنـي عـشق بـازي و      «ي در جمله» حديث عشق و عاشقي«صورت نقشِ گروه     زيرا درغيراين  ؛شمار آيد يك واژه به  

ي كنكـور و   جلسهآموزان دري و توان دانش   مشخص نخواهدبود؛ البته اين نكات خارج از حوصله       » حديث عشق و عاشقي گفتن است     

.است... حتي 
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:استاين چنين بوده! دقتيهرترتيب احتمالً نظر طراح يا طراحان محترم اين تست از سر بيبه

/ در / و  / ∅+ اسـت  / ن + ــَ + گفت  / ي  + عاشق  / و  / عشق  / ــِ  / حديث  / و  / ي  + *باز+ عشق  / ــِ  / معني  / به  / لغت  / در  / غزل  

 تكواژ39 واژه و 32⇐مصرع / ــِ / مطلع / با / و / قافيه / و / وزن / يك / بر  / ∅+ است / ي + ابيات / شعرا / ــِ / اصطالح 

، »قماربـاز «هـايي ماننـد     اسـت و در واژه    رفتـه كـار مـي   نيـز بـه   » كردنبازي«است كه به معني     » باختن«بن مضارع از مصدر     » باز«* 

.رودكار ميهنوز به اين معنا به... و » كاغذبازي«، »بازيتوپ«، »كبوترباز«

واقعيـت : شرط انـصاف  /  تعلّقي   ي اضافه ⇐واقعيت دارد   ): فراواني نعمت  (مزيد نعمت : ي نخست گزينه4يگزينهپاسخ- 10

 شكوفه به كالهـي بـر   ←واقعيت ندارد : كاله شكوفه / ي تعلّقي    اضافه ⇐واقعيت دارد   : مرغ سحر / ي تعلّقي    اضافه ⇐دارد  

ي تشبيهي اضافه⇐. است تشبيه شدهسر شاخه

سـر بـه جيـب فـرو        (دهد   انجام كار را نشان مي     هدفمراقبت  » سر به جيب مراقبت فروبردن    « در عبارت    :جيبِ مراقبت :ي دوم زينهگ

.است) همراهي(ي اقتراني پس اضافه) بردن با هدف مراقبه

، ي يا هدفي يعني كار را حالت؛ويندگمي) همراهي(، اقتراني اليه، هدف يا حالت انجام امري را نشان دهد به آن اضافه     هرگاه مضاف 

).همراهي، نزديكي: اقتران. (كندهمراهي مي

.اش نشست بر چهرهمرشعرق / سوي ما دراز كرد  بهدوستيدست /  بر سينه نهاد ادبدست : ي ديگرچند نمونه

 امت اسالم در استحكام و پايـداري بـه ديـواري ماننـد            ←اقعيت ندارد    و :ديوار امت / ي تعلّقي    اضافه ⇐واقعيت دارد   : اميد اجابت 

.ي تشبيهي اضافه⇐است شده

؛ پس)تشبيهي(ست ااي مانند شده كه عشق به قصه    پنداشتتوان  و هم مي  )  باشد تعلّقي(تواند واقعي فرض شود     هم مي : ي عشق قصه

.هايي داوري كرد در مورد نوع چنين تركيبشودنها درون متن ميت

ي تشبيهياضافه⇐دردرا از هم نمياست كه خدا آناي مانند شدهبندگان به پرده) آبرويِ (ناموسِ: ي ناموسپرده: ي سومگزينه

ي تعلّقيضافه ا⇐واقعيت دارد : سرور كاينات

درگاه خدا كجاست؟ چه قدر مساحت دارد؟ چـه ارتفـاعي دارد؟   نشاني گوييد واقعيت دارد، بفرماييد     اگر مي (واقعيت ندارد   : درگاه خدا 

ي استعاريه اضاف⇐ است است كه صاحب كاخ و درگاهشده خداوند به پادشاهي مانند ←...) و 

هـاي آن باشـد، نـوعِ اضـافه،        كـي از ويژگـي    اليه جزئي از آن چيز يـا ي       هرگاه مضاف در ذهن ما به چيزي تشبيه شود كه مضاف          

.استي مكينه ي استعارهري حالتي خاص از آرايهي استعااضافه. استعاري است

...عمقِ عاطفه و / دن احساس رويي/ باريدن عشق / ي زمين چهره/ دست آسمان : ي ديگرچند نمونه

اي تارنمـاي  هـاي دوره بندي ادبيات كه پس از جشن نوروز منتشر خواهدشد و تستتر در اين زمينه به كتاب جمع      براي توضيح بيش  

.نشر دريافت، مراجعه كنيد

بـدلِ » روز نخـستين آفـرينش  «(شـود  مـي  ديدهبدلي چهارم  و در گزينهمعطوفي اول و سوم     در گزينه 2يگزينهپاسخ- 11

.)است» نوروز«

.استي متفاوت آمدهاست اما نقشِ تكرار ندارد؛ زيرا در دو جملهي دوم دو بار آمدهدر گزينه» نوروز«درست است كه 

.نوروزنوروز جشن ملي ماست، : ، نمونهكار رفتن يك واژه در يك جمله در يك نقشبهنقشِ تكرار، يعني 
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.گويندهاي تَبعي مي، نقشتكرار، بدل، )ن يك جملههاي دروپايههم (معطوفبه سه نقش 

العابـدين  از زيـن  » ي ابـراهيم بيـگ    نامـه سـياحت « است و    طالبوفاز  » مسالك المحسنين «و  » كتاب احمد «3يگزينهپاسخ- 12

.)استشدهاين تست از فهرست اَعالم كتاب ادبيات سال دوم دبيرستان طرح. (ايمراغه

.)استشدهم دبيرستان طرحاز فهرست اَعالم كتاب ادبيات سال سو(4يگزينهپاسخ- 13

كتابي است از شيخِ اشراق، سهروردي كه در ميانِ درآمد فصل ادبيات داستاني ادبيـات   » آواز پرِ جبرئيل  «3يگزينهپاسخ- 14

شـبِ  «البته اين تركيب در متن درس  ! استشدهبود، اما از چند سال پيش اين نكته از اين درس حذف           دانشگاهي به آن اشاره شده    پيش

جا دكتر شـريعتي نـام يكـي از آثـار     گويند كه در اينآموزان خود مي  حوصله به دانش  است كه مطمئناً معلمان صاحب    نيز آمده »  كوير

ي كتاب سؤال طـرح  شدهاست و شايد طراح محترم بر همين اساس به خود اجازه داده كه از مطالب حذف        سهروردي را تضمين كرده   

.)استتستي شدهدقتي باعث طرح چنين و شايد هم فقط بي. (كند

» امديده«ي آشكاري از معشوق است و بين      استعاره» نور چشم «. استشدهآميزي فرض حس» شنيدن بو «1يگزينهپاسخ- 15

.استشدهجناس تام درنظر گرفته) به معناي چشمم(در مصراع چهارم » امديده«در مصراع اول و 

ي دليـل وجـود واژه    توانـد بـه   مـي » آرزو«يعنـي   » بـو «ي  اژهتست خالي از اشكال نيست، زيرا در مصراع دوم معناي ديگر و           البته اين   

چنين پيداكردن جناس تام ميـان      هم. توان كامالً مردود دانست   را نمي » ايهام تناسب «ي  دليل گزينه همينبه ذهن خطور كند و به     » بخت«

.كندا دچار شك و ترديد ميآموزان رهاي درس ادبيات معمول نيست و دانشهاي درسي و كالس، در كتابدو بيتهاي واژه

حـدوداً تـضاد    ) بـه درازا كـشاندن سـخن      ( و اطناب   ) سخن خالصه و كوتاه   ( ميان موجِز    ي دوم گزينهدر  4يگزينهپاسخ- 16

.اسم، اين تضاد كمي ايراد دارد» اطناب«صفت است و » موجز«البته چون . شودديده مي

.مجاز از قدرت و امكان است» دست «ي سومگزينهدر 

هـا را  كـه آن  كنايـه از آن   (آوري  هـا را ماننـد جيـوه بـه لـرزه در مـي             نگـري، دل آن   وقتي با هيبت به دشمنانت مي     : ممعناي بيت چهار  

ربـط يـا   است و شـاعر بـراي هـيچ موضـوعي، علّتـي بـي      بينيد در اين بيت فقط تشبيه و كنايه پديد آمده         طوركه مي همان). ترسانيمي

.استعليل در آن پديد نيامدهاست، بنابراين حسن تغيرواقعي ذكر نكرده

هاي واژهي سوم به   بينيم كه تنها در گزينه    ها بهتر است ابتدا به دنبال جناس تام برويم؛ مي         ميان اين آرايه  3يگزينهپاسخ- 17

و بينيم پاسـخ مثبـت اسـت    اند يا خير، كه ميكار رفتهها در دو معناي متفاوت به خوريم؛ حاال بايد ببينيم كه آيا اين واژه        برمي تكراري

)باشد(=  فعل دعايي -2 حركت هوا -1:باد: جناس تام داريم

كار بگيريد و بگوييد كدام قسمت ايـن بيـت ايهـام       حاال لطفاً خوب فكر و ذوقتان را به       . ها در اين بيت آسان است     پيدا كردن ساير آرايه   

دارد؟

:استيبتان شدهباشيد مطمئناً از اين بيت لذت بسياري نيز نص اگر به اين پاسخ رسيده:پاسخ

:رود بر بادمي

.رودباشد، يعني از دست مي» دل« اگر مربوط به -1

!خوردباشد، يعني در باد تكان مي» سرِ زلف يار« اگر مربوط به -2

.  هرچه تو را از معشوق غافل كند، در حقيقت آن چيز معشوق واقعي توست:معناي بيت دوم2يگزينهپاسخ- 18

. به بهشت و تنها به خدا توجه داشتنتوجهي بي:مفهوم مشترك سه بيت ديگر

تواند همين مفهوم مشترك باشد، با اين حال در بيـت دوم بـرخالف سـه بيـت ديگـر هـيچ                 ي دوم نيز مي   البته مفهوم نهايي بيت گزينه    

.استي مستقيمي به بهشت يا آخرت نشدهاشاره
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انزدگي انسان در برابر اسرار آسمان و جه شگفت:ي نخستمفهوم گزينه1يگزينهپاسخ- 19

.ي امور در دست خداستي همه سررشته:ي ديگرمفهوم مشترك سه گزينه

.  زر و سرمايه براي خوردن و خرج كردن است نـه جمـع كـردن و زيـر خـاك نهـادن                      :معناي بيت چهارم  4يگزينهپاسخ- 20

باشد با سنگ چه تفاوتي دارد؟شدهطاليي كه زير خاك دفن

!پرستي خودمانان پولاندوزي يا هم ستايش زر و سرمايه:هاي ديگرمفهوم بيت

ها براي نيكوكاري نمودن در حق ديگرانشمردن فرصت غنيمت:مفهوم مشترك2يگزينهپاسخ- 21

. شكرِ نعمت، نعمتت افزون كند:ي نخستمفهوم بيت گزينه

.كندها را رام و مطيع ما مي لطف و محبت به ديگران آن:سومي مفهوم بيت گزينه

اي از نمونــه. (اســترفتــهت در دســت توســت، آشــوب و فتنــه در كــشور ازميــان از زمــاني كــه ملــك و ســلطن:چهــارمبيــت عنــاي م

!)هاي شاعران چاپلوس و درباريسراييمديحه

 سفارش به صبر و شكيبايي:مفهوم بيت سوم3يگزينهپاسخ- 22

. عاشق صبر و شكيبايي ندارد:هامفهوم مشترك ديگر بيت

.صيحت نماييم اول خود را اصالح كنيم و سپس ديگران را ن:سفارش بيت چهارم4يگزينهپاسخ- 23

.صداقت و راستي پيشه كنيم: هاسفارش مشترك ديگر بيت

)استغناي معشوق. (بردن از عاشق ندارداي براي دل معشوق قصد و عالقه:مفهوم بيت نخست1يگزينهپاسخ- 24

.كشدسوي خود مي معشوق، عاشق را به:دوم و سومهاي مفهوم بيت

. اختيار عاشق در دست معشوق است:مفهوم بيت چهارم

هـاي دوم و سـوم در تقابـل و تـضاد     جاكه مفهوم بيت نخست با بيت چه مفهوم بيت چهارم با بيت نخست در تقابل نيست اما ازآن           گر

.آيدشود پاسخ موردنظر طراح محترم را حدس زد؛ اما مطمئناً اين تست كامالً سنجيده و استاندارد به حساب نميسادگي مياست به

گفتن به ايـن تـست    از آتش براي پاسخ   » گذر سياوش «و  » ي دادخواه كاوه«س  اندكي آشنايي با متن دو در     3يگزينهپاسخ- 25

.كافي بود

!ام آقايان محمد اميرسليماني و علي بداغيكاران گراميفكري همبا سپاس از هم

دكتر هامون سبطي


