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2Tدقيقه 8: زمان پيشنهادي 
 

 دانشگاهي پيشادبيات  مهاي هفتم تا نه فصل
 

 است؟  روي آن نادرست آمده معناي چند واژه در كمانك روبه -1
سـنگ  (ر ، عيـا )گـره (، عقـده  )سپيدمو(، زر )اسبِ سركش(، سمند )شده نوشته(، منتشا )گرد بازيگر دوره(والك ، ق)انعام(دشت 
 )خورده سال(، معمر )محك

 پنج ) 4 چهار ) 3 سه ) 2 دو ) 1 

 خورد؟ چشم مي چند غلط اماليي به  هاي زير، ها و تركيب در ميان واژه -2

اي ذوق و قريحه، رجز و زجه، هول ناورد، سفيان عوف غامدي، علماي ترازاول، قهقهه و قال،  الت و لوط، فرط استيصال، خورده«
 »مهيب و دهشتناك، اثاثه و بقچه

 چهار ) 4 سه ) 3 دو ) 2 يك ) 1 

مـود و از سـر ايـذا و آزار    چه خبر تواند بود در آن كس كه از سهوهاي دوستان اعراض نتوانـد ن : ملك گفت«: در عبارت -3
ي دل او از آن  حـال بـر صـحيفه    وقـت و در هـيچ   نتواند خواست كه در مدت عمر بدان مراجعت نپيوندد و به هيچچنان بر

چند غلـط اماليـي وجـود    » .اعتذار و استغفار اصحاب را به اهتزاز و مصرت تلقي ننمايداندك و بسيار نشاني يافته نشود و 
 دارد؟ 

 پنج ) 4 چهار ) 3 سه ) 2 دو ) 1 

 . هاي شعر نيمايي است از دوره........... ي  و محصول دوره............ ي  سروده» زمستان«مجموعه شعر  -4

 مهدي اخوان ثالث، سوم ) 4 مهدي اخوان ثالث، دوم ) 3 سهراب سپهري، سوم ) 2 سهراب سپهري، دوم ) 1 

 ؟نيستكدام گزاره درست  -5
 . نظرگرفتنويسي در ويژه داستان ب معاصر بهكننده براي اد ي آغازين قرن چهاردهم را بايد دوراني تعيين دهه) 1 
 .ي رسول پرويزي است هاي كوتاه، نوشته اي از داستان مجموعه» دار شلوارهاي وصله«) 2 
 .زبان مادري و بيگانه حكايت داردهايي در دست است كه از تسلط مترجمان اين آثار به  از اوايل عهد قاجاريه ترجمه) 3 
 .آيد شمار مي در ادبيات معاصر بهگامان طنزنويسي  اكبر دهخدا از پيش علي) 4 

 ؟ آيد نميشمار  به آثارهاي نقد  كدام گزينه از نمونه -6
  كوير) 4 ها  تئوري رنگ) 3 غربي -ديوان شرقي) 2  هاي دوشنبه قصه) 1 

 . خواني دارد هم» خوان هشتم«با مفهوم اين بخش از شعر ........... جز  هاي زير، به مفهوم تمام بيت  -7

 چون پوچ عالي نيست هيچ هم/ عيار و شعر محض خوب و خالي نيست  بي/ اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است  
 مغز و الطايل مباش چو شعر شاعران بي هم/ از مغز گو بگذر ز پوست » فيض«و چ تا تواني هم) 1 
 چون شراب او كشيدي، مست شو عاقل مباش / چون حديث او كني سرتابه پا گفتار شو ) 2 
 چون حباب  آن بود درياي مواج اين بود هم/ شعر حق پر مغز و شعر باطل از معني تهي ) 3 
 و رو متاب » فيض«تا تواني دل بتاب از شعر / عران خالي ز مغز نيست شعر من چو شعر شا) 4 
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گزينـه   در كـدام » اين عقده تا هميشه سـر وا شـدن نداشـت   / بود حرف عشق اي به بغض فرو چون عقده«هاي بيت  آرايه -8
 است؟  درست مشخص شده

 تناقض، استعاره، تشخيص، كنايه ) 2 ايهام تناسب، استعاره، تشبيه، كنايه ) 1 
 آرايي تناقض، مجاز، تشخيص، واج) 4 ايهام تناسب، تشبيه، تضاد، مجاز  )3 

 است كه نماد عرفان است؟ شده كار گرفته اي به در كدام گزينه، واژه -9
 پي آواز حقيقت بدويم/ كه ميان گل نيلوفر و قرن / كار ما شايد اين است ) 1 
 كه در افسون گل سرخ شناور باشيم/ ت كار ما شايد اين اس/ كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ ) 2 
 ست ماهي دانم، حوض نقاشي من بي خوب مي) 3 
 ي من دشت سجاده/ جانمازنم چشمه، مهرم نور / ام يك گل سرخ  قبله/ من مسلمانم ) 4 

 ؟نيستندمقايسه  هاي كدام گزينه با هم قابل داستان -10
 نهكليله و دم -نامه مرزبان) 2  چهار مقاله -نامه قابوس) 1 
 مقامات حميدي -گلستان) 4  سيرالملوك -عقل سرخ) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
 
 1 (3 2 (4 3 (1 4 (4 
 5 (3 6 (3 7 (2 8 (1 
 9 (1 10 (4 
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 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

 مزد  فروش اول هر كاسب، دست الف، پيش :دشت 3 ي گزينه -1
 )چهارپايان: اَنعام(بخشش، پاداش  :انعام 
 . شد مي ي درويشان ساخته نام شهري كه در آن عصايي ستبر و پرگره، ويژه :منتشا 
 ) و معموالً تيزرو(اسب زردرنگ  :سمند 
 ) اسب سركش :توسن( 
 دزد و راهزن  :عيار 
 ) ي سنجش، سنگ محك وسيله :عيار( 

، »اشتباه نشـود «نام  سراسري، به چنيني، به آخرين بخش كتاب امال و لغت در آزمون هايي اين براي اشتباه نگرفتن واژه 
 . مراجعه كنيد

 -كه نام قومي بـود  -» لوط«را با  شود؛ آن مي مركّب اَتباعي است و فقط به همين شكل نوشته »الت و لوت« 4 ي گزينه -2
 . اشتباه نگيريد) منسوب به لوط( لوطيو 
 اندك : خرده 
 ناله و فرياد، شيون: ضجه 
 . درست است طرازاول ⇐رتبه  طرز و روش، نوع و گونه، رديف و: طراز 

، »تـراز انـرژي  «ي آن مانند  ي بنّايي بوده است و كاربردهاي تازه در زبان و ادبيات قديم فارسي فقط نام وسيله» تراز« 
 . هاي امال مورد توجه نيست ها رواج پيدا كرده و در سؤال تازگي» تراز كنكور«يا » تراز مالي«

 1 ي گزينه -3
 كردن چيزي كنايه از ترك :برخاستناز سر چيزي  -1 
 شادي ): ي سرور ريشه هم( مسرّت -2 
 عذرخواهي :اعتذار آزار و رنج): »اذّيت«ي  ريشه هم( ايذا 
 جنبش درآمدن  شاد شدن، به :اهتزاز 

 1342د شود و بـه قيـام پـانزدهم خـردا     آغاز مي 1332مرداد سال  28ي سوم شعر نيمايي با كودتاي  دوره 4 ي گزينه -4
بودنـد، امـا    رو آورده...) تغـزل، عرفـان و   (گرچه اغلب شاعران در اين دوره به مضامين غير سياسي و غير اجتمـاعي  . يابد پايان مي

ثالث كه در اين فضاي يأس و نااميدي نيز از سرودن شعرهاي اجتمـاعي و   چنان بودند شاعراني چون احمدشاملو و مهدي اخوان هم
كنـد، در   اي از بيان را در شعر اجتماعي و حماسي ارائـه مـي   ي زمستانِ اخوان ثالث كه شكل تازه مجموعه .حماسي دست نكشيدند

 . است منتشر شده) 1335(همين دوره 

در جلـد دوم كتـاب   » هاي پنهان تـاريخ ادبيـات   نكته«لطفاً يا متن كتاب درسي را دقيق بخوانيد يا الاقل به  3 ي گزينه -5
 . همايش ادبيات توجه كنيد
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 1 ي گزينه -6

اجتمـاعي،  (تنها زيبابودن شعر مهم نيست؛ شـعر بايـد بيـانگر معنـايي خـاص       :مفهوم مشترك ديگر شعرها 2 ي گزينه -7
 . شمار آيد باشد تا ارزشمند به...) اخالقي، عرفاني و 

انسان سو نهد و تمام وجود  آيد، بايد عشق او سراپاي انسان را فرا گيرد؛ عقل را يك ميان مي وقتي سخن از خدا به :معناي بيت دوم
 .را به ستايش خداوند وا دارد

 .كند ، اين دو گزينه را رد مي4و  3در گزينه هاي » تناقض«وجود  1 ي گزينه -8
 .هم رد شد 3ي  گزينه ⇐شود  هم در اين بيت يافت نمي» تضاد«
 .است» حرف عشق«در مصراع دوم استعاره از » عقده«
تناسب زيبـايي  ) گره(، كه اين معنا با عقده »سرِ نخ«: كند ديگري از آن نيز به ذهن خطور مي است اما معناي» قصد«مجاز از » سر«

 !)توانيم گره را باز كنيم تا سرِ نخ را پيدا نكنيم هرگز نمي. (دارد
 .ماندن است نشدن و ناگفته كنايه از بيان» به بغض فروبردن«

 !خن عاشقانه است نه به سخن در آمدنِ عشقتشخيص نيست؛ زيرا منظور از اين تركيب س» حرف عشق« 

 .)خوب دقّت كنيد» صداي پاي آب«به توضيحات پايان درس ( 1 ي گزينه -9

جا كه گل نيلوفر ريشه در مانداب و پليدي دارد اما رو به سوي آسـمان پـاك، نمـادي از عرفـان اسـت؛ يعنـي برآمـدن از         از آن
 .هاي جسم و روآوردن به آسمان پاك معنا و عشق پليدي

 )لطفاً(. ي فصل نهم را با دقّت بخوانيد دمهمق 4 ي گزينه -10


