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هب انم داانی تواان

مقدهم مؤلف
 باز هم رفوزگی
 بعِد نه ماه انتظار!

 این بار دیگر اخراجش می کنند
بیچاره پدرش!

 گرچه موقع ثبت نام بیش تر حرف پول بود تا نمره 
اما او نمره هایش را دوست دارد، نمره هایش به او می خندند،

  برایش گریه می کنند
 و او را یاِد خودش می اندازند و یاِد مادرش

  وقتی که او را نیز می خواستند بعِد نه ما اخراج کنند ـ 
 و اگر نمی آمد برادرش تا پادرمیانی کند ...

بیچاره مادرش!
ُخب،گاهیشعرهاهمسروشکلمسئلهریاضیبهخودمیگیرند؛مثلاینیکی!آیامتوجهشدیدمنظور
ازنمرههاییكهباعِثرفوزگیاوومادرشمیشدهاند،چیست؟ُخببایدازدادههایمسئله)شعر!(استفاده

كنید.چهواژٔهدیگریمیتواندبهحلاینمسئلهكمکكند؟
بله،»ُنهماه«؛حاالدادههاراكنارهممیگذاریم:رفوزگیبعدازنهماه،مادرواو،اصاًل»او«دختراســت

یاپسر؟
حســاباحتماالتمیگویدكههردوحالتممکناســت.قواعدزبانفارســیهمهمینرامیگوید
)برخالفانگلیســیكهheوsheهمهچیزشانمشخصاست!(حاالنظرشماچیست؟یکباردیگرشعررا

بخوانید.
بلهاودختراســتونمرهایهمكهبعدازنهماه...بلهدختركیاستكهبهدنیاآورده،دختركیكهاو
رادوســتداردامادرنگاهجامعهایقبیلهایوعقبمانده،براییــکزن،بهدنیاآوردندخترینمناکو
معصومنمرٔهقبولیبهحســابنمیآید؛امااونمرههایشرادوستدارد،نمرههایشبهاومیخندند،برایش

گریهمیكنندواورایاِدخودشمیاندازندویاِدمادرش...
راســتشرابخواهیداینشــعررادراینجامطرحكردمتابگویم،رسیدنازدانستههاودادههابهپاسخ



پرســشها،یکفرایندلّذتبخشذهنیاستوپایٔهطراحیتستهایچالشــیوتازٔهكنکورواینكتاب!
درپاسخگفتنبهتســتهایاینكتاب،ازبركردننکتههایالبهالیكتابهایحلالمسائلیاحفظبودن
پاسخهایتستهایسالهایگذشــتهچندانبهكارنمیآید.بایدذهنتاندرگیرپرسشودادههایششود؛
بیتهاراباتوجهبهمعنادرستبخوانید؛ازمعنابهمنظوربرسید،بهنکتههایدستوریبرسید؛بهزیباییهای
ادبیبرسید؛درستمانندوقتیكهمسئلٔهریاضییافیزیکراحلمیكنید.ترازخودرابهفرازستیغپیروزی
رساندن،ذهنبازمیخواهدونترسیدنازپروازدرآسماناستداللواندیشه.ذهنتوانمندوخالقانسانها
درهمٔهزمینههاحدودًابهیکشــکلعملمیكندوپیوســتگیپنهانوعمیقیمیانبسیاریازگسترههای
دانشوهنروجوددارد.درنگاهمن،موســیقیوادبیاتومعماریوریاضیاتوكیهانشناســیوفیزیکو
دیرینشناســیودینپژوهیوهمهوهمهدرپیوستگیناگسســتنیبایکدیگرهستندوهمگیراهبهیکسو
)هامونسبطی( میبرند،رسیدنبهقّلههایدریافتن!

درختتوگرباردانشبگیرد/بهزیرآوریچرخنیلوفریرا
منآنمكهدرپایخوكاننریزم/مراینقیمتیُدّرلفظدریرا

»ناصرخسرو«
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هزار تست جامع ادبیات

بسته�نخست   

 در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟. 	
2( عریکٔه سلطنت ـ ظن صایب ـ شرزه و ارغند  1( سریر عّزت ـ ارش اعظم ـ سّلنه سّلنه 
4( زاری و تضّرع ـ خوان یغما ـ اوهام و اباطیل 3( صفوت عالمیان ـ مزّور و ریاکار ـ داروقٔه فاسق 

 در کدام بیت غلط امالیی نمی یابید؟. 	
 1( یکی غلغل از باغ و ایوان بخواست / تو گفتی شب رستخیز است راست

 2( دلبر از کوی محبت پای دگر بیرون نهاد / من به دست ناامیدی سر نمی خوارم هنوز
 3( هیچ گل ناشکفته از وصلت / هجر تا کی نهد به جان خوارم

4( یاد می دارد که تا قد تو خاست / چند خارم در دل مغموم خست
 چند خانه از خانه های جدول زیر درست پر نشده است؟ . 	

 1( یک
 2( دو

 3( سه
4( چهار

 چند واژه در کمانک روبه روی آن درست معنا نشده است؟. 	
هریــوه )دلیر(، شــیهه )فریاد بلند(، قندیل )چهل چراغ(، حمایل )یدک(، ســامان )درخــور(، فرض )واجب(، تاب 

)فروغ(، افسار )لگام(، خّمار )میکده(، مشق )تمرین(، )خنیده نام: پرآوازه(
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

 توضیح مقابل کدام واژه دقیق و درست نیست؟. 	
 1( گرته برداری: نسخه برداری از روی یک تصویر به کمک گرده یا خاکٔه زنگ و زغال

 2( حکیم: از نام های خداوند بدان معنا که همٔه کارهایش از روی دلیل و برهان است.
 3( بیت الحزن: نام کلبه ای که در آن حضرت یعقوب در فراق یوسف گریه می کرده است.

4( آبنوس: درختی با چوب سخت و سنگین که از آن تیر و کمان می ساختند.
 در همٔه بیت های زیر به جز بیت ..........، جنبٔه قهرمانی آثار حماسی برجسته است.. 	

 1( همی رفت و سهراب با او به هم / بیامد به درگاه دژ گژدهم
 2( سپهبد عنان اژدها را سپرد / به خشم از جهان روشنایی ببرد

 3( به پیش سپاه اندر آمد چو گرد / چو رعد خروشان یکی ویله کرد
4( کمان را به زه کرد و بگشاد بر / نُبد مرغ را پیش تیرش گذر

 نام پدیدآورندٔه کدام اثر، درست در برابر آن نیامده است؟. 	
2( الهی نامه: سنایی  1( فرهاد و شیرین: نظامی گنجوی 

4( روزها: اسلمی ندوشن 3( بهارستان: جامی  

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

همخانوادهمتضادهممعناواژه

ـــــزبونیترساّبهت

تعّرضموافقبیٖرقیبمعارض

کنفمراکزاطرافاکناف



 :ت خنستص  امد   یرت   تارل  ادبیات
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بسته�دوم   

واژه های کدام گزینه هم خانواده نیستند؟. 	
4( عرش ـ عرشه 3( ملوک ـ ملیک  2( رشحه ـ ترشح  1( اغتنام ـ غنایم 

کدام واژه ها برای پر کردن خانه های جدول زیر، یا حفظ ترتیب مناسب هستند؟. 	
 1( مال، شبگرد، پژمان

 2( مستغّلت، شفق، محزون
 3( ارتفاع، شبگیر، نژند

4( دستاورد، صباحت، حزین
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن درست است؟. 	

ربیع )فصل(، مالزم )همراهان(، حزین )غم خوار(، غایی )آرزویی(، بسیج )آمادگی(، مخوف )مرعوب(، سندروس 
)درختی با چوب سخت و سیاه(، سنان )تیزی هرچیز(، هّرا )فریاد شادی( 

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟. 	

 1( با مهمل جویان صحبت کردن اعراض یار آرد از حق، پس از بهر خدا از ایشان دست بردار.
 2( ابراهیم ادهم گوید که در راه عشق هیچ چیز بتر از مسامحٔه نفس نبود که ارادت رنج دائم است و ترک راهت.

 3( تا این تن بر جای بود اوامر و نواهی از وی برنخیزد و دلیری نکند بر شبهت ها آن که از خبط پرهیزد.
4( اصل تصّوف دست برداشتن است از هوا و بدعت، و تعظیم پیران کردن و رخصت ناجستن و تأویل نکردن.

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟. 	
1( خّطٔه معمور ـ اعوجاج و خمیدگی ـ اعجوبٔه عصر

 2( غرس نهال ـ حویدایی حق ـ دراز دیلق
3( ذل زدن ـ بذله و شوخی ـ مخاصمت نفس

4( اعانت و مظاهرت ـ ناورد حول ـ مزیِد کربت
)سراسری 98(. 	 در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجوددارد؟ 

1( افسر و دیهیم، سنان و سرنیزه، درع و زره
 2( مزیح و شوخی، حاذق و چیره دست، شبح و نظیر

3( سخره و ریشخند، توش و توان، وقاحت و بی حیایی
4( اوان و هنگام، نسیان و فراموشی، حضیض و فرود

 کدام اثر مجموعٔه شعر نیست؟. 	
2( ماه نو و مرغان آواره  1( هم صدا با حلق اسماعیل 

4( منطق الطیر 3( سه دیدار  

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

متضادمتناسبمترادفواژه

تنگ دستی1تمّکنمنال

شامصباح2پگاه

3بزمآراستهپدرام
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هزار تست جامع ادبیات

بسته�سوم   

واژه های کدام گزینه متضاد نیستند؟. 	
4( افراط ـ تفریط 3( مرشد ـ مرید  2( تفرید ـ تجرید  1( کیوان ـ مشتری 

در کدام گزینه »جمع مکسر« به کار نرفته است؟. 	
 1( درر به شوق برآرند ماهیان به نثار / اگر سفینٔه حافظ رود به دریایی

 2( شده گل چهره معشوق جنان و چرخ آورده / به رنگ عاشقانه عاشق مهجور پژمان را
 3( الفت فقر از هوس های غنایم بازداشت / خاک این ویرانه در مغزم هوای بام سوخت

4( لیکن تو کیستی خود تا از وطن زنی دم / کز سفرٔه اجانب شادی به ریزه خواری
 چند خانه از خانه های جدول روبه رو درست پر نشد ه است؟. 	

 1( دو
 2( سه

 3( چهار
4( پنج

 در متن زیر چند غلط امالیی وجوددارد؟. 	
»و امروز ارکان تصّوف و عرفان نغز کردند و معنی ها همه بگردانیدند. بی ادبی را اخالص نام کردند و لذت جستن 
را به مضمومات تخفیف کردند. متابعت هوا را ابتال و با دنیا گشتن را وصول و بدخویی را سولت و بخیلی را جلدی 

خوانند و طریق قوم نه این بود.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در کدام گروه از واژه ها غلط امالیی رخ نداده است؟. 	
1( قّداره کش ـ گیتی غّدار ـ مقتدا و قائد

 2( حول الهی ـ هول و خوف ـ احطیات واجب
3( احمال و مسامحه ـ التفات مفرط ـ تلّمذ و تحصیل

4( جال و شست ـ آزین بستن ـ لؤلؤ رخشان
)سراسری 98(. 	 امالی کدام بیت، درست است؟ 

 1( از نالٔه نی هر کس هشیار نمی گردد / از صور قیامت هم بیدار نمی گردد
 2( مرا بیدار مانده چشم و گوش و دل که چون یابم / به چشم از صبح برقی یا به گوش از وحش حّرایی

 3( هیبت او کوه را بند کمر درشکست / سولت او چرخ را سقف گهر درشکست
4( وصال یار به ما بس که نغض پیمان کرد / به عهد بعد رسانیم عهد قربا را

 بیت زیر از کدام شاعر می تواند باشد؟. 	
»دل تو ز آهن و من ره بدان از آن جویم / که راه آهن کرده است وصل فاصله را«

4( نزار قبانی  3( عطار نیشابوری  2( عارف قزوینی  1( سیف فرغانی 

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

متضادهم خانوادههم معناواژه

نحسسعادتنیک اخترسعد

دلیریسهیمرعبسهم

یقینتشبیهشائبهشبهه

مفّرححزناندوه بارحزین
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هزار تست جامع ادبیات

بسته�نخست   

در مصراع های زیر چند فعل دعا به کار رفته است؟. 	
»بسته مشواد آن چه به نصرت بگشادی / پاینده همی بادا هر آن چه نهادی 

همواره همیدون به سالمت بزیادی / با دولت و با نعمت و با حشمت و شادی 
 وز تو بپذیراد ملک هرچه بدادی / وز کید جهان حافظ تو باد جهاندار«

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
کدام گفته در مورد عبارت زیر درست است؟ . 	

»اکنون می خواهیم شما را با شیؤه نوشتن زندگی نامه آشنا کنیم« 
 1( از یک جمله تشکیل شده است که فعل آن در زمان آینده است.
 2( از دو جمله تشکیل شده است که فعل هر دو جمله ساده است.
 3( از دو جمله تشکیل شده است که فعل هر دو جمله مرّکب است.

4( از دو جمله تشکیل شده است که فعل جملٔه نخست ساده و فعل جملٔه دّوم مرّکب است.
نمودار پیکانی زیر مربوط به کدام گروه اسمی زیر است؟. 	

 1( هر وجب خاک پاک میهن
 2( همین مل هادی سبزواری معروف

 3( چند جلد کتاب مهندس امیر
4( عنوان عجیب مقالٔه این مجله

نقش واژٔه مشخص شده در کدام بیت، درست تعیین نشده است؟. 	
 1( هم تو را از هوا به شست آرند / همه را جمله نیست گردانند )مسند(

 2( آب شور است نعمت دنیا / چون بود آب شور و استسقا )متمم(
 3( یار هم کاسه هست بسیاری / لیک هم کیسه کم بود یاری )قید(

4( دوست را گر ز هم بدری پوست / گر کند آه، او نباشد دوست )مفعول(
در کدام گزینه »نقش تبعی« دیده می شود؟. 	

 1( گر تو فرمان حق بری فرمان / بدهی بر زمانه چون شاهان
 2( که علی دینت آشکار کند / لشکر کفر تار و مار کند

 3( تو خود می جویی و با خویش هستی / ز خود گویی و بر خود عشق ورزی
4( خاک ما سوختگان خوار نبینی که فلک / نیل رخسارٔه خود ساخت ز خاکستر ما

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234
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بسته�دوم   

شمار جمله های مستقل در کدام بیت فرق دارد؟. 	
 1( هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش/بازجوید روزگار وصل خویش

 2( هر کسی از ّظن خود شد یار من/از درون من نجـست اسرار من
 3( همچو نی زهری و تریاقی که دید؟/همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟

4( نی حریف هـر که از یاری برید/پرده هایش پرده های ما درید
کدام مورد نادرست است؟. 	

 1( آب برداشتم و گرد تشنگان می گشت ← حذف شناسه به قرینٔه لفظی
 2( رفت که دوستش را ببیند اّما نتوانست ← حذف جمله به قرینٔه لفظی

 3( آن قدر هوا سرد است که مغز استخوان آدم هم می لرزد ← حذف به قرینٔه معنوی
4( مدیر در میان تشویق شدید دانش آموزان، جایزٔه شاگرد اّول را داد ← حذف به قرینٔه لفظی

نقش کدام واژه در بیت زیر درست مشّخص نشده است؟. 	
»می کنند از فتنه مردم گوشه گیری اختیار / فتنه را آن نرگس خونخوار دارد گوشه گیر«

2( اختیار: مفعول  1( فتنه: متّمم اختیاری  
4( گوشه گیر: مسند 3( نرگس: نهاد  

نمودار کدام گروه اسمی درست کشیده نشده است؟. 	
2( همه جور آدم عجیب و غریب 1(  دو دستگاه دوربین عکاسی قدیمی 

4( این درخت چنار پیر باغ 3( یک تکه کاغذ نقاشی مچاله شده 

در میــان واژه هــا و ترکیب هــای »درددل، دســت کم،  پــای دیــوار، دســت ودل باز، پشــت بام، کــف حیــاط، . 	
 چلوکبــاب، عمــو رضــا،  خشــماهنگ،  جّرثقیــل، چــکاوک، نــوش دارو، سراشــیب، شــباهنگام، شــبانه روز، 

رد پا، درد پا« چند واژٔه وندی- مرّکب و چند واژٔه مرّکب وجود دارد؟
3 -10 )4  2 -9 )3  3 -11 )2  2 -10 )1

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

بسته�سوم   

در کدام گزینه فقط واژٔه »وندی- مرّکب« دیده می شود؟. 	
 1( ولنگاری، جهان گشایی، ناخودآگاه، سربه زیر

 2( ناشنوایی، بی سروپایی، دوشادوش، آینه بندان
 3( شباهنگ، پیش دانشگاهی، نمایشنامه نویس، دلدادگی

4( ناتوانی، ناهمخوانی، بی هویتی، سرآسیمگی
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در کدام گزینه حذف فعل به قرینٔه معنایی صورت گرفته است؟. 	
 1( کار تو جز خدای نگشاید / به خدای ار ز خلق هیچ آید
 2( از توّکل َنَفس تو چند زنی / مرد نامی و لیک کم ز زنی

 3( گوید آن گاه نفس من با من / که چه پوشم؟ بگویمش که کفن
4( حاجت از کردگار خواهم من / وز تو حالی بد و پناهم من

در کدام گزینه نقش تبعی نمی یابید؟. 	
 1( سر فرو کرد و گفت: ای چاه / راز من را نگاه دار نگاه

 2( چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟ / تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد
 3( سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست

4( کشته و زاد و بود خود بگذاشت / رنج بسیار را طرب پنداشت
در بیت »گوید آن گاه نفس من با من / که چه پوشم؟ بگویمش که کفن« حذف کدام اجزا از جمله اتفاق افتاده است؟. 	

4( نهاد و متمم 3( نهاد و فعل  2( نهاد و مفعول  1( فعل و مفعول 
نقش دستوری واژٔه مشخص شده در کدام بیت، قید است؟. 	

 1( ز شهری به داد آمدستیم دور / که ایران از این سوی زان سوی تور
 2( صورتت یکباره آزادم نمود از قید هستی / پی به معنی برده ام در عالم صورت پرستی

 3( چو بیرونی از عقل و وهم و قیاس / تو را چون شناسم من ناشناس
4( از آتش دل است نباشد شگفت اگر / در دل نشیند این سخن دل پذیر ما

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

بسته�چهارم   

کدام گزینه، ترکیب وصفی مقلوب نیست؟. 	
4( بد مردم 3( بدفرجام  2( نازک آرای تن  1( خوش آهنگ چنگ 

در کدام گزینه، فقط واژه های »مشتق  مرّکب« به کار رفته است؟. 	
2( ناهماهنگی، جست وجو، آموزشکده  1( کامروا، خوش رفتار، چندسویه 

4( هم دردی،گلرخسار، بی سرنشین 3( دیگرپذیری، بخشایشگر،کنجکاوی 
بــا توجــه به بیت »به ســوزی ده، کالمم را روایــی / کز آن گرمی کند آتــش گدایی« »ی« در آخر کدام واژه نشــانه . 	

)آزمون سراسری( ناشناختگی ) نکره( است؟ 
4( گدایی 3( گرمی   2( روایی   1( سوزی  

در کدام گزینه »قید« دیده نمی شود؟. 	
 1( مپندار کاین شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من

 2( تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین / دیو آدم را نبیند غیر طین
 3( با صبا در چمن الله سحر می گفتم / که شهیداِن که اند این همه خونین کفنان

4( قصد سرم داری خنجر به مشت / خوش تر از این نیز توانیم کشت
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شمار جمله های ساده در کدام بیت کمتر است؟. 	
 1( زشت و نیکو به نزد اهل خرد / سخت نیک است از او نیاید بد

 2( آن نکوتر که هرچه زو بینی / گرچه زشت، آن همه نکو بینی
 3( دست ابر از سخا به نیرو شد / چشم خورشید بین به ابرو شد

4( گفت این نیز کرد نتوانم / َملکم بر جهان نه یزدانم

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

بسته�پنجم   

»ی« در پایان کدام واژه از گزینه  انتخاب شده با دیگر کلمات خود گزینه و دیگر گزینه ها تفاوت دارد؟. 	
2( هماوازی، نابینایی، گرفتاری  1( ناهماهنگی، ستایشگری، توانگری 

4( نامردی، ناتوانی، نایافتنی 3( نوجوانی، نوآموزی، بی سوادی 
کدام بیت با مفعول آغاز شده است؟. 	

 1( چون که از کردگار ترسنده است / خلق عالم از او هراسنده است
 2( کرد پیش آر و گفت کوته کن / با چنین گفت کرد همره کن

 3( صید را بر نهاد بر ره دام / ز اتفاق آهویی فتاد به دام
4( پیاده ندیدی که جنگ آورد / سر سرکشان زیر سنگ آورد

کدام گزینه به شیؤه بالغی سروده نشده است؟. 	
 1( شیرینی لبان تو، فرهادی آورد / دل خواهی آن قدر که غمت شادی آورد

 2( دل را خراب کرد و به گنج هنر رسید / عشق خرابکاِر تو آبادی آورد
 3( گر عشق ورز و مست نمی خواهدم خدای / باری، چرا جمال پریزادی آورد؟

4( مقبول باد، ُعذِر کمندافکنان عشق / چشم غزال رغبِت صیادی آورد
در بررسی قلمروهای سه گانٔه بیت زیر، کدام گفته درست نیست؟. 	

»باز آ که در هوایت خاموشی جنونم / فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران«
 1( »خاموشی جنون« گروه اسمی در نقش دستوری »مسند« است.

 2( »ان« در »کوهساران« نشانٔه جمع فارسی است.
 3( در بیت، آرایٔه »ایهام تناسب« آفریده شده است.

4( مضمون بیت بیان غم هجران است.
در ســرودٔه ».......... در بن این چاه آبش زهر شمشــیر و ســنان گم بود / پهلوان هفت خوان اکنون / طعمٔه دام و . 	

دهان خوان هشتم بود« چند ترکیب اضافی وجود دارد؟
4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234
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بسته�نخست   

با توّجه به واقعه ای تاریخی، همٔه گزینه ها »تناسب« دارند به جز ........... 	
»هیچ دینی نیست که وام دار تو نیست / دری که به باغ بینش ما گشوده ای / هزار بار خیبری تر است / مرحبا به 

بازوان اندیشه و کردار تو«
4(  وام دار 3(  بازو  2( مرحبا  1(  در 

در بیت زیر کدام آرایه ها پدید آمده است؟. 	
ز گوشه های جهان بانگ زه به گوش رسد / چو من به کلک هنر برکشم کمان ادب

 1( مراعات نظیر، کنایه، اسلوب معادله، جناس
 2( جناس، ایهام، تشبیه، تناسب

 3( تضاد، حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس
4( حسن تعلیل، مراعات نظیر، استعاره، تشبیه

آرایه های کدام گزینه به ترتیب در بیت های زیر دیده می شوند؟. 	
کام جویان را ز ناکامی های دنیا چاره نیست / بر زمستان صبر باید طالب نوروز را

مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس / ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را
به جان قصدت کند دشمن چو داری دوستی در دل / صدف مجروح از آن گردد که لؤلؤ در میان دارد

این لطافت که تو داری، همه دل ها بفریبد / وین بشاشت که تو داری، همه غم ها بزداید
قناعت کن به آب خشک از این دریا که هر ماهی / که از جان سیر گردد طعمه از قالب می جوید

 1( تضاد، تناسب، تشخیص، اسلوب معادله، حس آمیزی
 2( استعاره، تضاد،حسن تعلیل، جناس، اسلوب معادله

 3( اسلوب معادله، حس آمیزی،حسن تعلیل، کنایه، تشبیه 
4( حس آمیزی، اسلوب معادله، اسلوب معادله، تضاد، پارادوکس

در کدام بیت »نماد« به کار نرفته است؟. 	
 1( خوش خوش خرامان می روی ای شاه خوبان تا کجا / شمعی و پنهان می روی پروانه جویان تا کجا
 2( دزدان شبرو در طلب از شمع ترسند ای عجب / تو شمع پیکر نیم شب دل دزدی این سان تا کجا

 3( سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
4( طی این مرحله بی همرهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی

1  1234 2  1234 3  1234 4  1234

بسته�دوم   

)المپیاد ادبی(. 	 در شعر زیر به وسیلٔه کدام آرایٔه ادبی به ویژگی شعری شاعر پی می بریم؟ 
»شعر سپید من روسیاه ماند / که در فضای تو به بی وزنی افتاد«

4( کنایه 3( تشبیه  2( تضاد  1( ایهام 
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در کدام بیت »جناس همسان« دیده نمی شود؟. 	
 1( ز هر ناحیت کاروان ها روان / به دیدار آن صورت بی روان

 2( مطرب سازنده گو امشب دمی با ما بساز / ورنه چون دم برکشم در دم بسوزم ساز او
 3( توبه نْتوان کرد از می تا شراب ناب هست / از تیّمم دست باید شست هرجا آب هست

4( چو طفلن ز چوگان و از گوی گوی / می ارغوان بر لب جوی جوی
ترتیِب توالی ابیات، به لحاظ داشتِن آرایه های»استعاره، کنایه، حس آمیزی، جناس و تناقض«، کدام است؟. 	

)خارج 95ـ با تغییر( الف(  من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم / چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم 
ب( غریب نیست ز من گر غریب شهر خودم / که کرد عشق تو بیگانه آشنایان را

ج( با باد بوده همره بوی تو در سحرگه / گل ها شنیده بویت خود را به باد داده
د( تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد / هر که خاک در میخانه به رخساره نُرفت

ه( خواهی نکند خّطش از دایره بیرونت / هر حکم که فرماید سر بر خط فرمان باش
2( د، الف، ه ، ج، ب 1( د، ه ، ج، الف، ب  
4( ه ، ج، ب، الف، د 3( الف، ه ، ج، ب، د  

کدام آرایٔه زیر، در هر سه بیت از این سرودٔه »هوشنگ ابتهاج« پدید آمده است؟. 	
دریاب بال خستٔه جویندگان که ما / در اوج آرزو به هوای تو می پریم

آن روز خوش کجاست که از طالع بلند / بر هر کناره پرتو مهرت بگستریم
ماییم »سایه« کز تک این درٔه کبود / خورشید را به قّلٔه زرفام می بریم

4( تشبیه 3( مجاز  2( تضاد  1( ایهام تناسب 

1  1234 2  1234 3  1234 4  1234

بسته�سوم   

در کدام گزینه آرایٔه »متناقض نما« وجود ندارد؟. 	
 1( عشق داغی است که تا مرگ نیاید، نرود / هرکه بر چهره از این داغ نشانی دارد

 2( از دشمنان برند شکایت به دوستان / چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟
 3( مِن شکستٔه بدحال، زندگی یابم / در آن زمان که به تیِغ غمت شوم مقتول

4( در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی / الجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم
در همٔه بیت های زیر، آرایه ها ی.......... دیده می شود.. 	

من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی در لفظ دری را
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر / چمن آرای جهان خوش تر از این غنچه نبست

به شادی و به رامش خور می ناب / که کشت عشق را از می دهیم آب
کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت / با زخم نشان سرفرازی نگرفت

4( جناس و تشبیه 3( مراعات نظیر و تضاد  2( استعاره و کنایه  1( تلمیح و تشخیص 
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در کدام گزینه آرایه های »تشبیه« و »مجاز« دیده می شود؟. 	
 1( مرا نخستین بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود.

 2( این سعدی همدم و شوهر و غم گسار او بود.
 3( به پشتی تکیه می دادیم و سعدی می خواندیم.

4( کّلیات سعدی شامل تصویر هم بود.
در سرودٔه زیر، کدام گزینه »مشّبه« است؟. 	

»علفزار / با موهای سبز ژولیده / کوه / با موهای قهوه ای یک دست / رودخانه / با گیره های سرخ ماهی بر موهایش 
/ هیچ کدام را ندیده. / حق دارد نمی خواند / این پرندٔه کوچک«

4( پرندٔه کوچک 3( ماهی  2( موهای قهوه ای  1( موهای سبز 

1  1234 2  1234 3  1234 4  1234

بسته�چهارم   

در کدام گزینه، »جناس تام« دیده نمی شود؟. 	
 1( باغ هایم بسوخت و داغ بهشت / با چنان داغ دوزخ است بهشت

 2( چون فتنه شدم بر رخت ای حور بهشتی/ رفتی و مرا در غم خود، زار بهشتی
 3( عاشق روی تو از کوی تو ناید در بهشت / نزد عاشق فخر دارد خاک کویت بر بهشت

4( نه من از پردٔه تقوا به در افتادم و بس / پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
آرایه های »حسن تعلیل، اسلوب معادله،کنایه،مجاز، ایهام« به ترتیب در کدام بیت های زیر دیده می شود؟. 	

الف( مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد/ کز دست بخواهدشد پایاب شکیبایی
ب( بر درگهت ای ظالم خیره چه سر اندازم / گر بوسه زنم دستت، سر برنکنی یک دم

ج( ز امید وصل باشد دوری به دل چه شیرین / شهد است آب دریا لب تشنگان بر را
د( نه خالف عهد کردم که حدیِث جز تو گفتم / همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

هـ( پنداشتی که ریشٔه پیوند من گسست / در سینه ام هزار خراسان نهفته است
4( د - هـ – ج ـ ب ـ الف 3( الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ  2( الف – ج ـ ب ـ هـ ـ د  1( د ـ ج ـ ب ـ هـ ـ الف 

آرایه های کدام بیت درست مشخص نشده است؟. 	
 1( دفتر فکرت بشوی،گفتٔه سعدی بگوی / دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار )تشبیه، مجاز (

 2( یکی بی زیان مرد آهنگرم / ز شاه آتش آید همی بر سرم )کنایه، نغمٔه حروف (
 3( بشوی ای خردمند از آن دوست، دست / که با دشمنانت بود هم نشست )جناس،تضاد (

4( بنمای رو که خلقی واله شوند و حیران / بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید )کنایه، تضاد (
در کدام بیت هیچ یک از آرایه های »کنایه،تشخیص و اسلوب معادله« وجود دارد؟. 	

 1( زنهار از این امید درازت که در دل است / هیهات از این خیال محالت که در سر است
 2( به مستوران مگو اسرار مستی / حدیث جان مگو با نقش دیوار

 3( در پای رقیبش چه کنم گر ننهم سر؟ / محتاج َمِلک بوسه دهد دست غلمان
4( عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست / با قضای آسمانی برنتابد جهد مرد

1  1234 2  1234 3  1234 4  1234
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بسته�نخست   

مفهوم حکایت زیر به کدام گزینه نزدیک است؟. 	
»مردی از گرســنگی مشــرف به مرگ بود. شــیطان برای او غذایی آورد، به شرط آن که ایمان خود را به او بفروشد. 
مرد پذیرفت و غذا را خورد؛ اّما پس از رفع گرسنگی، از دادن ایمان امتناع کرد. شیطان برافروخته شد و اعتراض 
نمود. مرد گفت: »آن چه در گرســنگی فروختم خیاالت بود. زیرا آدم گرســنه ایمان ندارد، تا چه رســد به آن که آن 

را به فروش بگذارد.«
 1( تشنگان را نماید اندر خواب / همه عالم به چشم، چشمٔه آب

 2( در من منگر تا دگران چشم ندارند / کز دست گدایان نتوان کرد ثوابی
 3( با گرسنگی قّوت پرهیز نماند / افلس، عنان از کف تقوا بستاند

4( وامش مده آن که بی نماز است / گرچه دهنش ز فاقه باز است
مضمون عبارت »درســت اســت که اعمال ما ما را می ســوزانند، ولی تابندگی ما از همین است« در کدام بیت زیر . 	

دیده می شود؟
 1( ز سایٔه تو زمین آفتاب پوش شود / اگر تو دیدٔه دل را جل توانی کرد

 2( بر آستان تو نقش مراد فرش شود / بساط خود اگر از بوریا توانی کرد
 3( اگر چو شبنم گل ترک رنگ و بوی کنی / درون دیدٔه خورشید جا توانی کرد

4( غذای نور توانی به تیره روزان داد / چو شمع از تن خود گر غذا توانی کرد
مفهوم جملٔه »وظیفٔه روزی به خطای منَکر َنُبرد« از کدام عبارت زیر قابل برداشت نیست؟. 	

 1( هرچه به ما کردی از نیکی، به عیب ما از ما بریده مکن.
 2( خدایا آن چه ما خود کشتیم به بر ما میار.

 3( هرچه به سزای ما ساختی، به ناسزایی ما جدا مکن.
4( خدایا آن چه تو ما را کشتی، آفت ما از آن بازدار.

مفهوم کدام بیت درست مشخص نشده است؟. 	
 1( آتش ظلم به یک چشم زدن می میرد / برق از بوتٔه خاشاک نیاید بیرون ) ناپایداری ستم(

 2( نان از برای کنج قناعت گزیده اند / صاحبدالن نه کنج قناعت برای نان ) سرزنش سودجویی از زهد و پارسایی(
 3( می نوش و گلی بچین که تا درنگری / گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است ) فانی شدن انسان(
4( به گاه خشم مژگان های او در چشم بدخواهان / چو تیر تهمتن در دیدٔه اسفندیار آید ) نگاه غضبناک(

باتوجه به داستان کاؤه دادخواه، در دو بیت زیر منظور از »اژدها« و »من« به ترتیب چه کسانی است؟ . 	
»که یزدان پاک از میان گروه / برانگیخت ما را ز البرز کوه

بدان تا جهان از بد اژدها / به فرمان گرز من آید رها«
4( ابلیس، کاوه 3( اهرمن، آبتین  2( ضحاک، جمشید  1( ضحاک، فریدون 

)تعاونی سنجش ـ با تغییر(. 	 کدام واژه برای کامل کردن این بیت مناسب تر است؟ 
»گرم به گوشٔه چشمی شکسته وار ببینی / فلک شوم به بزرگی و مشتری به ..........«

4( سعادت 3( شجاعت  2( حمایت  1( شهادت  
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با توجه به اهمیت لحن خوانش شعر در رسیدن به معنا، کدام یک از واژه های بیت زیر باید با تکیه و تأکید بیش تری . 	
نسبت به سایر واژه ها خوانده شود؟

»شانه می آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایام پریشانی بپرس«
2( زلف 1( شانه  

4( پریشانی 3( آشنایان  
)ریاضی ـ 98(. 8 مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟ 

الف( نه هر آن غنچه که بشکفت گل سرخ شود / نه هر آن شاخه که بر ُرست صنوبر گردد
ب( هنگام زراعت آنچه کشتستی [ِکشته ای] / آنت برسد به موسم خرمن

ج( هر که آزار روا داشت شد آزرده / هرکه َچه کند در افتاد به چاه اندر
د( عمل گر دهی مرد منعم شناس / که مفلس ندارد ز سلطان هراس

2( الف، د 1( الف، ب  
4( ج، د 3( ب، ج  

)ریاضی ـ 98(. 9 متِن زیر با همهٔ  ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز: 
»عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر 

را از عدل، دیوار کن؛ که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.«
 1( چو خشنود داری جهان را به داد / توانگر بمانی و از داد شاد

 2( همه داد کن تو به گیتی درون / که از داد هرگز نشد کس نگون
 3( به داد و دهش کوش و نیکی سگال / ولی را بپرور عدو را بمال

4( اگر دادگر چند بی کس بود / ورا راستی پاسبان بس بود

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234

بسته�دوم   

با توجه به معنا، کدام واژه ها برای پر کردن جاهای خالی مناسب است؟. 	
»گردون چه خواهد از من بیچارٔه ضعیف / گیتی چه خواهد از من درماندٔه گدای

ای محنت ار نه .......... شدی ساعتی برو / وی دولت ار نه .......... شدی لحظه ای بپای«
4( باده ـ ناله 3( کوه ـ باد  2( ناله ـ باده  1( باد ـ کوه 

پیام کدام بیت به درستی برداشت نشده است؟. 	
 1( دنیی )دنیا( ار دوست را غم و حزن است / عاشق دشمنان خویشتن است )ناسازگاری دنیا با خردمندان(

 2( مالت آن دان که کام راند از تو / کان چه ماند از تو آن نماند از تو )خرج کردن مال و دارایی(
 3( آن چه دادی بماند جاویدان / و آن چه بنهی، ورا به مال مخوان )بخشش و گشاده دستی(

4( آب شور است نعمت دنیا / چون بود آب شور و استسقا؟ )پرهیز از حرص و آز(
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مفهوم بیت »خانه ات یکسره ویرانه شد ای ایرانی / مسکن لشکر بیگانه شد ای ایرانی« با کدام بیت زیر در یک راستاست؟. 	
 1( صائب ز من مپرس حضور وطن، که کرد / اندیشٔه غریب مرا از وطن جدا
 2( نه منم از وطن افتاده غریب تو و بس / ای مقیمان و غریبان همه آوارٔه تو

 3( کی خیاالت غریب من به غربت می فتاد / از سخن سنجان نمی گردید اگر ایران تهی
4( منم که در وطن خویشتن غریبم و زین / غریب تر که هم از من غریب تر وطنم

مضمون عبارت »هرگه که یکی از بندگان گنهکار پریشــان روزگار، دســت انابت به امید اجابت به درگاه حقـ  جّل و . 	
عال ـ بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند. بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید.« در کدام بیت زیر دیده می شود؟

 1( روح را از خرد شرف او داد / عفو را از گنه علف او داد
 2( نیک داند خدای انابت را / حکمتش مانع است اجابت را

 3( نوش دان هرچه زهر او باشد / لطف دان هرچه قهر او باشد
4( با دعا یار کن انابت حق / تا قبولت کند اجابت حق

مفهوم کدام بیت با بیت زیر هم نوا نیست؟. 	
»شانه می آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایام پریشانی بپرس«

 1( آهن سرد چند کوبم من / خانه ویرانه چند روبم من
 2( بی بل نازنین شمرد او را / چون بل دید درسپرد او را

 3( تا بدانی که وقت پیچاپیچ / هیچ کس مر تو را نباشد هیچ
4( من وفایی ندیده ام ز خسان / گر تو دیدی سلم من برسان

در میان بیت های زیر به ترتیب چند بیت با بیت »کز این پس به کنجی نشــینم چو مور / که روزی نخوردند پیالن . 	
به زور« تناسب مفهومی و چند بیت تقابل مفهومی دارند؟

ـ گفت پیغمبر که بر رزق ای فتی / در فروبسته است و بر در قفل ها
ـ بی کلید این در گشادن، راه نیست / بی طلب، نان سّنت  الله نیست

ـ جلمه را رّزاق روزی می دهد / قسمت هر یک به پیشش می نهد
ـ رزق آید پیش هر که صبر جست / رنج و کوشش ها ز بی صبری توست

ـ گفت از ضعف توّکل باشد آن / ورنه بدهد نان کسی که داد جان
ـ آن چنان که عاشقی بر رزق زار / هست عاشق رزق هم بر رزق خوار

4( سه ـ دو 3( چهار ـ دو  2( دو ـ چهار  1( سه ـ سه 
مضمون بیت »همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ / همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟« در همٔه بیت های زیر به . 	

جز .......... وجوددارد.
 1( کوه اگر پر ز مار شد مشکوه )ِشکِوه مکن( / سنگ و تریاق هست هم در کوه

 2( پس بد مطلق نباشد در جهان / بد به نسبت باشد این را هم بدان
 3( در زمانه هیچ زهر و قند نیست / که یکی را پا، دگر را بند نیست

4( مر یکی را پا، یکی را پایبند / مر یکی را زهر و دیگر را چو قند
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)ریاضی ـ 98(. 8 مفهوم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟ 
»از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اول، رنگ این ویرانه، ویران ساختند«

 1( عافیت می طلبی رو سر خود گیر که عشق / قهرمانی است که از دار بَود چوگانش
 2( دل خواست تا برآید با عشق و برنیامد / مردانه رفته باشی با عشق اگر برآیی

 3( نه مرد عشق او بودی دال گفتیم و نشنیدی / طریق عشق ورزیدی و حال خویشتن دیدی
4( خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است

)ریاضی ـ 98(. 9 کدام بیت، »فاقد« مفهوِم بیِت زیر است؟ 
»یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل حل بکند مسئله ها را«

 1( در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار / طوفان نمی کند گوش تعلیم ناخدا را
 2( عقل گوید که از عالم وحدت مگذر / که بسی دوست نما دشمِن بدخواه بود

 3( نقد جان بر سر سودای جنون باخته ایم / ایمن از وسوسٔه عقل زیان کار شدیم
4( به زور عقل گذشتن ز خود میّسر نیست / مگر بلند شود دست و تازیانٔه عشق

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234

بسته�سوم   

ج، ارتباط معنایی . 	
ّ

کدام بیت با عبارت »نماز عشــق دو رکعت است که وضوی آن، درست نیابد ااّل به خون.« از حال
بیش تری دارد؟

 1( نخستین بار گفتش کز کجایی؟ / بگفت از دار ملک آشنایی
 2( بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟ / بگفت انده خرند و جان فروشند

 3( بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ / بگفت از دل تو می گویی، من از جان
4( بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟ / بگفت از جان شیرینم فزون است

مفهوم همٔه بیت های زیر، به جز بیت ..........، با عبارت زیر همخوانی دارد؟ . 	
»از بحران های عصبی ای که امروز رایج اســت در آن زمان خبری نبود؛ هر عصب و فکر به منبع بی شــائبٔه ایمان 

وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت الهی می پذیرفت.«
 1( گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم / نسبت مکن به غیر که این ها خدا کند

 2( حّقا کزین غمان بدمد مژدٔه امان / گر سالکی به عهد امانت وفا کند
 3( در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست / فهم ضعیف رای فضولی چرا کند

4( مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد / و آن کو که این ترانه سراید خطا کند
کدام گزینه به همراهی »جاذبه و دافعه« در وجود حضرت علی )ع( اشاره دارد؟. 	

 1( برای تو با چشم همٔه محرومان می گریم / با چشمانی، یتیم ندیدنت
 2( و از آن دهان که هّرای شیر می خروشید / کلمات کودکانه تراوید

 3( از تو در شگفت هم نمی توانم بود / که دیدن بزرگی ات را، چشم کوچک من بسنده نیست
4( پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی  شناختم / که عمود بر زمین بایستد



98

هزار تست جامع ادبیات

مضمون بیت »مشکن دلم که حّقٔه راز نهان توست / ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد« در کدام بیت زیر دیده می شود؟. 	
 1( دلم شکستی و رفتی خلف شرِط موّدت / به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی

 2( گوهر مخزن اسرار همان است که بود / حّقه مهر بدان مهر و نشان است که بود
 3( جانم دریغ نیست، ولیکن دل ضعیف / صندوق سّر توست، نخواهم که بشکند

4( در حّقٔه سربسته گذارند گهر را / خاموش نشین، محرم اسراِر نهان باش
مفهوم عبارت ذکر شده در کدام گزینه، با بقیٔه گزینه ها متفاوت است؟. 	

 1( آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.
 2( خدا همان است که پیش روی ماست.

 3( ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد.
4( به هر کجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توانی کرد.

منظور از »خسروانی درخت« در بیت زیر، با توجه به مفاهیم شاهنامه کیست؟. 	
»شغاد آن به نفریِن شوریده بخت / بکند از ُبن آن خسروانی درخت«

4( رستم 3( سهراب  2( سیاوش  1( اسفندیار 
سفارش کدام بیت درست برداشت شده است؟. 	

 1( تا بدانی که هرکه پیش آمد / هم بر آن سان که بود، بیش آمد )توّکل بر مشّیت الهی(
 2( ایمنی از قضایت ای الله / هست نزدیک عقل عین گناه )عقل گریزی(

 3( خرم آن کس که عقل را دارد / خوار و در پیش خویش نگذارد )دوری از هم نشین سفله(
4( نماز در خم آن ابروان محرابی / کسی کند که به خون جگر طهارت کرد )دشواری راه عشق(

مفاهیم »غبطه خوردن بر عاشق، پذیرفتن سختی عشق، فراغت به واسطٔه عشق، توّکل« به ترتیب، از کدام ابیات . 8
)ریاضی ـ 98( دریافت می شود؟ 

الف( این که از لغزش مستانه نمی اندیشد / می توان یافت که دل تکیه به جایی دارد
ب( سمندر سالم از آتش برآید / به اهل عشق باشد مهربان درد

ج( ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز / فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری
د( بند همه غم های جهان بر دل من بود / در بند تو افتادم و از جمله برستم

4( ج، د، الف، ب 3( ج، ب، د، الف  2( د، ب، ج، الف  1( د، ج، الف، ب 
)ریاضی ـ 98(. 9 بیِت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 

»پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند / دیوار زندگی را زین گونه یادگاران«
 1( بسیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت / نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست

 2( کرد تصویر تو را صورتگر چین آرزو / بست چندین صورت و صورت نبست این آرزو
 3( نّقاش ازل نقش بدیعت چون بساخت / از ساختن نقش دگر واپرداخت

4( این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار / نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند؟

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234
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پاسخ نامه امال و لغت + تاریخ ادبیات

بسته�نخست   

   عرش عظیم // اریکٔه سلطنت // داروغٔهفاسق. 1
   بخاست: بلند شد // نمیخارم )فعل از مصدر خاریدن( // تا کی هجر به جانم خار بنهد؟. 2
 22  »تـرس« هم معنـی »اّبهـت« نیسـت. // »معارض« از ریشـٔه »معارضه« و »تعّرض« اسـت و معنـای »مخالف« . 3

می دهد. )بلمعارض = بی معارض: بی رقیب(
 33  هریوه: اهل شهر هرات // شیهه: صدای اسب // حمایل: نگه دارنده، محافظ // خّمار: َخْمرفروش، ساقی. 4
   از »خدنگ« و »گز« بند و سنان می سازند.. 5
 11 در این جا فقط ادامٔه ماجراهای داستان بازگو شده است و جنبٔه داستانی به چشم می آید. در سه بیت دیگر . 6

بر تواناییهایچشمگیرقهرمانان تأکید شده است.
 11  »خسرو شیرین« شاهکار عاشقانٔه شاعر بزرگ قرن 6، حکیم نظامی گنجه ای است که پس از او بسیار مورد . 7

تقلید قرار گرفت؛ از جمله در منظومٔه »فرهاد و شیرین« وحشی بافقی.

بسته�دوم   

  33  »ملوک« جمِع َمِلک )پادشاه( است. »ملئک« جمع َمَلک )فرشته( است.. 1

  33  دراینجا»ارتفاع«بهمعنیدرآمدحاصلازامالکومستغالت)زمینهایزراعی(است.. 2

  11  ربیـع: فصـل بهـار // مـلزم: همـراه )جمـع نیسـت( // حزیـن: ُحزن انگیـز // غایـی: نهایـی // مخـوف: . 3

خوف انگیـز، ترسـناک، موحـش // سـندروس: صمـغ درختان سـوزنی بـرگ به رنـگ زرد // ُهّرا: صـدا و آواز 
ترسناک )هلهله: فریاد و شادی(

  22  ترِکراحت )ترک کردن آسایش و راحتی(. 4

  11  هویدایی )آشکاری( // ُزل زدن // ناورد هول )ترسناک( )ِاعِوجاج: کج و معوج بودن، خمیدگی(. 5

 22  »ِشْبهونظیر« از ترکیب های رایج ما بود.. 6
 33  نادر ابراهیمی ماجرای سه بار دیدارش را در کتاب »سه دیدار« شرح داده است و  روشن است که چنین کتابی باید . 7

نثر و نوشته باشد نه شعر و سروده. // »هم صدا با حلق اسماعیل« مجموعه ای از شعر سپید است از سیدحسن 
حسـینی. // »ماه نو و مرغان آواره« مجموعه ای از سـروده های کوتاِه »تاگور«، شاعر بزرگ هندوستان است.

بسته�سوم   

  22  کیـوان )زحـل( نماد شـومی و نحوسـت بوده و هرمز )مشـتری( و ناهیـد )زهره(، نمـاِد خوش بختی. )»تیر« . 1
نماد درس خواندن و هوش و نویسندگی بوده و بهرام )مریخ( که چشمانش سرخ است! نماد جنگ و دعوا!( 

)دقت کنید که تفرید و تجرید هر دو به معنای تنهایی گزینی و گوشه نشینی هستند.(
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  33  ُدَرر: ُدرهـا // جنـان: جّنت هـا // الفت فقر مرا از هوس های ِغنا بازداشـت و پرهیز داد ⇐ این جا اصًل واژٔه . 2

»غنایم« به کار نرفته است. // اجانب: اجنبی ها
  11  سـعد:  نیک اختری )اسـم اسـت به صفت( // اگر »سـهم« هم معنای »رعب« باشـد و متضاد »دلیری« پس . 3

معنای »ترس« می دهد و در این معنا واژه ای پارسـی اسـت؛ بنابراین با »سهمناک« یا »سهم آور« هم خانواده 
است نه »سهیم« یا »سهام« عربی که با »سهم« به معنای قسمت و نصیب هم خانواده اند.

  33  نقضکردند / مذمومات )کارهای سرزنش شده و ناپسند( / صولت. 4

  11  احتیاط / اهمال / آذین. 5

 11  صورقیامت:صدای شـیپور اسـرافیل در روز قیامت // ُهّرا: صدای بلند و ترسـناک // صولت: شکوه، شدت . 6
و سختی، حمله // نقضپیمان

 22  شـاعر دارد از »راه آهـن« حـرف می زنـد، پـس باید در دوران ما زیسـته باشـد! »نزار قبانی« هم شـاعر معاصر . 7
است، اما به زبان عربی شعر می گفته!

بسته�چهارم   

  این جا »زی« فعل امر )در مفهوم دعا( است از مصدر »زیستن«. در سه گزینٔه دیگر »زی« حرف اضافه است . 1
در معنای »به« یا »سوی«

 11  )نحیف: ضعیف(. 2
   در این جا هر چهار واژه با هم تناسب دارند و همگی نوعی اسب هستند. در سه گزینٔه دیگر میان واژٔه مرکزی . 3

و واژه هـای اطرافـش رابطـٔه تضّمـن )زیرمجموعگی( برقرار اسـت. »بارگی« )اسـب(، »اسـتر« )قاطـر( و َمرکب 
زیرمجموعٔه »چارپا« هستند. »سمند«، »توسن« و »ُکمیت« زیرمجموعٔه »بارگی« )اسب( هستند. »کرکس«، 
»هما« و »هزار« )بلبل( زیرمجموعٔه مرغ )پرنده( هستند. اما در گزینٔه »4« هیچ واژه ای زیرمجموعه یا شامل 

واژٔه دیگر نیست؛ همگی هم راستای هم و متناسب با هم هستند.
 11  گزینـه 1: امـلی »خاسـت« درسـت اسـت امـا جنـاس همسـان دارد:  خاسـت بلنـد شـد و در وجـود آمـد.  . 4

خاست: برخاسـت و رفت // گزینه 2: شـجِر طور )کوه محل نزول وحی بر حضرت موسـی( // گزینه 3: فراق 
)جدایی( // گزینه 4: غلغله

 33 غریبان و ُغربت // نیندیشـیم // میرم: می میرم )از مصدر مردن اسـت و »میر« بن مضارع آن اسـت و »ـَــ م« . 5
شناسه اش( // سورتعشوه: عشوه و ناز یار به سوره های قرآن مانند شده است.

  11  گزینـه 2: گفتـی بـه غمـم بنشـین / یـا از سـِر جـان برخیـز / فرمـان برمـت جانـا / بنشـینم و برخیـزم //. 6
گزینه 3: یک روز به شـیدایی / در زلف تو آویزم / زان دو لب شـیرینت / صد شـور برانگیزم // گزینه 4: آن را 

که چنین دردی / از پای دراندازد /  باید که فرو شوید / دست از همه درمان ها 
دیدیـد؟ کافی اسـت به گوشـتان اعماد کنیـد. این تجزیه به چهارپارٔه هم وزن و هم انـدازه در مصراع دوم بیت 

نخست ممکن نیست.
   »بخارای من، این من« زندگی نامٔه بزرگ مرد آموزش ایران »محمد بهمن بیگی« است.. 7
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پاسخ نامه دستور زبان فارسی
بسته�نخست   

 1ـ مشـواد = مشـَود + »ا« دعا 2ـ بادا = ُبَود + »ا« دعا و »ا« تأکید 3ـ بزیادی = ِبَزید + »ا« دعا + شناسـٔه »ی« . 1
4ـ بپذیراد = بپذیرد + »ا« دعا 5ـ باد = ُبَود + »ا« دعا

22 اکنون می خواهیم )فعل ساده در زمان مضارع اخباری( [که] شما را با شیؤه نوشتن زندگی نامه آشنا )مسند( . 2
+ کنیم )=بگردانیم، فعل ساده در زمان مضارع التزامی(

همین مال هادی سبزاوری معروف . 3
١      ١     ٠         ١             ١

هر وجب خاک پاک میهنهمین مال هادی سبزاوری معروف // گزینه 2: 
١      ٢      ٠       ١       ١

33 گزینه 1: 

عنوان عجیب مقالٔه این مجله
٠            ١         ١      ٣     ٢

چند جلد کتاب مهندس امیر // گزینه 4:
١      ٢     ٠         ٢            ١

گزینه 3: 

33 گزینه 1: »نیست« در این جا یعنی »نابود« و فعل »گردانند« مفعول و مسند می خواهد. // گزینه 2: »و« در . 4
این جا واو همراهی اسـت. واو همراهی نوعی حرف اضافه اسـت. )چون ُبَود آب شـور و استسـقا: چگونه بَود 
 آِب شـور با استسـقا؟( // گزینه 3: لیک یاِر هم کیسـه کم ُبَود )باشـد( ⇐ »هم کیسـه« صفِت نهاد اسـت. //

گزینه 4: اگر پوسِت دوست را از هم بدری ⇐ »پوست« مفعول و »دوست« مضاٌف الیه مفعول است.
 گزینـه 1: »فرمـان« دوم نقـش تکرار نیسـت بلکه مربوط به جملٔه مصراع دوم اسـت: اگر تو فرمان حق )خدا( . 5

ببری، چون شـاهان بر زمانه فرمان بدهی. // گزینه 2: »تار و مار« یک واژه اسـت و معطوفی در کار نیسـت. 
// گزینه 3: »خود« بدل نیسـت، مفعوِل جمله اسـت: تو خود را می جویی. در جمله های بعدی هم »خود« 

متمم است نه بدل. // گزینه 4: »سوختگان« بدِل »ما« است.
بسته�دوم   
1 . 11

F	 ،جملٔه »مستقل« جملٔه ساده یا غیرساده ای است که ضرورتی به ادامه دادنش نباشد و بتوان در پایان آن، نقطه
نشانٔه پرسشی یا نشانٔه تعجب گذاشت.

گزینه 1: هر کسی کاو )که + او( دور ... خویش باز جوید ... خویش   )یک جملٔه مستقل(

گزینه 2: هر کسی از ...من           از درون ... من      )دو جملٔه مستقل(

گزینه 3: همچو نی ... دید؟       همچو نی ... دید؟ )دو جملٔه مستقل(

گزینه 4: نی حریف هر که از او یاری برید [است] پرده هایش ..... درید )دو جملٔه مستقل(

جملٔهوابسته

جملٔهمستقلمرکب
جملٔه هسته

پیوند وابسته ساز

جملٔه مستقل ساده جملٔه مستقل ساده

جملٔه مستقل ساده جملٔه مستقل ساده

جملٔه مستقل ساده جملٔه پیرو
جملٔه پایه

جملٔهمستقل
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33 گزینه1: در متون گذشته، گاهی شناسه به قرینٔه لفظی حذف می شده است، چند نمونه: آب برداشتم و گرد . 2
تشـنگان می گشـت[م] // کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشـید[ند] // - پسـراِن بازرگان 
موِعَظِت پدر بشنودند و منافع آن نیکو بشناخت[ند] // - شیر را آزمودم و اندازٔه زور و قوت او معلوم کرد [م] 
و رای و مکیدت او بدانست[م] // گزینه 2: رفت که دوستش را ببیند، اما نتوانست [که دوستش را ببیند] // 

گزینه 4: ........ جایزٔه شاگرد اّول را [به شاگرد اول= به او] داد.
3 . 22

F	 اولین گام در پاسخ گفتن به این پرسش ها، مرّتب کردن جمله ها است که تمام ریزه کاری های آن در فصل نخست
»کتاب تناســب مفهومی« نشــر دریافت آموزش داده شده است و بعید است شما آن کتاب را نخوانده باشید، زیرا 

پایه ای ترین کتاب برای پاسخ گفتن به پرسش های ادبّیات در آزمون سراسری است.

حالت مرّتب شدٔه جملٔه نخست: مردم از فتنه، گوشه گیری را اختیار می کنند 

حالت مرّتب شدٔه جملٔه دوم: آن نرگِس خون خوار فتنه را گوشه گیر می دارد= میگرداند
4 .

F	 اگر مضاٌف الیه، جنس، نوع یا کاربرد مضاف را مشــّخص کند، مانند صفت است؛ مثًل »عکاسی« و »چنار« نوع
»دوربین«  و »درخت« را مشــّخص می کنند. »نقاشــی« هم نوع یا کاربرد کاغذ را بیان می کند، پس با این که نوعاً  

اسم هستند، اما در این جا صفت فرضشان می کنیم، بنابراین صفِت پس از آن ها، مربوط به آ ن ها نیست.

 دو دستگاه دوربین عکاسی قدیمی )»قدیمی« صفت عکاسی نیست، بلکه صفت دوربین است.(
١        ٢         ٠            ١           ١

'گزینه 1: 

یک تکه کاغذ نقاشی مچاله شده
١    ٢      ٠         ١           ١

همه جور آدم عجیب و غریب          گزینه 3: 
١    ٢      ٠        ١          ١

گزینه 2: 

این درخت چنار پیر باغ
١        ٠       ١     ١    ١

گزینه 4: 

چون »چنار« نوع درخت را مشّخص می کند، در حکم صفت است؛ پس »پیر« صفِت »درخت«  است. »باغ« 
هم مضاٌف الیه »درخت« است؛ یعنی هر سه واژٔه »چنار«، »پیر« و »باغ« وابستٔه درجٔه اول هستند.

ثقیل )کشیدن جسمی . 5 33 واژه های وندی- مرّکب: 1- درِد دل 2- دسِت کم 3- دست و دل باز 4- پشِت بام 5- جِرّ
سنگین( 6- سراشیب )سر + ا + شیب( 7- شباهنگام )شب + ا + هنگام( 8- شبانه روز 9- رِد پا

∗ »پاِی دیوار«، »کِف حیاط« و »درِد پا« هنوز در زبان فارسی به یک واژه تبدیل نشده اند، بنابراین یک گروه 
اسمی هستند و کسره در میان آن ها »نقش نمای اضافه و صفت« است نه میان وند؛ یعنی سه واژه اند نه یک واژه.

واژه های مرّکب: 1- خشماهنگ )خشم + آهنگ( 2- نوش دارو
∗ »عمو رضا« یک گروه اسمی است که از »عمو« به عنوان شاخص  و »رضا« به عنوان هسته تشکیل شده است، 

یعنی دو واژه است نه یک واژٔه مرّکب.

فعل مرّکب مفعول متّمم نهاد

مسند مفعول نهاد
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بسته�سوم   

11 ولنـگاری: ول )رهـا( + انـگار )بـن مضـارع انگاشـتن + ی )پس ونـد( // ناشـنوایی: نـا + شـنو + ا + ی ⇐ ونـدی // . 1
شباهنگ: شب + آهنگ ⇐ مرّکب // ناتوانی:نا + توان + ی ⇐ وندی // ناهمخوانی: نا + هم  + خوان + ی ⇐ وندی

// بی هوّیتی: بی + هوّیت + ی ⇐ وندی// سراسیمگی: سر + آسیمه + ی ⇐ وندی ـ  مرّکب
11 به خدا [سوگند می خورم] اگر از خلق هیچ کاری برآید.. 2
33 1ـ »نـگاه« تکـرار شـده اسـت. // »صنـم« بـدل اسـت. // »زاد« )توشـه( و »بـود« )زندگـی( معطـوف ِکشـته . 3

)کاشته، محصول( هستند.
22 [تو] کفن [بپوش]. 4
33 1ـ »دور« صفِت »شـهر« اسـت: ز شـهری دور آمده ایم = از شـهِر دوری آمده ایم // 2ـ »هستی« پس از کسره . 5

آمده و مضاٌف الیه اسـت. // 3ـ  »چون« معنای چگونه می دهد و در این جا نقشـی جز قید برعهده ندارد. // 
»شگفت« مسند جمله است. 

F	.با روِش غیرعلمِی »حذف« نمی توان »قید« را تشخیص داد 

بسته�چهارم   

 3 3 »بدفرجـام« یـک واژه اسـت. // خوش آهنگ چنـگ = چنِگ خوش  آهنگ // نازک آرای تـن = تِن نازک آرا // . 1
بد مردم = مردِم بد

11 کامروا: کام + رو + ا // خوشرفتـار: خـوش + رفـت + ار // چندسـویه: چنـد + سـو + ه // »ناهماهنگـی«، . 2
»آموزشکده«، »بخشایشگر« و »هم دردی« وندی هستند. // »گلرخسار« مرّکب است.

11 سوزی = یک  سوز، آن سوز )که نمی شناسیمش.(. 3
22 »بعد از من«، »سحر« و »خنجر به مشت« در سه گزینٔه دیگر، قید هستند.. 4
33 گزینه 1: 1ـ به نزد )از نظِر( اهل خرد زشت و نیکو، سخت )بسیار( نیک است. 2ـ از او )خدا( بد نیاید. 5

بینـی  نکـو  بینـی 3ـ گرچـه زشـت اسـت 4ـ آن همـه  او  از   گزینـه 2: 1ـ آن نکوتـر اسـت 2ـ کـه هـر چـه 
گزینه 3: 1ـ  دست ابر از سخا به نیرو )نیرومند( شد 2ـ چشم، با )به کمِک( ابرو خورشیدبین شد 

گزینه 4: 1ـ گفت 2ـ این را نیز نتوانم کردن 3ـ  برجهان َمِلکم 4ـ یزدان نیستم.

بسته�پنجم   

 »ی« در پایـان تمـام واژه هـا معنـای »بـودن« دارد، بنابرایـن پس وند اسم سـاز اسـت، اما در پایـان »نایافتنی« . 1
صفت ساز )ی لیاقت( است.

22 گزینـه 1: »چونکـه« پیوند وابسته سـاز اسـت. // گزینه 2: کـرد = کرده و عمل ⇐ کرد )عمـل( را پیش بیاور . 2
)عرضـه کـن( ⇐ »کـرد« مفعـول اسـت. // گزینـه 3: بر رِه صیـد دام نهـاد ⇐ »صید« مضاٌف الیه اسـت. // 

ندیدی که پیاده ای جنگ آورد ⇐ »پیاده« نهاد جملٔه پیرو است.
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هزار تست جامع ادبیات

پاسخ نامه آرایه های ادبی

بسته�نخست   

  در جنـِگ خیبـر، زه حضـرت علی »دِر« قلعه را با »بازوان« خود می گشـاید و »مرحب« پهلوان بزرگ قلعه را از . 6

پا درمی آورد.
22 ایهام در واژٔه »زه« نهفته است: 1ـ آفرین 2ـ زِه کمان // جناس ناهمسان )ناقص( میان »ِزـ  زه« برقرار است. // . 7

»ِکلِک )قلم، نِی( هنر« و »کماِن ادب« اضافه های تشبیهی هستند. // شبکٔه تناسب های بیت هم آشکار است.
  بیت نخسـت اسـتعاره ندارد. )در مثال، اسـتعاره و کنایه ای که ما را به موضوع برگرداند، پذیرفته نیست.( ⇐ . 8

گزینٔه 2 رد می شـود ← بیت دوم حس آمیزی ندارد ⇐ گزینٔه 3 رد می شـود ← بیت چهارم اسـلوب معادله 
ندارد )هیچ مصراعی مثاِل مصراع دیگر نیست( ⇐ گزینٔه 1 رد می شود

بیت 1: »چشیدِن ناکامی« حس آمیزی است. // بیت 2: مصراع دوم مثاِل مصراع نخست است و مصراع ها 
اسـتقلل دسـتوری دارنـد، پـس اسـلوب معادله برقرار اسـت. // بیـت 3: واقعـًا بابـت درآوردِن مروارید از دل 
صـدف، آن را می شـکافند ⇐ حسـن تعلیـل نـدارد امـا اسـلوب معادلـه برقرار اسـت. // بیت 4: تضـاد میان 
»غم« و »بشاشـت« برقرار اسـت. // بیت 5:»آب خشـک« )منظور »آِب خالی است« به پیروی از ترکیب »نان 
خشـک«( متناقض نمـا )پارادوکـس( اسـت. مصـراع دوم ادامـٔه مصراع نخسـت اسـت نه مثاِل آن ⇐ اسـلوب 

معادله برقرار نیست.
22  گزینـٔه 1: »شـمع« نمـاد معشـوق و »پروانه« نماد عاشـق اسـت. // گزینٔه 2: در این جا شـمع بـه معنی منبع . 9

نـور و در معنـای حقیقـی خـود آمـده. // گزینٔه 3: »موم« نماد نرمی و انفعال و »سـنگ خارا« نماد سـختی و 
دگرگونی ناپذیری است. // گزینٔه 4: »ِخضر« نماد راهبروراهنماست.

بسته�دوم   

11»شـعر سـپید« یا »شـاملویی« وزن و ریتم َعروضی ندارد. »بی وزنی« در مصارع دوم، هم  معنای »بی ارزشـی« . 1

می دهـد هم »نداشـتن وزن عروضی« که ویژگی اصلی شـعر سـپید اسـت. )»بی وزنی« در کنـار »فضا« ایهام 
تناسب زیبایی نیز دارد؛ قبول دارید؟(

33  گزینه 1: 1ـ روان: در حرکت 2ـ روان: جان // گزینٔه 2: 1ـ دم: نفس 2ـ دم: لحظه  گزینٔه 4: 1ـ گوی: گوی . 2

و توپ بازی چوگان 2ـ گوی: بگو؛ 1ـ جوی: جویبار 2ـ جوی: بجوی )جست وجو کن(
11  بیت الف: جناس ناهمسـان میان گناهـ  نگاه برقرار اسـت. // بیت ب: بیگانه شـدِن آشـنایان تناقض اسـت. . 3

// بیـت ج:»شـنیدن بـو« حس آمیـزی رایجی اسـت. // بیت د:»بوی محّبت« اضافٔه اسـتعاری اسـت، البته 
حس آمیزی نیز دارد. // بیت هـ:»سر بر خط فرمان بودن« کنایه از بندگی و فرمانبرداری است.

11  هوا: 1ـ آرزو 2ـ به دلیل حضور واژٔه »اوج«، معنای هوا و آسمان هم به ذهن خطور می کند // مهر: 1ـ عشق . 4

و دل بسـتگی 2ـ »خورشـید« کـه به دلیل آمـدن »روز« به ذهن خطور می کند. // سـایه: 1ـ تخلص )ناموارٔه( 
هوشنگ ابتهاج 2ـ به دلیل حضور »دره« معنای رایج سایه نیز به ذهن خطور می کند.
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بسته�سوم   

11  در این گزینه سخنی »ناممکن« دیده نمی شود و »دو امر متضاد« با هم جمع نشده است.. 1

  بیت 1: »َدرـ  ُدر«: جناس. »ُدر لفظ دری«: اضافٔه تشبیهی )سخن پارسی به ُدر و مروارید مانند شده است.( . 2
 بیـت 2: جـان ـ جهـان: جنـاس. »دهـان« یـار بـه غنچـه ماننـد شـده اسـت و »نظـر« و مهـرورزی بـه بـاغ. // 
بیـت 3: نابـ  آب: جناس. »کشـِت عشـق« اضافٔه تشـبیهی اسـت. // بیـت 4: نگرفت: 1ـ در پیـش نگرفت 2ـ به 

دست نیاورد ⇐ جناس تام )همسان(. زخم های بدِن جانباز به نشان سرافرازی )مدال افتخار( مانند شده است.
22  »سـعدی« مجاز از آثار سـعدی اسـت که به شـوهر و غم گسـاِر خالٔه نویسنده مانند شده اسـت. )مثِل شوهر و . 3

غمگساِر او بود.(
 33  ماهی های سرخ در میان امواج )گیسوان آشفتٔه( رود، به گیره های قرمز رنگ مو مانند شده است!. 4

بسته�چهارم   

 33  گزینٔه 1: 1ـ بهشت: بنهاد، گذاشت )از مصدِر »هشتن«( 2ـ بهشت: پردیس، جّنت // گزینٔه 2: 1ـ بهشتی: . 1
مربوط به بهشـت 2ـ بهشـتی: بگذاشـتی، رها کردی // گزینٔه 3: هر دو »بهشـت« در معنای رایج خود به کار 
رفته است. // گزینٔه 4: بررسی اش با خودتان! )این بیت تلمیح دارد به رانده شدن حضرت آدم از بهشت.(

»سـرانداختن« . 2 ب:  بیـت   // تـو  دوری  و  هنـگام هجـران  2ـ   بـادا  دور  تـو  از   :1 تـو:  از  دور  الـف:  بیـت    11  
 // اسـت.  کـردن  بی اعتنایـی  از  کنایـه  و  نشـانه  »سـرَبرنکردن«  و  اسـت  شـدن  فـدا  از  کنایـه  و  نشـانه 
 // ندارنـد.  دسـتوری  پیوسـتگی  مصـراع  دو  و  اسـت  نخسـت  مصـراع  مثـاِل  دوم،  مصـراع  ج:  بیـت 
بیـت د: می گویـد بـه ایـن دلیـل دربـارٔه زیبارویـاِن دیگـر شـعر گفتـم کـه آن هـا نـوِک زبـان مـن هسـتند، 
 // ... و  تعلیـل رندانـه و دلنشـین  ⇐ حسـن  تـو در اعمـاِق دلـم جـاداری!!  امـا  زبانـم می آینـد  بـر   پـس 

بیت هـ:»پیوند« انسان به آب و خاکش ماننِد »ریشه« است ⇐ »ریشٔه پیوند« اضافٔه تشبیهی است.
   گزینٔه 1: فکر و اندیشه به دفتری مانند شده است که باید از محتوایش رها شد! »مجلس« مجاز از حاضران . 3

در مجلـس اسـت. // گزینـٔه 2: نغمـٔه حـروف یا واج آرایـی از تکرار مصّوت ها به گوش می رسـد. »آتش بر سـر 
کسی ریختن« نمونه و کنایه از ستم کردن و شکنجه نمودن است. // گزینٔه 3: تضاد که آشکار است. دوست 

ـ دست: جناس ناهمسان )ناقص( // گزینٔه 4: بیت »تضاد« ندارد.
   گزینٔه 1: مثال ندارد پس اسـلوب معادله هم ندارد. // گزینٔه 2: شـاعر می گوید که نقاشـِی آویزان به دیوار . 4

حرف ها و درد دل هایت را نمی فهمدها !، پس تشخیص در کار نیست. // گزینٔه 3: تشخیص ندارد. // گزینٔه 
4: »سـرپنجه شـدن« با کسـی نشـانه و کنایه از جنگیدن با اوست. »عقل«، انسـان فرض شده است. مصراع 
دوم مثالی اسـت برای مصراع نخسـت و جمله های دو مصراع مستقل هستند. پس اسلوب معادله هم داریم.

بسته�پنجم   

 22  گزینـٔه 1: آبـاد بـودِن هسـتی از خرابی، متناقض نما اسـت. // گزینـٔه 2: بیگانگی کـردن )دوری گزیدن( از . 1
آشـنایان ممکـن اسـت، پس متناقض نیسـت. // گزینـٔه 3: از »درد«، »دوا« ُجسـتن، متناقض نما اسـت. // 

گزینٔه 4: گدایی را پادشاهی دانستن، متناقض است.
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پاسخ نامه تناسب مفهومی

بسته�نخست   

33  گزینـه 1: حسـرت و آرزومنـدی // گزینـه 2: غیـرت عاشـقانه )چشـم ندارنـد: انتظـار نداشـته باشـند کـه . 1

 بـه آن هـا نیـز نـگاه مهرآمیـزی بیفکنـی!( // گزینـه 3: فقر و تنگ دسـتی دین و ایمـان را بر بـاد می دهد. //
گزینه 4: کمک نکردن به افراد بی دین و خدا ناترس.

    گزینـه 1: کسـی کـه بـا دیـدٔه دلـش خداونـد را دریابـد، مایـٔه آگاهـی و رهنمایـی جهانیـان می شـود. //. 2

گزینـه 2: خرسـندی و قناعـت باعـث کامرانـی و خوشـبختی می شـود. // گزینـه 3: بریـدن از ظواهـر و 
وابسـتگی های این جهانی، ما را به خداوند می رسـاند. // اگر بسـوزیم و از وجودمان مایه بگذاریم می توانیم 

زندگی دیگران را روشنی بخشیم. 
22  در گزینٔه دوم، درخواسـت ما از خدا این اسـت که مارا از شـر اعمال و گناهانمان خلص کند. در سـه گزینٔه . 3

دیگر، کاسته نشدن از روزی علی رغم گناهان ما، مطرح شده است.
33  مفهوم اصلی بیت سـوم خوش باشـی و دم غنیمت شـماری اسـت و مسـتقیمًا از نابودی آدمی سـخن به میان . 4

نیامده است.
11  فریدون در کوه ها پناه گرفته بود نه کاؤه دادخواه.. 5
»َگَرم« را باید درسـت می خواندید. // »مشـتری« در میان سـیارگان سـامانٔه خورشـیدی، نماد خوشـبختی و . 6

سعادت بود و کیوان )زحل( نماد شومی.
»شـانه«کی به کار مو می آید؟ هنگامی که موهای ما ژولیده اسـت. ↔ دوسـت و آشـنای واقعی کی به سـراغ . 7

ما می آید؟ هنگام سختی و پریشانی // )توّجه: به ایهام تناسب زیبای نهفته در »پریشانی« هم دّقت کنید.(
33  مفهوم مشترک دو بیت: دنیا دار مکافات است و آنچه بکاریم درو می کنیم.. 8

معنای بیت د: افراد ثروتمند را به عنوان عامل و حاکم شهرها برگزین زیرا افراد فرودست اگر ناگهان به قدرت 

برسند از قانون و پادشاه پیروی نمی کنند. )جنبه اش را ندارند!(
  در سـه بیت دیگر دادگری به حاکمان و پادشـاهان سـفارش شـده اسـتـ  که می تواند بهترین سد دفاعی در . 9

برابر دشمنانشـان باشـد ـ اما در بیت چهارم، انسـانی دادگر و تنها توصیف می شـود نه پادشـاه و حاکم )بیت 
تعلیمی است؛ برخلف سه دیگر که سیاسی ـ اجتماعی هستند.(

بسته�دوم   

33  درست خواندن بیت ها و توجه به معنای »نه« کلید پاسخ گفتن به این پرسش است: ای سختی اگر اینگونه. 1

نیستکه به کوه تبدیل شده ای، لحظه ای مرا رها کن و ای خوش بختی اگر اینگونهنیست که به باد تبدیل 
شده ای، لحظه ای کنار من بمان. 
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11  گزینـه 1: دنیـا اگـر بـرای دوسـتدارانش غـم و انـدوه بـه بـار مـی آورد، برای کسـانی که بـه دنیا توجـه ندارند، . 2

بهترین هـا را می خواهـد ⇐ تـرک دنیـا مایٔه خوش بختی اسـت. // گزینـه 2: دارایی وقتی از آِن تو اسـت که 
بـه کمـک آن به خواسـته هایت برسـی؛ مالی که بگذاری و بروی، از آِن تو نیسـت ⇐ پرهیـز از مال اندوزی // 
گزینـه 3: سـرمایه ای کـه در راه کمک به دیگران صرفش کنی، تا قیامت برایـت باقی می ماند اما ثروتی که از 
خود به جا می گذاری چه فایده ای برایت دارد؟ ⇐ سـفارش به گشاده دسـتی و بخشـندگی // گزینه 4: چه 
طور می توان از نوشـیدن آِب شـور دل زده و سـیراب نشـد؟ دنیا آب اسـت اما آبی شـور و ناگوارا ⇐ پرهیز از 

دنیاجویی و آزمندی
  وطن غریب افتاده است و کسی به فکر ایران نیست.. 3
22  گزینه 1: مایٔه ارزشمندی هستِی ما عقل و خرد است. گناه بنده، خوراِک عفو و بخشش خداوند است و اگر . 4

مـا گنـاه نکنیـم پـس عفو خدا به چه کار می آید؟ ⇐ امیدبهبخشـایندگیخدا // گزینه 2: خـدا برآوردن نیاز 
و پذیرفتـن توبـه را خـوب می داند اما سـریع این کار را نمی کند تا بنده بـه زاری و التماس بیفتد و دیگر از این 
کارها نکند! // گزینه 3: هرچه از دوست می رسد نیکوست // گزینه 4: توبه باید همراه دعا و نیایش باشد.

11  در سـه گزینٔه دیگر به نارفیقِی دوسـت نمایان هنگام سـختی ها اشـاره شـده اسـت اما مفهوم گزینٔه نخسـت، . 5

بیهوده کاری است.
33  دو بیت نخست در تضاد و تقابل با بیت صورت پرسش هستند و چهار بیت دیگر مفهومی متناسب با آن دارند . 6

و آن این که »روزی هر کسی ُمقّدر است و نیازی به کوشش و تلش برای دست یابی ندارد!«
11  گزینه 1: خداوند برای هر پدیدٔه بدی، راه چاره و علجی تدبیر کرده است. // گزینه 2: بدی و خوبی نسبی است . 7

و چیزی که برای یکی بد است شاید برای دیگری بد، نباشد. // گزینه 3: هر چیز خوب یا بدی می تواند برای 
یکی بند و حبس باشد و برای فرد دیگری پاِی رفتن و رهایی. // گزینه 4: همان معنا و مفهوم بیت پیشین را دارد.

11  می گوید چوِب چوگان در بازی عشـق همان چوبٔه دار اسـت؛ یعنی عشـق با آسـایش و امنیت سر ستیز دارد. . 8
این مفهوم آشکارا در بیت صورت سؤال هم دیده می شود.

22  »تقابـل عقـل و عشـق« آشـکارا در سـه بیت دیگر مطرح اسـت. در بیـت دوم، عقل دارد سـفارش های خوبی . 9

می کند و از عشق هم خبری نیست!

بسته�سوم   

22  »جان فشانی« عاشق در راه عشق مفهوم محوری پرسش است.. 1

11  »سختی و راحتی زندگی را مشّیت خدا دانستن و به آن تن دادن« مفهوم مشترک این پرسش است.. 2

22  در برابر دشمنان چون شیر می غرید و در کنار کودکان به زبان نرم و کودکانه سخن می گفت.. 3

33  در هر دو بیت، عاشق از معشوق می خواهد دلش را نشکند تا رازهای عشق او بر بیگانگان فاش نگردد.. 4

33  اگر باور داشته باشیم که خدا را باید کشف کرد پس اعتقاد نداریم که او همه جا در کنار ماست.. 5
  »شـغاد« بـرادر ناتنـی اش، رسـتم را کـه از نـژاد پهلوانان و خسـروان ایـران زمین بـود، در چاه نیرنـگ افکند و . 6

از پای درآورد.
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  گزینـه 1: هـر کـه خـود را همـان گونـه کـه بـود در برابر دیگـران نشـان داد، قـدر و ارزش بیش تری داشـت تا . 7

کسی که خود را بزرگ تر از آنچه بود نشان می داد. // گزینه 2: خدا را صاحب قضا و سرنوشت ندانستن و از 
او ترس به دل نداشتن، اصل گناهان است. // گزینه 3: خوشا کسی که عقل را خوار بدارد و راهنمای خود 

قرار ندهد. // گزینه 4: کسی به وصال یار می رسد که تن به سختی های راه عشق سپرده باشد.
33  مفهـوم غبطـه خـوردن در بیت ج، آشـکار اسـت ← گزینه های 1 و 2 رد می شـود ← مفهوم »تـوّکل« در بیت . 8

الف آشکار است.
  بیـت چهـارم، می گویـد مانـدگاری مـا در جهـان ماننـد مانـدگاری تصویـر در آینـه اسـت ـ کـه حـدودًا هیـچ . 9

مانـدگاری نـدارد!ـ  بیـت صـورت سـؤال هم از ناپایـداری زندگی سـخن می گویـد. )بیت سـوم می گوید که تو 
زیباترین آفریدٔه خدایی.(

بسته�چهارم   

22  گزینه 1: تسـلیم و سرسـپردگی عاشـق در برابر معشوق )در بیت جناس همسان داریم در واژٔه »ارادت«.( // . 1

گزینـه 2: »حّقـٔه مهر« اسـتعاره از دل اسـت )صندوقچٔه عشـق و محبت( و دسـت نخورده مانـدن و مهر و موم 
داشـتنش کنایه از باقی بودن عشـق در آن مانند همان روزهای اول اسـت! // گزینه 3: تسـلیم خواسته های 
دلدار بودن // گزینه 4: دلدار به زبان ناسـزا می گفت و عاشـق را به مرگ تهدید می کرد اما زبان نگاهش و تِه 

چشمانش حکایت از مهری نهفته داشت!
22  راز عشق را فقط با عاشق می توان در میان نهاد.. 2
33  بتر: بدتر . 3
11  »رازداری عارفانه« مفهوم رایج و مشترک این دو بیت است.. 4

  دیگر بیت ها به ارزشـمندی جان، دل و احسـاس اشـاره دارند و جسـم و تن را کم ارزش می دانند. بیت چهارم . 5

به خشنودی خداوند از آفرینش انسان )فتبارک الله احسن الخالقین( اشاره دارد.
11  سـه بیت دیگر به این معنا اشـاره دارند که: هر سـخن که از دل برآید و سـوز و احساسـی در آن باشـد، به دل . 6

می نشیند. اما در بیت نخست، شاعر نگران است که افسردگی اش طبع شاعرانه اش را مکّدر سازد.
33  گزینه 1: وابسـتگی های مادی مانع شـناخت پروردگار می شـود. // گزینه 2: فقط خداوند از چیسـتی خود . 7

آگاه است و بس. // گزینه 3: خرد وقتی در مسیر شناخت خداوند درست پیش برود به این شناخت می رسد 
که خداوند شناختنی نیست. )»شناخت« نخست اسم و »شناخت« دوم فعل.( // عقل می تواند ما را به خدا 

نزدیک کند اما این لطف خداست که اگر شامل حال ما بشود، می توانیم به وصالش برسیم.
22  در این بیت برخلف بیت های دیگر از »سـراندازی و جان فشـانی« عاشـق در راه عشـق، خبری نیست و فقط . 8

این مفهوم دیده می شود که »عاشق در پی رهایی از عشق نیست«.
11  »ناگشـودنی بودن راز هسـتی« مفهوم مشـترک دیگر بیت هاست؛ اما بیت گزینٔه نخست می گوید که از عشق . 9

یار جز با خود یار با کسی سخن نخواهیم گفت.
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آزمون�جامع�)1(   

 دو واژه در همٔه گزینه ها مترادف اند مگر در گزینٔه ........... 	
2( تطاول و تعّدی  1( تاراج و یغما  
4( اعانت و توجه 3( اعراض و روی برگاشتن  

 معنای چند واژه در کمانک روبه روی آن درست است؟. 	
تعب )بیماری(، حشر )قیامت(، هلهله )نوعی آش(، ستبر )درشت و ضخیم(، منّزه )خوش آب و هوا(، زمّرد )سنگی 

قیمتی به رنگ لعل(، آزگار )به طور مداوم(، شکوم )بدُیمن( ،استشاره )دودلی(، ِگرده )پشت(
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

 کدام واژه درست و دقیق توضیح داده نشده است؟. 	
 1( خصال: جمع خصلت، خوی ها، چه نیک باشد چه بد

 2( تجرید: در اصطلح تصّوف خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست
 3( فرودسرای: اتاقی در زیر زمین مخصوص زن و فرزند و خدمت گزاران

4( تازیک: لفظی است ترکی، غیرترک به ویژه فارسی زبانان
در کدام »دو عبارت زیر« غلط امالیی وجود دارد؟. 	

الف ـ بفرمود پایش گرفتند و به حجره بازداشتند.
ب ـ همه حکم او را گردن نهادند و راه َسالح پیش گرفتند.

ج ـ محال است که با حسن طلعت ایشان ِگرد مالحی گردند.
د ـ هر ساعت سیل آفت قوی تر و موج محنت  هایل تر می گردد.

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 
در کدام بیت غلط امالیی، وجود دارد؟. 	

 1( میان عالم و جاهل تفاوت این قدر است/ که این کشیده عنان باشد آن گسسته مهار
 2( گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش / آه از این لطِف به انواع عتاب آلوده
 3( به طیلسان چه کند فخر مشتری کاو را / سپهر کرده به سّجاده داریش مأمور

4( همچو مستسقی، بر چشمٔه نوشین ضلل / سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت
امالی کدام گروه واژه ها، همگی درست است؟. 	

 1( منزل غایی ـ ذنخدان و چانه ـ توزیع جوایز
 2( رشحه و قطره ـ عّز و ذّل ـ غرس و کاشتن

 3( شاعبه و گمان ـ آزرم و حیا ـ منقلب و دگرگون
4( ملک و َحشم ـ مار قاشیه ـ اشباح و مانندها

 پدیدآورندٔه چند اثر در کمانک روبه روی آن درست معرفی نشده است؟. 	
دیوان کبیر )شمس تبریزی(، مائده های زمینی و مائده های تازه )یوهان و لفگانگ گوته(، اخالق محسنی )مالمحسن 
فیض کاشــانی(، پیامبر و دیوانه )جبران خلیل جبران(، ســه دیدار )نادر ابراهیمی(، تیرانا )مهرداد اوستا(، خوان 

هشتم )مهدی اخوان ثالث(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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در کدام مصراع، ممّیز دیده می شود؟. 8
2( سر عمرو صد گام از تن پرید  1( به سر کوفت شیطان دو دست دریغ 

4( به صد کاروان اشتر سرخ موی 3( هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن 
)المپیاد ادبی(. 9 کدام گروه اسمی با نمودار زیر سازگار است؟ 

2( کدام پنج نفر مرد نیرومند  1( این دو دوست صمیمی من 
4( چهار دستگاه خودروی نسبتًا فرسوده 3( هر دو اصله درخت سیب 

)انسانی  96(. 0	 حذف فعل به »قرینٔه معنوی« در همٔه ابیات وجود دارد، به جز: 
 1( گرفتار کمند ماهرویان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذّم

 2( من آبروی نخواهم ز بهر نان دادن / که پیش طایفه ای مرگ به که بیماری
 3( چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است / افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند

4( به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر / چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول
)انسانی  96(. 		 در کدام بیت، تقدیم »مضاٌف الیه بر مضاف«، صورت گرفته است؟ 

 1( درخت قد صنوبرخرام انسان را / مدام رونق نوباؤه جوانی نیست
 2( گر تشنگان بادیه را جان به لب رسد / تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری

 3( بوستانی است مرا از گل و از روی کمال / به سرا آمدی ای بلبل خوش گو بسرای
4( رونق عهد شباب است دگر بستان را / می رسد مژدٔه گل بلبل خوش الحان را

 زمان فعل های جمله در عبارت »هیچ حفره ای از حفره های زندگی ایرانی نیســت که از جانب ســعدی شــناخته . 		
نباشد« به ترتیب کدام است؟

2( ماضی استمراری، مضارع التزامی  1( مضارع التزامی، ماضی التزامی 
4( مضارع اخباری، مضارع التزامی 3( مضارع اخباری، ماضی التزامی 

در بیت »من ز ســالم گرم او آب شــدم ز شــرم او / وز ســخنان نرم او، آب شــوند ســنگ ها« به ترتیب چند مورد . 		
»حس آمیزی« و چند مورد »جناس« یافت می شود؟

4( یک ـ دو 3( دو ـ سه  2( دو ـ دو  1( یک ـ سه 
در بیت »صائب چنین که مست شکرخواب غفلتیم / مشکل که مغز ما شنود بوی پیرهن« کدام آرایه ها وجوددارد؟. 		

 1( مجاز، ایهام تناسب، واج آرایی
 2( اسلوب معادله، اغراق، مراعات نظیر

 3( تشبیه، حس آمیزی، تلمیح
4( تضاد، حسن تعلیل، تناقض

آرایه های مشخص شده در برابر هر بیت، کاماًل درست است به جز در گزینٔه ........... 		
 1( در پای لطافت تو میراد / هر سرو سهی که بر لب جوست )تشخیص، حس آمیزی(

 2( جز جود تو بر تو هیچ کسی پادشاه نیست / گنج تو را تهی کند این پادشاه تو )تکرار، استعاره(
 3( دست در حلقٔه آن زلف دو تا نتوان کرد / تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد )مجاز، استعاره(

4( سپهبدان سپه را پیادگان خواند / هر آن کسی که تو را روز رزم دید سوار )تضاد، تشبیه(
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در کدام بیت »تشبیه« و »استعاره« با هم دیده می شود؟. 		
 1( دست رغبت کس نمی سازد به سوی من دراز / چون گل پژمرده بر روی مزار افتاده ایم

 2( دیگر از یاران این محفل چه چشم دوستی / صد جفا بردیم از این ها چون درختی از تبر
 3( دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشت / ابر چشمم بر رخ از سودای تو سیلب داشت

4( در اوباش پاکان شوریده رنگ / همان جای تاریک و لعل است سنگ
 بیــِت »خلق چــو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاســت« با کدام بیت ارتباط . 		

)انسانی ـ 92( مفهومی دارد؟ 
 1( سراغ منزل طایر ز من کنی که کجاست / به هر کجا که در آن جا رخ نکویی هست

 2( اگر گویم ز عشق گل فغان آموز شد بلبل / خطا باشد که این نسبت بود بی اصل و بی مبدأ
 3( ما طایر قدسیم و ز خلوتگه انسیم / پابستٔه این کهنه قفس چند توان بود

4( از گلیم خویش نگذارد برون پا مرد عشق / دل کند هر چند طیران در فضای خود بود
 مفهوم بیت »سال ها تو سنگ بودی دل خراش / آزمون را یک زمانی خاک باش« با همٔه ابیات به جز بیت .......... . 8	

)انسانی ـ 92( تناسب دارد. 
 1( افتادگی برآورد از خاک دانه را / گردن کشی به خاک نشاند نشانه را

 2( تا بر سر دیده جا دهندت مردم / چون مردم دیده ترک خودبینی کن
 3( بگشای پرده چشم حقیقت نمای را / خود را شناس تا بشناسی خدای را

4( حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود / عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد
)انسانی ـ 92(. 9	  مفهوم همٔه ابیات به استثنای بیت .......... با یکدیگر تناسب دارد. 

 1( تنگ چشمان چشم خود بر رزق مهمان می نهند / از طمع چون آسیا نان بر سر نان می نهند
 2( تنگ چشمان نظر به میوه کنند / ما تماشاکنان بستانیم

 3( راست گفت اندر این حدیث آن مرد / آز را خاک سیر داند کرد
4( رودٔه تنگ به یک نان تهی پر گردد / نعمت روی زمین پر نکند دیدٔه تنگ

 بیت: »دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟. 0	
 1( گرچه سیم و زر ز سنگ آید برون / در همه سنگی نباشد زّر و سیم

 2( گر به آتش بریم صد ره و بیرون آری / زر نابم که همان باشم اگر بگدازم
 3( زر ز معدن سرخ روی آمد برون / صحبت ناجنس کردش روی زرد

4( چه آتش پاره ای بودی اال ای کیمیای دل / که از برقی مس آلوده با زنگار زر کردی
»ردیف« در کدام بیت، گذراست؟. 		

 1( تو که احوال دل سوختگان می دانی / مکن انکار کسی کز غم این کار بسوخت
 2( ای که از تیر انالحق خبری یافته ای / چه شوی منکر منصور که بردار بسوخت

 3( صبر بسیار مفرمای من سوخته را / که دل ریشم از این صبر جگرخوار بسوخت
4( داروی درد دل اکنون ز که جویم که طبیب / دل بیمار مرا در غم تیمار بسوخت
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)ریاضی ـ 94(. 		  در کدام بیت زمینٔه ملی و میهنی حماسه، دیده می شود؟ 
 1( بجنبید رهام زان رزمگاه / بـرون تاخت اسب از میـان سپاه

 2( بزرگـان ایـران گشـاده دلند / تو گـویی که آهـن همی بگسلند
 3( بدو داد شــاه اختــر کاویان / برآن سان که بودی به رسم کیـان

4( به رزم اندرون کشته شد اشکبوس / وزو شادمان شد دل گیو و طوس
)ریاضی ـ 94(. 		  مفهوم روبه روی کدام گزینه، درست نیست؟ 

 1( هر که جز ماهی ز آبش سیر شد = )شوق بی نهایت عارف(
 2( محرم این هوش جز بی هوش نیست= )بی خبری از عشق(

 3( سّر من از نالٔه من دور نیست = )اّتحاد ظاهر و باطن(
4( نی حریف هر که از یاری برید = )همدلی و همزبانی مبتلیان فراق(

مضمــون بیت »نقد بازار جهان دیدم و آزار جهان / گر شــما را نه بس این ســود و زیان مــا را بس« با کدام بیت زیر . 		
تناسب ندارد؟

 1( هر که در این پرده نشانیش هست / درخور تن قیمت جانیش هست
 2( چون که به دنیاست تمنی تو را / دین به نظامی ده و دنیا تو را

 3( انده دنیا مخور ای خواجه خیز / ور تو خوری بخش نظامی بریز
4( جملٔه دنیا ز کهن تا به نو / چون گذرنده ست نیرزد دو جو

مفهوم مصراع »جای دو شمشیر نیامی که دید؟« در کدام مصراع زیر تکرار شده است؟. 		
2( حّقه پر آواز به یک ُدر بود  1( نقش وفا بر سر یخ می زنند 

4( ملک یکی بود و دوم برنتافت 3( یکی را برآید به شمشیر هوش 
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3  1234
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16  1234
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18  1234
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21  1234
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26  1234

27  1234

آزمون�جامع�)2(   

 معنای چند واژه در کمانک روبه روی آن درست نیامده است؟. 	
اســتبعاد )دور کردن(، ُحسن )زیبایی(، ممات )مرگ ها(، حســب )برابر(، انگاره )تخّیل(، قدس )پاکی(، مشایعت 

)بدرقه(، حمایل )نگه دارنده(، ُکرند )اسبی به رنگ زرد و بور(، حزین )دلتنگ(، مایه )قدرت(
4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 

 کدام دو واژه مترادف نیستند؟. 	
4( ژیان و ارغند 3( سهم و ترس  2( هژیر و هوشیار  1( ژنده و نژند 

 کدام گزینه از نظر زمانی متناسب با سه گزینٔه دیگر نیست؟. 	
4( نماز پیشین 3( شبگیر  2( پگاه  1( چریغ آفتاب 
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پاسخ نامه آزمون های جامع

آزمون�جامع�)1(   

   »اعانت« و »یاری« مترادف هستند )»اعانت« را با »اعتنا« اشتباه نگیرید.(. 1
 11  َتعب: رنج و سـختی // هلهله: جوش و خروش، سـروصدای از سـِر شـادی // ُمنزه: پاک // زمّرد: گوهری . 2

سبزرنگ // شکوم = شگون: خجستگی، میمنت، میمون بودن، چیزی را به فال نیک گرفتن // استشاره: 
مشورت خواستن، رای زدن، نظرخواهی // ِگرده: نوعی نان، قرص نان

 33  اتاقی در »زیرزمین« نه! پشت اتاق های دیگر، همان روِی زمین!. 3
 33  راهصالح // مالهی. 4
   چشمٔهزالل // )ُلُغز: چیستان، سخنی با گوشه و کنایه( . 5
 22  املی »َزنخدان« )چانه(، »شائبه« و »غاشیه« در سه گزینٔه دیگر نادرست آمده است.. 6
 33  دیـوان کبیـر = دیوان شـمس: مجموعٔه غزل های موالناسـت. // مائده های زمینـی و مائده های تازه: آندره . 7

ژید // اخلق محسنی: حسینواعظکاشفی )اهل سبزوار( را با »مالمحسنفیضکاشانی« اشتباه نگیرید.
 گزینه 1: »دسـت« واحد شـمارِش »دریغ« نیسـت! // گزینه 2: »تن« متّمم اسـت. // گزینه 3: »بادیه« به . 8

معنی بیابان است و واحد شمارش »سهل« نیست! // گزینه 4: »کاروان« در این جا به عنوان واحد شمارش 
»شتر« آمده و بین صفت پیشین و اسم مناسب نیز قرار دارد.

 )این را هم قبًل با هم کار کرده بودیم.( نمودار سه گروه دیگر را اگر مایلید خودتان کامل کنید.. 9
این دو دوست صمیمی من

      
کدام پنج نفر مرد نیرومند

      
هر دو اصله درخت سیب

10 .// لفظـی  باشـد]:  [خبـرش  ذم  از  نـه  باشـد  خبـرش مـدح  از  نـه  ماه رویـان،  کمنـد  گرفتـار   :1 گزینـه   1 1 
گزینـه 2: مـرگ به [اسـت] کـه )از( بیماری: معنایی // گزینه 3: افسـوس [باد] بر اینان کـه ....: معنایی // 

گزینه 4:به دوستی [سوگندمیخورم]: معنایی
22 این جا »را« جانشین کسره شده است: تشنگان بادیه را جان = جاِن تشنگاِن بادیه »جان« مضاف است اما . 11

برخلف معمول پس از مضاٌف الیه آمده است.
  نیست )= نمی باشد(: مضارع اخباری // فعل جملٔه دوم »نباشد« است )نه شناخته نباشد(: مضارع التزامی. 12
33 حس آمیزی ها: 1ـ سلم گرم 2ـ سخنان نرم // جناس ها: 1ـ گرم ـ نرم 2ـ گرم ـ شرم 3ـ نرم ـ شرم. 13
22 خواب به شکر مانند شده است و همین تشبیه حس آمیزی هم هست. . 14
11 گزینه 1: حس آمیزی در کار نیست. // گزینه 2: »این پادشاه تو« در پایان بیت، استعاره از جود و بخشِش . 15

جناب شـاه اسـت. // گزینه 3: »دسـت« را مجاز از انگشـت می گیرند. »باد صبا« انسـان انگاشته شده، پس 
تشـخیص و اسـتعاره مکنیه داریم. // گزینه 4: سوارـپیاده: تضاد. سپهبداِن سپاه در برابر تو مانند پیاده ها 

خوار و ناچیز هستند. )تشبیه(
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22 گزینه 1: »دسـت رغبت« اضافٔه اقترانی اسـت نه اسـتعاری. )دسـتی به نشـانٔه رغبت یا همراه با رغبت( // . 16
گزینه 2: چشـِمدوسـتیداشـتن: کنایه است، نه اضافٔه اسـتعاری. )حواسـتان را جمع کنید! شما نه خنگید 
 نـه خنگ آمـوز خوانده اید! »چشـم داشـتن« نشـانه و کنایه از انتظار داشـتن بوده و هسـت و خوهـد بود!( //
گزینه 3: »جان« استعاره از یار است )در ارزشمندی همچون جان ماست.( »ابر چشم« اضافٔه تشبیهی است. 
»سیلب« استعاره ای اغراق آمیز از اشک است. // گزینه 4: بیت را درست بخوانیم: در اوباش )میاِن اوباش(، 
پـاکان شـوریده رنگ، همـان حکایِت »جای تاریک و لعل و سـنگ« را دارند؛ یعنـی نمی توان آن ها را از اوباش 
بازشناخت همچنان که در جاِی تاریک می توان بازشناخت که سنگ قیمتی کدام است و سنِگ بی ارزش کدام.

33  »این کهنه قفس« اسـتعاره از دنیا اسـت و شـاعر آرزومند بازگشـت به عالم باال. بیت نخست می گوید که هر . 17

کجا زیبارویی هست، کعبٔه مقصود آن جاست.
33  سه بیت دیگر افتادگی و فروتنی را سفارش می کنند.. 18

22  در بیـت دوم، سـعدی می گویـد که ما از دیدن زیبایی های آفرینش خداونـد بهره می بریم و اصرار نداریم که . 19

آن زیبایی را به دسـت آوریم و در آغوش کشـیم. سـه بیت دیگر در نکوهش تنگ چشـمی و آزمند بودن اسـت. 
در بیت سوم، شاعر می گوید که فقط مرگ می تواند انسان آزمند را سیر کند!

  )ساده است!(. 20
  با کمی دّقت در معنا مشخص می شود که »بسوخت« در بیت 4، برابر با »بسوزاند« آمده و گذرا به مفعول است.. 21
33  به اختر کاویان )درفش کاویان( و آیین و رسم پادشاهان کیانی اشاره دارد.. 22
22  )ساده است!(. 23
11 معنای بیت صورت سؤال: سختی های دادوستد با دنیا به سودهایش نمی ارزد. اگر شما متوجه این ماجرا . 24

نشده اید، من متوجه شده ام و از خیر دنیا گذشته ام.
معنای بیت 1: در جهان آفرینش هر آفریده ای ارزش ویژٔه خود را دارد.

معنای بیت 2: اگر دل بستٔه دنیایی، دنیای نظامی از آن تو و دینداری تو از آن نظامی.
معنای بیت 3: نباید غصٔه دنیا را بخوری که ارزشش را ندارد اما اگر می خواهی سهمی از دنیا داشته باشی، 

از نظامی بگذر و سهم او را نادیده بگیر که از خیر دنیا گذشته است.
معنی بیت 4: همه چیز جهان ناپایدار و کم ارزش است. 

 معنـای مصـراع صـورت سـؤال: یـک نیـام )غـلف( نمی تواند جای دو شمشـیر باشـد ⇐ دو پادشـه در یک . 25
سرزمین نمی گنجند.

معنای گزینٔه 1: وفاداری را فراموش می کنند.
معنای گزینٔه 2: اگر در جعبه ای فقط یک مروارید باشد، خیلی صدا تولید می کند.

معنای گزینٔه 3: با زخم شمشیر هوش )مرگ( یکی فرا می رسد.
معنای گزینٔه 4: سرزمین یکی بود و پادشاه دوم را برنمی تابید.
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آزمون�جامع�)2(   

 22  استبعاد: دور دانستن چیزی، بعید شمردن چیزی // »ممات« مفرد است؛ نه جمع. // انگاره: طرح و نقشه . 1
// حزین: غم انگیز و اندوه بار // مایه: سرمایه و دارایی

 11  نژند: اندوهگین، خوار و زبون // ژنده:بزرگ، مهیب. 2
   سه گزینٔه دیگر »صبح بسیار زود« هستند اما نماز پیشین را پس از نیم روز )ظهر( می خوانند.. 3
   ُرجحان: ترجیح دادن. 4
   قضارا: از قضا. 5
 33  املی »مئونت« به معنی »خرج و هزینه« نادرست آمده است.. 6
 33  اصل این کتاب به زبان سانسکریت )هندی باستان( بوده است.. 7
 )هرچه توضیح بود، قبًل گفته شد!(. 8
33 در این جـا »کنیـم« یعنـی میسـازیم: ← بـر )در برابر( تیـِر جورتان از تحمل، سـپر می کنیم )می سـازیم( چه . 9

چیزی را می سازیم؟ سپر را.
22 گزینه 1: 1ـ جهان آفرین 2ـ پرفریب // گزینه 2: 1ـ چهارراه 2ـ پیرمرد 3ـ بلندقد 4ـ درشت استخوان 5ـ سرخ رو . 10

6ـ کم پشت // گزینه 3: 1ـ کم کم 2ـ دلبر 3ـ گلوگیر // گزینه 4: 1ـ خوش رو 2ـ دوردست )سِرحال: وندیـ  مرّکب(
33 واژه های وندی: 1ـ بی سامانی 2ـ تنهایی 3ـ زیبایی 4ـ غمگین . 11

واژه های مرکب: 1ـ تهی دست 2ـ خوش بخت
واژه های وندی ـ مرّکب: 1ـ سرگردانی 2ـ بی سروسامانی

33 نخسـتین موصـوف: چشـم ← نقـش: نهـاد // دومیـن موصـوف: فتنـه  ← نقـش: مفعـول )هـزار فتنـه را . 12
برمی انگیزاند( // سومین موصوف: گوشه ← نقش متمم

   بیترامرّتبکنیمودرستبخوانیم: از آن چشم که سیلب از سرش برگذشت، نمی توان چشم خواب داشت . 13
⇐ »چشم داشتن« کنایه است. // »سیلب« اغراق و استعاره است. // جناس تام در کار نیست. 

 گزینـه 1: نمـازـنیاز: جناس // هماننِد تناقض این بیت را پیش تـر دیده ایم. // گزینه 2: دخترگلچهررز. 14
)انگو(: اسـتعاره از شـراب اسـت که در این جا هم به گل مانند شده هم به خورشیدی در میانٔه شب )تناقض( 
// گزینه 3: »حسـن« به شـراب مانند شـده اسـت و یکی از ویژگی های شـراب )داشتن سـاقی( به آن نسبت 
داده شـده اسـت ⇐ اسـتعارٔه نوع 2 )مکنیه( داریم. // »سـاقِی خون خود شـدن« نشـانٔه »خود را به کشتن 
دادن« اسـت ⇐ کنایـه // گزینـه 4: معنـای بیت: از آن شـرابی که برای تو حلل اسـت هم چنان که خوردن 
خـون مـا نیز برای تو حلل اسـت! پیاله پیاله خودت بنوش و جرعه جرعه )شـربت شـربت( بـه ما هم بده! ⇐ 
هیچ واژه ای در معنای مجازی به کار نرفته اسـت. در ضمن در دین اسـلم خوِن خیلی ها حلل اسـت یعنی 

کشتنشان ُمجاز است ⇐ متناقض نما را هم بهتر است نپذیریم.
33 خیرگیـشـرموحیا: تضاد // »عشـق« شـاعر را پرورش داده و ادب آموخته ⇐ »عشـق« تشـخیص دارد. . 15

»شرم و حیا« به پرده ای مانند شده که آتِش می )اضافه تشبیهی( توان سوزاندنش را ندارد.
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22  ادیبعشق: تشبیهی // بنیادهستی: استعاری )هستی به خانه مانند شده و بنیاد از اجزا و ویژگی های خانه . 16
اسـت.( // منظـر نظر: آرایـه ای ندارد. // هوایوصـال )= آرزوی وصال(: آرایه ای نـدارد. // بحر خدا: اضافه 
تشـبیهی // مس وجود: اضافه تشـبیهی // نور عشـق حق: اضافٔه تشـبیهی // طرف چمن: آرایه ای ندارد. 
بحـرمکاشـفت: اضافـٔه تشـبیهی // جیبمراقبت: اضافـٔه اقترانی اسـت و آرایه ای ندارد. // دسـتاجانب: 
واقعیت دارد و آرایه ای ندارد. // دفتر زمانه: اضافٔه تشـبیهی // شـیرازٔهتفکر: اضافٔه اسـتعاری اسـت )تفکر 

همچون دفتر یا کتابی است و ...(
33  گزینه هـای 1 و 2 و3: »واو« عطـف اسـت. // گزینـه »2«: مـردان و خانـه داری = خانـه داری از مردان بعید . 17

است ⇐ »واو« دوری )استبعاد = مباینت( است.
33  »سپر انداختن« نشانٔه پذیرفتن شکست است که با مفهوم سرافکندگی در گزینٔه سوم تناسب دارد.. 18

گزینه 4: دست گیری از بینوایان و درراه ماندگان کار دشواری نیست؛ اگر می توانی به پادشاهان و ثروتمندان 
آن قدر ببخش که چشمشان از مال دنیا سیر شود!

  این بیت می گوید تا زنده ام از کوی تو بیرون نمی روم. سـه بیت دیگر می گویند که پس از مرگ نیز عاشـقت . 19
می مانم. )متوجه ایهام تناسب زیبای »هوا« در بیت دوم شدید؟(

22  گزینه 1: سـکوت و تسـلیم عاشـق // گزینه 2: کشـته شـدن در راه عشـق // گزینه 3: زندگی بدون عشق . 20

معنایی ندارد. // گزینه 4: تحمل سختی های عشق
33  گزینه 1: اقیانوس )محیط( هستی جان به لب شده است تا مروارید وجود تو را پدید آورده است.. 21

گزینه 2: همٔه هستی در خدمت آدمی است. // گزینه 3: حاصل دل بستن به دنیا، پشیمانی است.
گزینه 4: هستی برای پدید آمدن آدمی بر کرٔه خاکی چه ماجراها و سختی ها که از سر نگذرانده است.

11  این بیت به مفهوم ناجوانمردی و خیانت اشاره ندارد و می گوید هرگز از عشق تو دست نمی کشم )به ایهام . 22
تناسـب »زنم« توجه کنید.( // گزینه 2: اگر روزگار عنان کار را به دسـت کسـانی می داد که با زور بازوی خود 

و دلیری و شجاعت زندگی می کنند، حتمًا مردان بر نامردان پیروز می شدند اما دریغ که این گونه نیست.
  در این جـا هـم عشـق و محبـت، وجود ناچیـز آدمی را به دریای مهر و عشـق خداوند می رسـاند. )به جناس . 23

»مشو« از مصدر »شستن« و »مشو« از مصدر »شدن« در بیت سوم توّجه کنید.(
 معنای بیت 1: کسی که بتواند از جهان بگذرد و پا بر آن بگذر، از بند غم جهان آزاد می شود.. 24

معنای بیت2: نظامی وقتی به اوج رسید که از همه چیز این دنیای مادی دل کند.
معنای بیت 3: هیچ فرد دانشمند و آزاده ای، در حسرت مسائل دنیایی، غم نمی خورد و به آن ها توجهی ندارد.

معنای بیت 4: ای ساقی، می بیاور که زنگ غم و اندوه را از دل می زداید و اندوه بسیار را اندک می کند.
22آذرباد بر این باور بود که همٔه مرغان دریایی می توانند با تمرین و قدرت ذهن خود به سـرعت بی حد دسـت . 25

پیـدا کننـد و در ایـن حالـت اسـت کـه با حقیقت جهـان یکی می شـوند و همـه می توانند به مـرغ حقیقت که 
»برناک« به آن مرحله رسیده بودند، تبدیل شوند.

معنـای بیـت دوم: در ظاهـر اگرچـه چیـزی جـز انسـان هایی متفـاوت و بیگانـه از هـم بـه نظر نمی رسـیم اما 
درحقیقت همٔه ما یک چیز هستیم و آن هستِی بیکران خداست.
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آزمون�جامع�)3(   

 11  دمان: هولناک، مهیب، خروشنده و غّرنده / ژنده: خوار و زبون، اندوهگین . 1
 33  صدر: باالی مجلس، سینه // تعب: رنج و سختی. 2
 33  به یغما رفتن: غارت شدن، چپاول شدن، تاراج شدن. 3
 33  توطئه )مقدمه چینی برای کاری(. 4
 11  بطون: بطن ها ، ِستر: پوشش، پوشیدگی // اصرارکردن برکاری // نواحیشناسی: آشنا با منطقه. 5
   از متن درس قّصٔه عینکم طرح شده است.. 6
 22  »شیرین و فرهاد« از وحشی بافقی است.. 7
 گزینـه 1: آن کـه [او] خـاک دِر میخانه [را] به رخسـاره نُرفت // گزینه 2: صفـای نّیت پاکان و پاک دینان [را] . 8

ببین // گزینه 3: در دل من جز هوای خدمت او [چیزی] نیسـت // گزینه 4: ای [کسـی که] آفتاب آینه داِر 

جمال تو [است]
 [به] هرکس که [او] گفت: »خاک دِر دوسـت توتیا اسـت« بگو: این سـخن [را] در چشـم ما معاینه )چشـم در . 9

چشم( بگو.
33 روشن است که »کمان ابرو« صفِت »ساقی« است نه مسند جمله.. 10
22 گزینه 1: دو نقِش »تکرار« دیده می شود. // گزینه 3: »بدل« دیده می شود. // گزینه 4: معطوف دیده می شود.. 11
11 »هیچ کدام« همیشه ضمیر مبهم است و هرگز صفِت اسمی نمی شود. // »سراسر« اسم است نه صفت. // . 12

»یکی« یا معنی »یک نفر« می دهد که در این صورت ضمیر )اسـم( مبهم اسـت و یا برابر با عدد »یک« اسـت 
که صفت شمارش به شمار می آید.

22 معنای بیت های زیبای حافظ شـیراز: نزد چشـمان تو رفتم و با البه و زاری گفتم که لطفًا دلم را که برده ای . 13
بـه مـن پـس بـده کـه مـن همیـن یـک دل را دارم! خـودش را بـه آن ره زد و گفـت: مـن از دل تـو خبر نـدارم! 
دزدیده انـدش!؟ بیـا لباس هـای این هنـدو را )در گذشـته هندوها خدمتـکاران دختران ایرانـی بودند( بگرد، 
شـاید او دزدیده باشـد! گرفتید چه شـد؟ می گوید من نمی دانم دلت کجاسـت، اما شـاید در گیسـوانسیاهم

بتوانی پیدایش کنی! استعاره های آشکار: 1ـ نرگس )چشم( 2ـ هندو )گیسو(
22 رخسار به شمع مانند شده است. »لعل شکربار« استعاره از لبان یار است. »می و نقل« استعاره از سخنان . 14

مستی آفرین و شیرین یار است.
33 قبًل این بیت را بررسی کردیم.. 15
ـشیرین« این دو کنار هم همیشه ایهام یا ایهام تناسب . 16  الف: ایهام تناسب در بیت »الف« آشناست: »شکر

دارند. یکی همسر وفادار خسروپرویز است و دیگری سوگلِی حرم سرای او و ... // ب: »اغراق« بیت ب را قبًل 
دیده بودیم. // ج: »قضا و قدر« به دهقان مانند شده است. // د: برای بازنگشتن مردمان به میان ما عّلتی 

جالب و غیرواقعی ارائه شده است: خاِک صحرای عدم همه را پاگیر خود می کند!

مفعول مفعول نهاد

نهاد نهاد نهاد متمم

قید متمم مفعول مسند نهاد نهاد متمم
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22  »حیرت« از سراپای این بیت ها می بارد!. 17

  مفهوم مشترک سه بیت دیگر: »هرچه از دوست می رسد نیکوست!«. 18

33  سـه بیت دیگر می گویند که سـرگردانی و شکسـت و گرفتاری الزمٔه پختگی و رسـیدن به مقصود است. بیت . 19

سوم می گوید که وقتی درونمان شاد نباشد، بیرون و ظاهر نمی تواند شادمان کند.
11  باخبـر شـدن از رازهـای عرفان، عارف را از خود بی خـود می کند و توان فاش کردن آن رازها را از او می گیرد . 20

)رازداری عارفانه(
11  دل، قطره قطره آب می شود که به دریای هستی خداوند بازگردد!. 21

22  مفهوم مشترک سه بیت: عشق پنهان کردنی نیست.. 22

22  می گوید در هر اتفاقی که برایت می افتد خیر و حکمتی نهفته اسـت. // در بیت چهارم، »تشـریف« یعنی . 23

لباس فاخر و این جا، شاعر بی لیاقتی ما را مایٔه گرفتاری هایمان می داند!
22  مفهوم محوری تست: مردم عادی از کسانی که مانند آن ها نمی اندیشند و رفتار نمی کنند، خوششان نمی آید.. 24
22  مفهوم مشترک تست: دوست واقعی در عمل به داد دوستش می رسد.. 25

در گزینٔه دوم، سخن از دوسِت نادان است و آسیب هایی که می تواند از سِر نادانی به دوستش برساند اما در 
دیگر گزینه ها سـخن از کسـانی اسـت که تظاهر به دوسـتی می کند اما در هنگام سختی و گرفتاری دست به 

یاری ما نمی یازند.
معنای بیت چهارم: کسـی که هدفش از همنشـینی و دوسـتی با ما، رسـیدن به سـود و منفعت شـخصی اش 

است، دوست واقعی نیست، نهایتًا در حد آشنایی است که گاهی سر کوچه با هم سلم و علیکی داریم.

آزمون�جامع�)4(   

 11  خور: 1ـ خورشـید  2ـ شـاخه ای از دریا درون خشـکی )به شـاخٔه خشکی در دریا، دماغه می گویند.( // قفا: . 1
پشـت // اعتـذار: پـوزش، خواسـتن، عذرخواهـی // تکّفل: برعهـده گرفتن )با تکّلف: اشـتباه نشـود.( // 

مفتخر: افتخارکننده، نازنده )با »مفَخر« اشتباه نشود.( // تاوان: مجازات و جریمه، غرامت
 22  جنود: لشکرها، سپاهیان // ُسّکان: وسیلٔه هدایت کشتی و قایق // ُهّرا: آواز مهیب و ترسناک . 2
   »خانقاه« مربوط به تصّوف و عرفان است و »مسجد« مربوط به تشّرع، پس مترادف یا متضّمن نیستند.. 3
 22  َسْهو: خطا، لغزش // زّلت: خبط، خطا. 4
 22  نکهت: بوی خوش // سمن: یاسمن، گل یاس. 5
 11  »درون مایه« پیام اصلی یک اثر اسـت و با خواندن این یک خط از داسـتان نمی شـود به پیام کلی آن پی برد. . 6

اما زاویٔه دید )اول شخص( و تا حدی مکان و زمان داستان در همین یک خط، مشخص شده است.
 11  »زابـل« )نیـم روز( پایتخـت سیسـتان بزرگ بوده اسـت. »هامـاوران« در غرب ایران و زادگاه سـودابه، همسـر . 7

کی کاووس است.




