
136- 4   

  است.» شرح تعرّف«: قديمي ترين نثر صوفيانة مورد استفادة عارفان، 1گزينه 

  نگاشته شده. 450تا  440ميان سال هاي محصول قرن پنجم است و : اين كتاب 2گزينه 

  دربارة سرگذشت پيامبران نيست.: موضوع كتاب 3گزينه 

  مورد ب و ج صحيح اند.  2 -137

  مشتمل بر نه باب است.مرزبان نامه مورد الف: 

  مورد د: تحفه العراقين سفرنامه اي منظوم است.

138- 4  

  : تفسير سورآبادي در نيمة دوم قرن پنجم همزمان با حكومت الب ارسالن سلجوقي نگاشته شده است.1گزينه 

  بود.» ابوالحسن خرقاني«خواجه عبداهللا انصاري، شاگرد و جانشين : 2گزينه 

  و در سرايش قطعه، انوري پيشگام ابن يمين بوده. قرن ششم و ابن يمين شاعر قرن هشتم است: انوري شاعر 3گزينه 

  بك نويسندگي موالناست.س(مجموعه نامه هاي موالنا) بهترين راه شناخت » مكاتيب«بررسي  2 -139

  ماالرمه است.» شعري«از دفترهاي  »بعدازظهر يك فون« 3 -140

  آمده اند. 1در گزينه نويسندگان آثار ذكرشده  1  -141

142- 1  

  از لسان الملك سپهر، » براهين العجم«: كتاب 2گزينه 

  بوستان سعدي نگاشته شده است.به تقليد از » بزم وصال«: منظومة 3گزينه 

  گردآوري شده است.» گنجينة نشاط«منظوم و منثور نشاط در  : مجموعة كل آثار4گزينه 

برت نامه از صباي كاشاني و حاجي باباي اصفهاني از جيمز موريه و ترجمة ميرزا حبيب طاقديس از مالاحمد نراقي، ع  1 -143
  اصفهاني است.

144- 4  

  سعدي نگاشته شده. »گلستان«: پريشان قاآني به تقليد از 1گزينه 

  از پيشگامان روي گرداني از سبك هندي بود.: مشتاق اصفهاني 2گزينه

  سيزدهم است.: فروغي بسطامي شاعر قرن 3گزينه 
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145- 3  

  سرمقاله هاي دهخدا در روزنامة صوراسرافيل به چاپ مي رسيد و سبك طنز او ادامة سبك عبيدزاكاني بود.

  را مي رساند. »بي قرارم«معناي » در تابم«دارد و  »پيچ و تاب«تنها معناي » تاب«در بيت دوم كلمة  2 -146

  عدد) -2بلبل   -1: هزار (1گزينه

  آرزو) -2رايحه  -1: بو(3گزينه 

 دفعه) -2دهل  -1نوبت( نوازش كردن) -2نواختن موسيقي  -1(بنواز مسير) -2نغمه  -1(نغمه) راه  -2حجاب  -1: پرده(4گزينه 
  عاشقان) - 2 گوشه اي در دستگاه نوا -1(عشّاق

  مجازاً زمين است. در بيت چهارم لعبت استعاره از معشوق است، من مانند خاك سر راهت، تشبيه دارد و خاك 4 -147

پستة خندان استعاره از صورت است، آه و فغان غنچه نيز تشخيص و استعاره است، در اين بيت تشبيه مرجح نيز يافت مي : 1گزينه
نيز مي  1شود(ترجيح معشوق بر غنچه) . از آن جا كه استعارة مصرّحه نوعي مجاز است، تست داراي اشكال علمي است و گزينة

  شد.تواند پاسخ با

  : بيت استعاره و مجاز ندارد. در هر دو مصراع يك تشبيه وجود دارد(تو مثل ليال، من مثل مجنون)2گزينه 

  : بيت استعاره و مجاز ندارد. ياقوت لب تشبيه است.3گزينه

» كنعان«و » صرم«،» يوسف«داشته باشد بنابراين ايهام ندارد. واژگان » آرزو«نمي تواند معناي » بو«در بيت نخست واژة  1 -148
  تلميح مي سازند.

  »ر«و » ز«واج آرايي  –: خسرو و فرهاد / زر به ترازو داشتن و زور به بازو داشتن (لف و نشر) 2گزينه 

  تناسب دارد.)» لطف«محبت كه با  -2خورشيد  -1ايهام تناسب است(» مهر«: بيت اسلوب معادله دارد، واژة 3گزينه 

  ادة گلگون و مينا كه نقابي براي باده است. معني رنگين حس آميزي دارد.: بيت دو تشبيه دارد: ب4گزينه

149- 2   

  بيت الف: علّت ايجاد ناف در شكم آهو، رنج بردن است.

  بيت ب: مصرع مجازاً شعر

  بيت ج: غنچة دلگير استعاره از زندگي است اي نسيم عافيت نيز تشخيص و استعاره است.

  در فراق آن لب شكرين) -2دور از آن لب باد  -1م دارد(بيت د: دور از آن لب شكرين ايها
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150- 4  

  خورشيد و مه(لف و نشر) - بيت الف: شب و روز 

  بيت ب: علّت ظاهر شدن ابر بر آسمان، خجالت كشيدن خورشيد از روي معشوق است.

  نرگس تشخيص و استعاره دارد.بيت ج: 

  عزيز -2شيرين شخصيت  -1بيت د: شيرين در مصراع دوم ايهام دارد: 

  بيت هـ: خندة شيرين حس آميزي دارد.

پسوند است و به يك معنا به كاررفته، » اني«حرف مشترك است و از آن جا كه در هر دو قافيه » اني«در بيت سوم،  3 -151
  ، قافيه غلط است.4براساس تبصرة 

  است.» ير«: حرف مشترك 1گزينه

  است.» ـَ ند«: حرف مشترك 2گزينه 

  قافيه صحيح است. 3است كه براساس تبصرة » ـُ ردي«و » ـَ ردي«حرف مشترك  :4گزينه 

  ، صامت مشترك وجود ندارد.»كفر«و » شكر«بين واژة  3 -152

  : ـَ هـ (اصلي) + ـَ م(الحاقي)1گزينه

  قافيه صحيح است.(حرف مشترك : يش) 6: خويش و خويش جناس تام دارند و براساس تبصرة2گزينه 

  اصلي: ال: حرف 4گزينه 

  مح/ رو / مي / يا / بِ –ظُ / لُ / ما / تست » : محرومي آب«و » ظلمات است«حذف همزه در  4 -153

 در هجاي سيزدهم مصراع اول ابدال وجود دارد و در هجاي نهم مصراع دوم تغيير مصوت بلند به كوتاه ديده مي شود.

  تقطيع بيت بدين صورت است:

U – U – UU - - U – U  - - -  /U – U – UU - -  - - U – UU –  

در هجاي ششم مصراع دوم تغيير هجاي كوتاه به بلند صورت گرفته و در هجاي يازدهم مصراع دوم تغيير هجاي بلند به    1 -154
  كوتاه ديده مي شود. تقطيع بيت اول بدين صورت است:

- UU – U – U - - UU – U – U -  /- U U – UUU - - U -  - U – U -  

  وزن بيت مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن(مستفعل مستفعل مستفعل فع لن) است. 2 -155

  

ww
w.
ka
no
on
.ir



156- 2   

  بيت الف: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن

  بيت ب: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

  بيت ج: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

  بيت د: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

  است.» مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف «و بحر آن »  علنمفعول فاعالت مفاعيل فا«وزن مصراع نخست  1 -157

  : فعالتن مفاعلن فعلن2گزينه

  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن3گزينه

  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع4گزينه

  ناهماهنگي شخص فعل جمله (آمد) با نهاد (گودرز و گيو) از موارد قابل تامل در نقد لغوي است.  3 -158

159- 1   

  است. بزرگ شتر نر» بختي« :2گزينه

  نوشته هاي روي سنگ قبر است.» كتابه«: 3گزينه

  آزادكردن بنده است.» اعتاق«اسب يدك و » كوتل«: 4گزينه 

  ، ترك خود براي رسيدن به خدا و ارزشمندشدن وجود است.4مفهوم مشترك عبارت سوال و گزينه 4 -160

  : فقط انسان عشق را درك مي كند.1گزينه

  فرينش بر مدار عشق اتفاق افتاده.: آ2گزينه

  : عشق ازلي است.3گزينه

  اين است كه با وجود دردهاي دروني، ظاهري خوش دارم. 3مفهوم مشترك ابيات سوال با گزينه 3 -161

  : گرفتاري به خود و خودبيني1گزينه

  : رنج هاي زندگي2گزينه

  شكوه از روزي اندك و پررنج :4گزينه 
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  يت نخست، كثرت اشك است. مفهوم بيت چهارم، بي وفايي معشوق و بدطالع بودن عاشق است.مفهوم مشترك سه ب 4 -162

مفهوم عبارت سوال، تهديد معشوق به رفتن است در سه بيت پاياني نيز اشاره به مفهوم مقابل آن يعني وابستگي و دل  1 -163
  نكندن دارد. مفهوم بيت نخست، با مفهوم بيت سوال همخوان است.

  ، جان دادن براي ديدار معشوق است.3مفهوم بيت سوال و گزينه 3 -164

  : عشق باعث سوز و گداز عاشق است.1گزينه

  : خيال معشوق همواره با عاشق همراه است.2گزينه

  : سوز و گداز براي رسيدن به عشقي واقعي است.4گزينه

م انسان مي داند كه بايد برداشته شود، در بيت دوم ، مانع ميان انسان و خداوند را جس4و  3، 1مفهوم مشترك بيت گزينه 2 -165
  به اين مطلب اشاره دارد كه كسي مكان قرارگيري روح در جسم را نمي شناسد.

 عارفه سادات طباطبايي نژاد


