
 به نام خداوند جان و خرد                                               

 نظام جدید ادبیّات فارسیدرس  ،زبان یپاسخ تشریحی سؤاالت رشته                    

 اند عبارتند از:)باران، شایسته، فروکلماتی که نادرست معنی شده های دیگر،در گزینه باشد.می 1پاسخ گزینه  -1

 ریختن(

عبارتند از: )مبارک، کلماتی که نادرست آورده شده است  ،های دیگردر گزینه باشد.می 2پاسخ گزینه  -2

 نوا(.بیرونی، خوش

 اند.مستعجِل، تعبیر( نادرست معنی شدهواژگان )شبه، انابت،  باشد.می 3پاسخ گزینه  -3

 از نظر امالیی نادرست آورده شده است. ی )آذرم، مسطور، غزا(سه واژه د.باشمی 3پاسخ گزینه  -4

به معنی « خاییدن» شد.آورده می« خایب»بایست به صورت می« خوایب»ی واژه باشد.می 4پاسخ گزینه  -5

  باشد.می« جویدن»

 باشد.ت و حزیمت( از نظر امالیی غلط میی )عظیمدو واژه باشد.می 2پاسخ گزینه  -6

 باشد.می 1پاسخ گزینه  -7

ی دوبرابر شدن صدای ناله دلیل بیرون نیامدن فرهاد از کوه بیستون،« د»در بیت  باشد.می 4پاسخ گزینه  -8

داستان ف به معنی پدر رستم و همچنین مخفّ« دستان»ی کلمه« ج»نداشته شده است. در بیت عاشقان در کوه پ

ها خواننده را مسحور است، زیرا داستانعنی مکر و حیله ی دستان نیز، داستان یآمده است) معنی اصلی واژه

ی گریه« الف»است(. در بیت  سازند و از سویی پدر رستم نیز موجودی مکار و مرموز در شاهنامهخود می

« ه»باشد. در بیت مجازاً به معنی سخن می« مدَ»ی واژه« ب»عاشق از ابر بارانزا نیز شدیدتر است. در بیت 

 باشند.استعاره می« این ماه»و « ای دل» واژگان
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های دیگر دارای چهار تشبیه سه تشبیه وجود دارد، امّا گزینه یک، تنها یدر گزینه باشد.می 1پاسخ گزینه  -9

هستند. تشبیهات ابیات: بیت اوّل: )خال به دانه( و )زلفین به دام( و )دل به مرغ(/ بیت دوم: )لفظ به گل( و 

)بال به تیر( و )دل به هدف( و )جفا به تیغ( و )خرد به بستان( و )منطق به بلبل( و )سخن به باغ(/ بیت سوم: 

)البتّه باید توجّه داشت که بیت اگوش به مه و چراغ و شمع( و )زلف به شب(.)جان به سپر(/ بیت چهارم: )بن

    چهارم یک مشبّه و سه مشبه به دارد و در واقع یک تشبیه به شمار می آید. واهلل اعلم بالصواب!(

« عقد»به  «دندان»دهنی معشوق، اغراق شده است. ی تنگدر این گزینه، درباره باشد.یم 3پاسخ گزینه  -11

هایی و مصوّت« د»یی چون هاآرایی در صامتو واجاستعاره از دهان است  «ی موهومنقطه»تشبیه شده است. 

 شود.دیده می« ا»چون 

ایهام تناسب با « شیرین»ی ای ایهام ندارد، البتّه واژهی یک، هیچ واژهدر گزینهباشد. می 1پاسخ گزینه  -11

به معنی « قصور»و « قصور»ی آمیزی دارد. در بیت دوم، دو واژهحس« شیرینلب »رد. در این گزینه، دا« خسرو»

ارزش بودن نمازِ ی حسن تعلیل، دلیل زیبایی برای بیان دارند و با آرایهجناس همس« هاکوتاهی»و « قصرها»

در مصراع باشند و جناس می «مَلَک»و « فَلک»واژگان بدون توجّه به خداوند آورده شده است. در بیت سوم، 

چهار بار آمده است. در بیت « ر»سه بار به کار برده شده است و در مصراع دوم نیز صامت « ا»اولّ نیز مصوت 

باشد و معنای دوم آن در می« به راستی یا در حقیقت»لی آن ایهام تناسب دارد: معنی اص« راستی»ی ، واژهچهارم

 آمده است.« باال»و « قامت»تناسب با 

ی رازِ الیه عبارتند از: )هالکِ جانِ گرامی( و )حقّههای مضافدر ابیات دیگر، صفت باشد.می 4 ینهپاسخ گز -12

 نهان( و )جورِ آن صنم(. 

 آوا هستند.ی همواژه ها واژگان )طین، خوان، زمان( دارایدر دیگر گزینه باشد.می 4پاسخ گزینه  -13

برای »مسند است)ما را چگونه مساز؟( « رسوا»باشد. می« ما» بدل برای« ناقصان» باشد.می 1پاسخ گزینه  -14

 کاملی برای بوته وجود ندارد. نقش نهادی دارد: عیارِ« کامل عیار»باشد و مم میمتّ« ه بوتهاین نُ
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ی آغازین تشکیل ز دو جمله تشکیل شده است که جملهبیت آورده شده در متن، ا .باشدمی 3پاسخ گزینه  -15

 باشد.شده از )نهاد+مفعول+مسند+فعل( میی دوم، تشکیل مفعول+ فعل( است و جمله از)نهاد+شده 

ی لفظی وجود دارد: )هر عمل اجری به قرینه یک، یک فعل محذوف یدر گزینه باشد.می 1پاسخ گزینه  -16

 .دارد(

شدن از دست  ست که برای رهادر بیت آورده شده در متن، مقصود شاعر آن ا باشد.می 2پاسخ گزینه  -17

-ی معشوق است که نه میبر زیبایی چهرهتأکید  ،نشین بود. در بیت اوّلباید گوشههای دیو سیرت، میانسان

ده دیوانه ش ،تواند آن را بپوشاند و نه آشکار کند. در بیت سوم سخن از عاشقی است که در دیدار با معشوق

 جانبخش و حیاتبخش معشوق است.  سخن از لبِبرد. در بیت چهارم، است و اکنون در فراق به سر می

در بیت آورده شده در متن، تأکید بر جان دادن عاشق در راه معشوق با تمام وجود  باشد.می 4پاسخ گزینه  -18

، نیز شاعر های عشق رویگردان نباشند. در بیت دوخواهد که از سختیت. در بیت یک، شاعر از عاشقان میاس

ی زیبای گر نکند. در بیت سوم، توصیف چهرهروی به سویی دی ،از جانب معشوقخواهد که از عاشق می

 معشوق است.

گساری و شراب پنداشته شده ، نیز اهل بادهدر تمامی ابیات دیگر، محتسب، خود باشد.می 1پاسخ گزینه  -19

 شکسته نخواهد شد. ،محتسب مِ او با سنگِدهد که خُ، بشارت میاست، امّا در بیت اوّل، شاعر به ساقی

ای ظاهری ارزش زیب در بیت آورده شده در متن، تأکید بر آن است که صورتِ د.باشمی 4پاسخ گزینه  -21

های خوب درونی ارزش دارند. بیت اول و یرا خصلتباید به دنبال یافتن سیرت زیبا بود، زچندانی ندارد و می

چهارم به این معنی نزدیک هستند. در بیت چهارم، صورت زیبا دوم از این معنا بسیار دور است، امّا بیت سوم و 

است)البته نظر من این است های درونی است باارزش که در اینجا خصلت« آن»ارد، بلکه از نظر شاعر ارزشی ند

 بلکه برای استادان هم چالش برانگیز است!( ،آموزانانشکه سؤال نه تنها برای د

شریعت دانسته است که برخی از افراد از آن  خرقه را نمادِ ،در بیت دوم، شاعر باشد.می 2پاسخ گزینه  -21

همّتی است. در بیت سوم نیز تأکید بر دوری از خودآرایی ی کالم بر بلنددر بیت اوّل، تکیه کنند.استفاده میسوء
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گندم نمای »قابل با تو فخرفروشی است. در بیت چهارم، تأکید بر دوری از ریا و رها کردن نفاق است که در 

 باشد.می« جو فروش

تواند زیبایی کس نمیهیچدر تمامی ابیات آورده شده، سخن از آن است که  باشد.می 4پاسخ گزینه  -22

معشوق نیز به  معشوق کشیده شده است، حتّی نازِ چهارم، تصویرِ یمعشوق را به تصویر کشد، امّا در گزینه

 تصویر درآمده است.

اند ظاهربین از عشق بویی نبرده تأکید بیت آورده شده در متن آن است که زاهدانِ باشد.می 3ینه پاسخ گز -23

خبرند. بیت اوّل، هشداری به زاهدان است که خود را بزرگ نپندارند. بیت دوم نیز بر ریاکاری از درد عشق بیو 

توبه کرده است و اکنون از ذوق شراب  ،زاهدگوید که اره دارد. بیت چهارم، به طعنه میزاهدان و نفاق آنان اش

ید از زهد توبه کند)حافظ(. در بیت سوم، سخن از آن است که پاره کردن سرمست است، بنابراین در حقیقت با

وادی عشق، حتّی پاره کردن پیراهن نیز دشوار  جگر از درد عشق برای من آسان است، امّا در مقابل نامحرمانِ

 است.

غدّار، با آزادمردان بر سر  در بیت آورده شده در متن، سخن از آن است که جهانِ باشد.می 3پاسخ گزینه  -24

خورده را خمز عاشقانِ توانند شادی و لبخندِحسودان مذمّت شده است. آنان نمی مهر نیست. در بیت اوّل، از

-، برحذر میکشدجهان که روح انسان را به بند می خواننده را از توجّه به ظواهر ،برتابند. در بیت دوم، شاعر

های آزاده، خود را به زحمت میفکن، زیرا آنان در خفا به گوید: برای یافتن انساندارد. در بیت چهارم، شاعر می

و آزادگان را از  های پست همراه است، با انسانی نامرادزمانه گوید:ری مشغولند. در بیت سوم، شاعر مینیکوکا

 کند.عه منزوی میجام

هایی های راه عشق رفته است. سختیت آورده شده در متن، سخن از سختیدر بی باشد.می 2پاسخ گزینه  -25

نیز خاکستر « د»تابد. در بیت ، هجران معشوق را برنمیکه برای عاشقان، لذّتبخش است. در بیت الف، شاعر

سخت عشق و عاشقی و  سخن از راهِ« ج»و « ب»های شود. در بیتمعشوق می وجودِ وجود عاشق، چشم زخمِ

 است.« عشق» ، مجازاًدر بیت سوم« کعبه»های آن است. رنج

 سیّد محمّد هاشمی باشید.شادکام و پیروز                                            
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