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 Aدفترچه  ادبیات تجربی

  مکار، حیله :کاید؛ شوندیمرد  ۴و  ۲،۳/ با کاید گزینه ۱جواب گزینۀ  -۱

رد  یدنیآشامهم با محل عبور و خوردنی و  ٤/ گزینه شودیمبا وصل شدن و گذرگاه رد  ٣/ گزینۀ شودیمرد  اضطراببا دادگاه  ١گزینۀ /  ٢ ینۀگزجواب  -٢

  )مستأصلبا  خانوادههم؛ از بن برانداختن؛ در اصل: استیصال: درماندگی، بیچارگی( شوندیم

 ایاب:// پروانه کردن، فرستادن// گسیل کردن: سروصدا و غوغا و پریشانی و آشفتگی؛ که مردم را به جنبش آورد، آشوب یافتنه/ هزاهز:  ٣ گزینۀ جواب -٣

  : ترسناکباردهشت// عمق باشد و پا به ته آب برسدعمق آب، جایی از رود یا دریا که کمبخش کم

  شوندیمثالنه (سالنه) رد  با ٣ و ٢گزینه  ،نقصان)( با نغصان ١ گزینه //٤ جواب گزینۀ -٤

  // الوحیت>الوهیت؛ غدر> قدر٢جواب گزینه  -٥

  با هلیت (حلیت) ٤با وذر (وزر) و گزینه  ٢با عنبانی (انبانی) گزینه  ١گزینۀ //  ٣ جواب گزینۀ -٦

  دل کوه گرفتن: استعاره؛ شیرین: ایهام// دل: مجاز؛ هان و کان: جناس// شوندیمرد  ٤و  ٣، ٢ هایینهگزو حسن تعلیل  یزیآمحس// با ١جواب گزینۀ  -٧

  تجار: استعاره از عاشقان؛ سودا: ایهام؛ متاع بوسه، نقد جان و بازار عشق: تشبیه //٤جواب گزینۀ  -٨

) دو ٣تشبیه دارد؛  ٤) ٢ن، دل مانند فرهاد// تشبیه دارد> هندو صفت؛ زلف مانند لیلی، عقل مانند مجنون، لب مانند شیری ٥این گزینه // ١جواب گزینۀ  -٩

  تشبیه دارد ٣) ٤تشبیه// 

// ج: اسلوب معادله؛ //ب) زر و بر جناس// یینهآاستعاره: آفتاب انور و  //د:؛شوندیمرد  ٣و  ٢بیت الف و ب اسلوب معادله ندارد گزینه / ٤جواب گزینۀ  -١٠

  الف: بو: ایهام

> نخستین بار: قید؛ فعل شنیدم نیاز به مفعول دارد؛ ایرانی: ٢// فاقد قید صفت است ٣/ گزینه شوندیمبا صفت نسبی رد  ٤و  ١گزینۀ // ٢جواب گزینۀ  -١١

  صفت نسبی؛ بسیار: قید صفت

» ننخستی«یت د: ب/ صفت مطلق» ژنده«بیت ج: صفت فاعلی؟ /  »زنده«بیت ب: ؛ آغشتن// الف: آغشته: صفت مفعولی از مصدر  ٣ جواب گزینۀ -١٢

  صفت شمارشی ترتیبی

  ) آن را خوش آراست (مفعولی)٤)؛ الیهمضاف) جان فدایش (٣)؛ الیهمضاف) زیر طوق غبغبش (٢)، الیهمضاف) دستش: (١//  ٤جواب گزینه  -١٣

  زادهآوجود داشته باشد... بس (مسند) است ... برای فریب (متمم) مردم  (نهاد) یآزادگاز  یابهره) الیهمضاف: یرمضم// اگر در سرنوشتم ( ١جواب گزینه  -١٤

) درست است> بیت اول دو جمله ساده و بیت دوم جمله ٢شما؛/  نگهبان ؛ باور شما،عزم شما، آفرین گوی رزم شمادرست است> ) ١//  ٣ ینهگز) جواب ١٥

همه ابیات اسنادی هستند؛ نگهبان شما: نگهبان هسته گروه ) ٤فت نسبی ندارد/ است> آفرین گوی: صفت فاعلی مرخم، اما ص ) نادرست٣مرکب است؛/ 

  است

) از یار نشانی به دست ١// شودیمدیده  ٤مفهوم در گزینه  ینا ؛همیشه همراهم بود گشتمیمرا دنبالش  آنچهاشاره دارد  سؤال/ صورت  ٤ ینهگزجواب  -١٦

  ) از زمانی که تو از نظرم برفتی به کس دیگر نگاهی نینداختم٣/ اندازدیماز کار ) عشق عقل را ٢نیاوردم خودم هم بینشان گشتم/

از زمانی که گرفتار عشق تو شدم و عشق تو در من آویخت، دیگر اگر بخواهم به گلستان بروم (و به چیزهای  >سؤال// معنی بیت صورت  ٢جواب گزینۀ ) ١٧

  نداریم آنبه  یاعالقهزا باغ بهشت باشد بدون تو ما  یانمونه: اگر باغ و دشت ٢؛ گزینه کری خواهد بود.فخوب و زیبای دیگر فکر کنم) از نادانی و کوته

) خاموشی و گوش دادن دیگران را به سخن گفتن ١پاسخ دادن؛ مهربانی و لطافت به اشاره دارد که در برابر رفتار نادرست،  سؤال// صورت ٣) جواب گزینۀ ١٨

 یخوببهادعای بزرگی کنی که در برابر بدی، پاسخی  توانییم) روزی ٣) به بیچارگی دیگران مخند که سزای این خنده بیهوده را خواهی دید/ ٢/ داردیوام

  ) در روزگار خوشی وای دیگران را داشته باشد تا در روزگار ناخوشی کمتر رنج بکشی٤بدهی// 
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همدستی.  :اتفاقبهتوان گرفت// یمجهان  اتفاقبهمالحت جهان گرفت / آری  اتفاقبهاست: حسنت از حافظ  سؤال/ مصراع صورت ٤جواب گزینه  )١٩

قطره اگر از اصل خود دور افتد نابود خواهد شد بیا تا به دریا ) ٢که موج از دریا جدا نیست// طورهمان) جان ما از معشوق جدا نیست ١// .همکاری. اتحاد

را نابود خواهد کرد؛ تا حدودی معنی اتحاد و یکی شدن  یزچهمهو  شودیم) آب چشم فقیر تبدیل به سیلی ٤) جهان برای کسی جاویدان نیست// ٣برسیم// 

  .شودیمدر این مصراع مطرح 

دنیا برای ما اهمیتی ندارد چون  توجهییبو کوشش//ج)  جهد// ب) نفی از کار و تالش خود و وابسته نبودن به دیگرانمندی بهره) الف//  ١ ینۀگز) جواب ٢٠

  دارد اییدهفاهر چیزی در جهان دنیا برای ما ارزشی ندارد/ د) توصیه به تالش و کوشش// هـ) 

) ٣) اهل اراده به کسی تکیه ندارند/٢سیم و زر و روا شدن کارها با سیم و زر/ آوردن) سفر برای به دست ١: نفی احتیاج به // سؤال// صورت  ٢ ) جواب گزینۀ٢١

 اگر اراده را به کاری بگماری 
ً
  آشیان دارد به زمین نیازی ندارد مکانییب) مرغی که در ٤/رسییمبه نتیجه مطلوب  حتما

) در زیان و ضرر همراه خلق بودن ارزشمند ١؛ ؛ نیکوکاری در حق دیگراندیگران بودنآسایش و آرامش  به فکر سؤال // مفهوم صورت ٣ جواب گزینۀ )٢٢

فقیر صحیح نیست؛ کسی با سایه خودش بدرفتاری  هاآدمکردن از  دوری) ٣خود قانع هستم؛  یهاداشتهاما به  رسانمیمبه دیگران فایده  اگرچه) ٢است؛ 

  کاش دوستان هم مانند دشمنان در ادعای خود پابرجا بودند.) ای ٤؛ کندینم

  هم وجود دارد یآسانروزگار دو رو دارد و در ادامه هر سختی  اشاره دارند ٣و  ٢، ١ هایینهگز//  ٤ ینهگز) جواب ٢٣

د. زمانی که نوری از شمع به پروانه برسد. بالفاصله زنیم آتش: نگاه کن که سرانجام آن پروانۀ شاد، چگونه خود را به سؤال// معنی صورت  ١) جواب گزینۀ ٢٤

  شودیمعاشق  خودییب؛ تجلی معشوق باعث شوق وصال و دیدار مفهوم:شود. یمپروانه، پروازکنان از دور پیدا 

 بزرگواری و بخشندگی باشم. بدون  آنکهیب داریوهمن از طبیعت یاد گرفتم که مثل درختان م // معنی عبارت:٣جواب گزینه ) ٢٥
ً
ادعایی داشته باشم. تماما

    انتظار تشکر یا ستایش داشته باشم. کهینا

  


