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در کدام بیت آرایۀ «جناس همسان» به کار رفته است؟  . 1

 گر نکند التفات یا نکند احترامبار غمت می کشم وز همه عالم خوشم 

 خوابگه نیست مگر خاك سر کوي توام روزگاري است که سودا زدة روي توام

ُترك من پرده برانداز که هندوي توام سعدي از پردة عّشاق چه خوش می گوید

 نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم

کدام گروه از آرایه هاي ادبی، همگی در بیت:«آخر اي مطرب از این پردة عّشاق بگرد     چندگویی که مرا پرده به چنگ تو درید»  یافت می  شود؟  . 2

کنایه، ایهام تناسب، جناس تام استعاره، جناس تام، تشبیه کنایه، استعاره، تشبیه استعاره، ایهام، مجاز

مفهوم مقابل کدام بیت «غلط» است؟  . 3

  از زیر پاي منصور کرسی کشید باید (فناء فی اهللا)   کرسی چه حاجت آن را کز عرش بر گذشته است

  در روزنامۀ خود هر روز دید باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)  منشور رستگاري است طومار خود حسابان  

   نه پردة فلک را از هم درید باید (کل اناء یترشح بمافیه)  چون رنگ می ز مینا بیرون دوید باید  

   چون خنده اي دهد رو لب را گزید باید (الدهر یومان یوم لک و یوٌم علیک)نوش دکان هستی آمیخته است با نیش  

کدام گزینه توصیف متفاوتی از طوطی است؟  . 4

خوش نوایی، سبز گویا طوطییبود بّقالی و وي را طوطیی  

نکته گفتی با همه سوداگراندر دکان بودي نگهبان دکان 

 پیش از آغاز وجود آغاز او طوطی اي کاید ز وحی آواز او  

 در نواي طوطیان حاذق بديدر خطاب آدمی ناطق بدي     

آرایه هاي روبه روي همه ابیات کامًال درست است، به جز .................. (با تغییر)  . 5

مسافري عجب است این گل رسیده که او / چو برگ سفره بسازد ره سفر گیرد (تشبیه - کنایه)

کوه جام الله گیرد ابر لؤلؤ گسترد / باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود (استعاره - جناس)

تو داري طاق ابرویی که جفتش نیست در عالم / تویی آن کس که در عالم به جفت ابروان طاقی (ایهام - جناس همسان)

باد نوروز از کجا این بوي جان می آورد / جان من بی پا به کوي دلستان می آورد (حس آمیزي - تشخیص)

عبارت زیر به ترتیب چند گروه وابستۀ پیشین و چند گروه وابستۀ پسین دارد؟   . 6
« از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید. من از وي در غضب نمی شوم و او از من صاحِب ادب می شود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از

خلق و خوي من عاقل می گردد.»

سه - دو  دو - دو  سه - سه  دو - سه 

در همۀ ابیات زیر جناس همسان (تام) وجود دارد به جز ..................  . 7

 جاِن ما در بوتۀ سودا نهاد  عشق شوري در نهاد ما نهاد

 تن هواي دل و دل جمله هواي تو کند  تن من جمله پِس دل رود و دل پِس تو

 کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست  با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی

 بر لب جوي طرب جوي و به کف ساغر گیر  میل رفتن مکن اي دوست دمی با ما باش

 50 تست ادبیات دهم درس 14 ترکیبى
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مفهوم بیت کدام گزینه متفاوت است؟  . 8

عارفان را سخن، اینجاست که کوتاه شود   هرکه دانست، حکایت نتوانست از وي 

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر حافظ سخن بگوي که بر صفحۀ جهان 

که با مات کوتاه باشد سُخنتو در جنگ چندین دلیري مکن  

مرد بّقال از ندامت آه کرد روزك چندي سخن کوتاه کرد 

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 9
«شیر گفت: هرگاه از صحبت و خدمت و دانش شنزبه یاد کنم شفقت بر من قالب گردد. الحق پشت و پناه سپاه من بود در دیدة دشمنان خار و بر روي

دوستان خال»

چهار سه دو یک

در بیت « تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها» همۀ آرایه ها به جز گزینۀ  .................. به کار رفته است.  . 10

تضاد  کنایه  واج آرایی  جناس همسان 

آرایه هاي«تلمیح، مجاز، ایهام و جناس همسان» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟   . 11
جز طرف جویبار و می خوش گوار چیست  الف) معنی آب زندگی و روضۀ ارم 

بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست  ب) نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس 

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست  ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست  

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است  د) گو شمع میارید در این جمع که امشب  

ب، ج، د، الف ب، الف، د، ج الف، ب، د، ج الف، ب، ج، د

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 12

اغلب از بیم جان خویش زنند   کژدمان گر به خلق نیش زنند 

یار بد بر جان و بر ایمان زند   مار بدزخم ار زند بر جان مرد 

که ترسد بکوبد سرش را به سنگ   از آن مار بر پاي راعی زند 

برآرد به چنگال چشم پلنگ   نبینی که چون گربه عاجز شود 

در همه گزینه ها، واژگان تمامًا درست معنی شده اند به جز گزینۀ ..................  . 13

(ُگرده: باالي کمر) (مصاف کردن: جنگیدن) (کیش: تیردان) (شرف: آبرو)  (تکیده: الغر)  (اهلیت: شایستگی) (مولع: شیفته) (ُکمیت: اسب سرخ مایل به سیاه) 

(جولقی: کهنه) (َمنال: مال و ثروت) (بَرین: برتر) (انبان: کیسه اي بزرگ) (خور: زمین پست) (صور: بوق) (آبنوس: نام درختی) (ُخبث: پلیدي) 

در بیت زیر منظور از واژة مشخص شده چیست؟  . 14
فرقشان هفتاد ساله راه بین» «صد هزاران این چنین اشباه بین

تفاوت ها همانندها سایه هاي ترسناك موجودات خیالی

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 15

 حّقۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود گوهر مخزن اصرار همان است که بود

 کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را از غیاثش خنده آمد خلق را

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شويوجه خدا اگر شودت منضر نظر

 غالب آن ره دارد و این بی رهی موسی و فرعون معنی را رهی
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در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، تشبیه، جناس همسان و جناس ناهمسان» به کار رفته است؟  . 16

کمند زلف تو باري دگر به دستم دادزمانه گرچه بسی بر سرم سپاس نهاد

غالم هّمت آنم که دل بر او ننهادجهان بر آب نهاده ست و زندگی بر باد

به دام عشق درافتاد و هرچه بادا باددلم که چون سر زلف تو می رود بر باد

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشادگره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

این عبارت«روزي حضرت عیسی می گذشت ، ابلهی با وي دچار شد» منظور از«دچار شدن» چیست ؟    . 17
( المپیاد ادبی بسیج – 80 )

موارد 1 و 3 صحیح است . با حضرت عیسی برخورد کرد . با حضرت عیسی مشاجره کرد . شیفته ي حضرت عیسی شد .

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست آمده است؟   . 18
دمان (دودمان)، خّطه (سخنرانی و وعظ)، سمند (اسب سرکش)، ویله (رها و آزاد)، مسلّم داشتن (تحمیل نمودن)، خبث (پلیدي)، مفلس (ریاکار)، مایه

(دارایی)

پنج چهار   سه دو

در گروه کلمات زیر امالي چند واژه غلط است؟   . 19
«مرحم دردها – خوار مغیالن – عربده و فریاد – جولقی و درویش – اشباح و سایه ها – نطق و خطابه – میغ و آفتاب – غیض و غضب – فارغ و آسوده»

پنج چهار  سه  دو

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 20

و ان دگر شیر است کادم، می خوردآن یکی شیر است کادم می خورد 

و ان دگر شیر است اندر بادیه (ظرف)آن یکی شیر است اندر بادیه (بیابان)  

حمله مان از باد باشد دم به دمما همه شیریم و شیران علم 

گر چه باشد در نبشتن شیر و شیرکار پاکان را قیاس از خود مگیر  

در مصرع اول بیت زیر جمله چند جزئی است؟   . 21
تا بیابد نطق مرغ خویش را» «هدیه ها می داد هر درویش را

سه جزئی با متمم سه جزئی با مفعول چهار جزئی با مفعول و مسند چهار جزئی با مفعول و متمم

ح بِما فیه با کدام گزینه تضاد دارد؟  عبارت ُکلُّ اناء یترشُّ  . 22
( آموزش و پرورش 84 – 83 )

کهتري را که مهتري یابد / هم بدان چشم کهتري منگر گرگ زاده ، عاقبت گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود

هر کسی آن کند که از اصل و گوهر او سزد از کوزه همان برون تراود که در اوست

نوع «را» به کار رفته در کدام گزینه، با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟  . 23

 چون شوم مست از شراب ناب خوابم می برد سبزه خوابیده را بیدار سازد آب و من  

 که بخشود بر بی گنه دادگر همی داد مژده یکی را دگر  

 ما را ز بهشت یادگاري است هر جا که ز پاي تو غباري است  

 چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها گر در طلبت رنجی ما را برسد، شاید 

ترتیب تعداد جناس هاي ناهمسان ابیات زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟   . 24
الف ) دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا 
ب ) همه را کار شراب است و مرا کار خراب 

ج ) زاغی از آنجا که فراغی گزید 

َزهره شیر است مرا، ُزهره تابنده شدم 
همه را باده به دست است و مرا باد به دست 

رخت خود از باغ به راغی کشید 

دو - یک - سه  سه - چهار - سه  سه - چهار - دو  دو - سه - چهار 
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در کدام بیت «اظهار تأّسف عمیق» مطرح شده است؟  . 25

 کافتاب نعمتم شد زیر میغ ریش برمی کند و می گفت اي دریغ

 بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب دید پر روغن دکان و جامه چرب

 همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام با یاد رنگ و بوي تو اي نوبهار عشق

 زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس

با توّجه به مفهوم بیت «چون بسی ابلیِس آدم روي هست         پس به هر دستی نشاید داد دست» کدام بیت متفاوت است؟  . 26

بانگ بازان سپید آموختندور نه این زاغان دغل افروختند  

بسته اند این بی حیایان بر زبانحرف درویشان و نکتۀ عارفان 

دیده گردد نقش باز و نقش زاغگر بخواهی ور نخواهی، با چراغ  

راز هدهد کو و پیغام سبا بانگ هدهد گر بیاموزد فتی (پسر)  

در کدام گزینه ترکیب هاي وصفی بیشتري دیده می شود؟  . 27

چنان بردند صبر از دل که ترکان خواِن یغما رافغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

نکوکاري و تسلیم و رضا اینکرم این است و عهد این و وفا این

چه قد و قامت و رفتار و اعتدال است این!چه روي و موي و بناگوش و خّط و خال است این

این خّط و نقطه چون و محیط و مدار چیست؟این طول و عرض چند و زمان و مکان کدام

در بیت زیر معناي واژه هاي مشخص شده به ترتیب چیست؟  . 28
 عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی «عنان گیر تو گر روزي جمال درد دین باشد

مددکار – مردان شجاع – همراه کمک کننده – مردان بی نظیر- هم سفر مددکار – بدکاران – هم افسار یاریگر – مردان کامل – هم ردیف

«طاق درون مسجد که به طرف قبله است» معرفی کدام واژه است؟  . 29

ضریح مناره محراب رواق

در کدام گزینه واژه اي به معنی «کیسۀ بزرگ» آمده است؟  . 30

 گر برده ایم انگور تو، تو برده اي انبان ما اي باغبان اي باغبان در ما چه در پیچیده اي

 یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

 که پیر می فروشانش به یک ساغر نمی گیرد من این دلق مرقّع را بخواهم سوختن روزي

که ندادند جز این تحفه به ما روز است برو اي زاهد و بر درد کشان خرده مِگر 

از بین واژه هاي زیر چند واژه درست معنا شده است؟   . 31
«ژنده: مندرس/ دلق: کیسۀ بزرگ/ ابدال: بدلکاران/ حاذق: ماهر/ سفاهت: نادانی/ قیاس: دو چیز را با هم سنجیدن/ فراغت: دوري/ مبّشر: خندان»

هشت هفت شش چهار

در کدام بیت آرایۀ جناس به کار رفته است؟  . 32

 بتازد به نیرنگ تو، توسن من نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش

 همه خوشۀ خشم شد خرمن من کنون رود خلق است دریاي جوشان

 جدا سازي اي خصم سر از تن من تنم گر بسوزي، به تیرم بدوزي         

 تجلّی هستی است جان کندن من من ایرانیم، آرمانم شهادت

در کدام گزینه «جناس ناهمسان» به کار نرفته است؟  . 33

نیاز بر همه زیباست بر تو عشوه و ناز  نیازمند تواَند اهل راز می دانی

وگر می کنی، می کنی بیخ خویشمکن تا توانی دل خلق ریش  

همه آفاق را کند تسخیر  شعر را برق تیغ عالم گیر

که راضی نگردد به آزار کس  ملک را همین ملک پیرایه بس  
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کدام دو بیت با یکدیگر ارتباط معنایی دارند؟   . 34
 الف) راز ما از پرده دل عاقبت بیرون فتاد 

ب) سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند 
ج) چرا ز غیر شکایت کنم، که همچو حباب 
د) گر بگویم که مرا با تو سر و کاري نیست 

هـ) دور از رخ تو دم به دم از گوشه ي چشمم 

 غنچه بوي خویش را تسخیر نتوانست کرد 
پري رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند 

همیشه خانه خراب هواي خویشتنم 
در و دیوار گواهی بدهد کاري هست 

سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

الف ـ ج ب ـ د  ب ـ هـ  الف ـ د 

در کدام گزینه واژه اي با معناي «سفاهت» آمده است؟  . 35

 آن جا به رغم باد صبا می فرستمت باد صبا دروغ زن است و تو راستگو

 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند توسنی کردم ندانستم همی

 خواهش نافهمی انسان مکن حرف نزن این سخن عنوان مکن

 غیر تسلیم و رضا کو چاره اي؟ در کف شیر نر خونخواره اي

مفهوم ضرب المثل «از کوزه همان برون تراود که در اوست» از کدام بیت، دریافت می شود؟  . 36

هست اندر ذات او این هر دو معنی آشکار  مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب  

با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد  گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد  

اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  

من آن ذاتم که او از نیستی جان و روان دارد  اگر ذاتی تواند بود کز هستی توان دارد  

مفهوم  «کل اناء یترشح بما فیه»  از کدام بیت دریافت می شود؟  . 37

از کاسۀ شکسته نخیزد صدا درست حسن بیان مجوي ز ما دل شکستگان 

چنان شکست که فارغ ز مومیایی کرد خوشم زسنگ حوادث که استخوان مرا 

بی حاصل است خوردن مستسقی آب راگفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق 

نظم تو کار نار خواهد کرد آب را گرچه میل زي پستی است 

در عبارت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   . 38
«ملک را این بی شرمی و وقاهت سخت منکر آمد و گفت: ندامت و گناه همه در راه فرودستان آمده و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستقبل آن شده و
البته هر که در فرجام کارها ننگرد و در مطلع اندیشه از تخلّص یاد نکند همیشه آسیمه سر و بی سامان باشد تا آن گاه که اجل بر سر او لشکر بر قالب او

غالب آید»

غالب قالب مستقبل وقاهت

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 39
«عزیزي بدان جا رسید؛ گفت: اي روح اهللا، چرا ذبون این ناکس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی و با آن که او جور و جفا پیش می برد؟ تو
ه بِما فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ از او آن صفت می ذاید و از من این صورت مهر و وفا بیش می نمایی عیسی گفت: اي رفیغ، ُکّل اناٍء َیَترشَّ

می آید. من از وي در قضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوي من عاقل می گردد.»

سه شش پنج چهار

کدام تساوي نادرست است؟  . 40

قهر: دشمنی تحسین : آفرین گفتن سفاهت : بی رحمی تلَطف: مهربانی
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کدام بیت «فاقد» مفهوِم بیِت زیر است؟   . 41
لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل» «هر دو گون زنبور خوردند از محل 

که میر و شه کسی باشد که عالم را نگه دارد نه میر و شه بود هر کاو کمر بندد کله دارد 

نه هر که دارد پازهر زهر باید خورد نه هرکه دارد شمشیر حرب باید ساخت 

نه چون عیسی بود هرکس که باشد مادرش مریم نه چون موسی بود هرکس که عمرانش پدر باشد 

به خاتمی نتوان دم زد از سلیمانیبه جِز شکردهنی نکته هاست خوبی را 

سرایندة کدام ابیات درست معرفی شده اند؟   . 42
الف) تعلیم ز اّره گیر در امر معاش 

ب) خدمت حق کن به هر مقام که باشی 
ج) بر در بخت بد فرود آید 

د) چون بسی ابلیس آدم روي هست

 نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش (صائب) 
خدمت مخلوق افتخار ندارد (عطار) 

هرکه گیرد عنان مرکبش، آز (ناصرخسرو) 
پس به هر دستی نشاید داد دست (سعدي)

ج ـ د ب ـ ج الف ـ ج الف ـ ب

مفهوم عبارت «ُکّل اناِء َیَترّشح بما فیه» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ... دیده می شود.  . 43

صفاي پیر طریقت، دلیل راه من است  زخاك دان به فلک، رخت گر کشم چه عجب؟! 

و آه درون به صدق مقالم (=گفتارم) داللت است من مجرم محبت و دوزخ فراق یار 

پاك دامانی دلیلش روي نورانی بود پاك دامانی چو شمع و نور بارد از ُرخت 

که ترجمان غم و درد، اشک و آه من است زبان به شکوه از آن بسته ام به نزد  کسان 

کدام واژه بیت زیر را به صورت دقیق تري کامل می کند؟   . 44
ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم»«دشنام خلق را ندهم جز  ..................  جواب

ریشه دهان رخنه دعا

بیت زیر، به کدام «آرایه ها» آراسته شده است؟   . 45
تا تو قرین قمر زلف دوتا کرده اي»«قامت یکتاي من گشته دوتا چون هالل  

تشبیه، مجاز، تضاد، ایهام تناسب  تضاد، استعاره، جناس تام، ایهام 

تشبیه، واج آرایی، کنایه جناس ناقص  استعاره، واج آرایی، جناس ناقص، مجاز 

در همۀ گزینه ها جناس دیده می شود مگر ..................  . 46

خانۀ جان یافته زان منزلت  اي شده در خانۀ جان منزلت  

ز فکر آنان که در تدبیِر درمانند درمانند  دواي درد عاشق را کسی کاو سهل پندارد  

عاقبت اي دل همه یکسر گلیم  خواجه در ابریشم و ما در گلیم  

به یک هفته از چین به گنگ آمدند  بزرگان چین بی درنگ آمدند

در کدام گزینه «جناس همسان» وجود ندارد؟  . 47

که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد  بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر  

که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم  به حق مهر و وفایی که میان من و توست  

امام شهر که سّجاده می کشید به دوشز کوي میکده دوشش به دوش می بردند

اگر هواي یکی چون تو را به سر دارم  اسیر سر به هوایی شوم، هم از تو بََتر  
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آرایه هاي مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است، به جز:  . 48

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است (جناس، ایهام)  با محتسبم عیب مگویید که او نیز  

فروغ مشتري از عکس روي دلدار است (حسن تعلیل، مجاز)  کمند عنبري از چین زلف دلبند است  

مردمی بر طاق او بنشسته بود (کنایه، استعاره)  ابرویش بر ماه طاقی بسته بود  

باید که به رنگ شمع از رفتِن سر خندد (مجاز، تشبیه)  با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی  

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند.   . 49
ولی را بپرور  ..................  را بمال (تنبیه کن)به داد و دهش کوش و نیکی سگال  

کمان جفا عدو عاشق

کدام گزینه با مفهوم بیت « معیوب همه عیب کسان می نگرد/از کوزه همان برون تراود که در اوست» قرابت دارد؟  . 50

 زمرة دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد

 حالت دل را قیاس از چشم پرخونم کنید چشم پرخونم ببینید و مپرسید از دلم

 هزار ساحر چون سامریش در گله بود قیاس کردم و آن چشم جادوانۀ مست

 گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند گفتم به نقطۀ دهنت خود که برد راه
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پرده در مصراع اول از اصطالحات موسیقی و گوشه هاي دستگاه هاي موسیقی و در مصراع دوم پرده به معناي حجاب و مانع ذکر شده است. گزینه 3  . 1

- آلت موسیقی که با  «مطرب و پردة عشاق»  تناسب - چنگال، دست (که معناي مورد نظر بیت است.)  گزینه 4 «پرده دریدن»  کنایه از «رسوا کردن»  / ایهام تناسب:  «چنگ»  دو معنا دارد:   . 2
دارد. / جناس تام:  «پرده»  در مصراع اّول به معناي  «نوا و نغمه»  و  «پرده» در مصراع دوم به معناي  «حجاب و پوشش»  است.

، بیرون آمدن از دایرة وابستگی ها و دنیاي مادي و رفتن به سوي معنویت و افالك است، در حالی که عبارت عربی داخل پرانتز معادل «از کوزه همان برون تراود که در مفهوم گزینۀ  گزینه 3  . 3
اوست» را می رساند و با بیت سازگاري ندارد.

» به عنوان نمادي از روح انسان که صدایش از وحی می آید و آفرینش ازلی دارد. در سایر گزینه ها طوطی به عنوان یک پرندة زیبا و ماهر و خوش صدا توصیف شده ولی در گزینۀ « گزینه 3  . 4

در گزینۀ  تشبیه: گل مسافر است./ کنایه: برگ سفره ساختن گل: کنایه از شکفته شدن آن/ ره سفر گرفتن گل: کنایه از پژمردن آن  گزینه 4  . 5
سایر گزینه ها  

- لؤلؤ: استعاره از باران؛ مینا و مینو/ باغ و راغ: جناس ناهمسان  

) دو، زوج  ) مثل،مانند،همانند  ) تک ؛ جفت: جناس تام دارد:  ) طاق خانه  - طاق دوم: ایهام: تک، کمان ابرو؛ طاق جناس تام دارد 

- حس آمیزي ندارد/ جان بی پاست: تشخیص 

وابسته هاي پیشین  آن صفت - این صورت  گزینه 1  . 6

وابسته هاي پسین  صاحب ادب - سخن او - خلق و خوي من 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 7

»: نهاد: وجود، باطن / فعل، نهادن، قرار دادن  گزینۀ «

»: چنگ: ساز چنگ / دست و چنگال  گزینۀ «

»: جوي: رودخانه / بن مضارع در معناي فعل امر از جستن به معناي پیدا کن گزینۀ «
مفهوم بیت دعوت به سخن گفتن است ولی در گزینه هاي دیگر بر سکوت و کوتاهی سخن اشاره شده است. گزینه 2  . 8

غالب براي این عبارت مناسب است. در معناي چیره و مستولی شدن.  گزینه 1  . 9
(کلمات عهد و عهد در یک معنی است) تضاد: دربستم و بشکستم (عهد بستن و عهد شکستن) / واج آرایی: حرف «ه» / کنایه: شکستن عهد  کنایه از عمل نکردن به پیمان  گزینه 1  . 10

- بس است.  - کامل است.  تلمیح (بیت«الف» ): اشاره به داستان خضر پیامبر (ع) و آب حیات / مجاز (بیت«ب» ):«سر» در مصراع دوم، مجاز از وجود انسان / ایهام (بیت«د» ): تمام:  گزینه 2  . 11
جناس همسان (بیت«ج» ): سر (قصد)، سر (عضو بدن)

« » به این مفهوم اشاره شده که نیش کژدم و مار و چنگ زدن گربه بخشی از طبیعت این جانوران براي بقا و به نوعی دفاع از خویش است. اما گزینۀ « ،  و  در گزینه هاي « گزینه 2  . 12
می گوید نیش مار به جان انسان ضرر می زند، درحالی که همنشین بد دشمن روان و ایمان است. 

جولقی: کهنه پوش، ژنده پوش، گدا، درویش گزینه 4  . 13
«اشباه» به معناي شباهت ها یا همانندها است. گزینه 3  . 14

ویرایش غلط هاي امالیی: اسرار / قیاسش / منظر گزینه 4  . 15
کنایه: بر باد رفتن کنایه از نابود شدن  گزینه 3  . 16

تشبیه: الف- تشبیه دل (مشبّه) خود (شاعر) به زلف (مشبّه به) معشوق (وجه شبه: بر باد رفتن) 
ب- اضافۀ تشبیهی: دام (مشبّه به) عشق(مشبّه) (وجه شبه: گرفتار کردن) 

جناس همسان: «باد» در مصراع اّول (جابه جایی هوا)، در مصراع دوم (فعل دعایی)؛ جناس ناهمسان: «باد»، بادا/سر، هر/ سر، بر 
بررسی آرایه در سایر گزینه ها: 

): کنایه: بار به دست کسی دادن کنایه از او را گرفتار کردن  گزینۀ (
جناس همسان ندارد / تشبیه (اضافۀ تشبیهی): کمند (مشبّه به) زلف (مشبّه) (وجه شبه: اسیر کردن) / جناس ناقص: بر، سر 

): جناس همسان ندارد / کنایه: بر آب نهاده شدن و بر باد نهاده شدن، هر دو کنایه از ناپایداري / دل بر کسی یا چیزي نهادن: کنایه از شیفتۀ آن (او) شدن  گزینۀ (
تشبیه: - / جناس ناقص: آب، آن  

): تشبیه و جناس همسان ندارد / کنایه: گره گشودن از چیزي یا کاري کنایه از رفع کردِن مشکل آن؛ گره گشودن از دل کنایه از زدودن غم و اندوه  گزینۀ (
تشبیه: - / جناس ناهمسان: - 

گزینه 3  . 17
«دمان» را با «دودمان» اشتباه نگیرید. // «خّطه» را با «خطبه» اشتباه نگیرید. // «سمند» را با «توسن» اشتباه نگیرید. // «ویله» را با «یله» اشتباه نگیرید. // مسلّم داشتن: حتمی دانستن، گزینه 1  . 18

باور کردن // مفلس: تهیدست، درویش و بی چیز 
ویرایش غلط هاي امالیی: مرهم / خار / غیظ گزینه 2  . 19

» تمثیلی براي بیان توحید افعالی است که انسان مانند شیر روي پرچم می داند که تنها با وزش باد حرکت می کند.   مفهوم مشترك ابیات بیان شباهت هاي ظاهري است ولی بیت « گزینه 3  . 20

خواجه (که محذوف است)  نهاد            هدیه ها  مفعول            درویش  متمم            می داد  فعل گزینه 1  . 21
مفهوم سایر گزینه ها این است که رفتار هر کس بیانگر باطن و طینت اوست و شخصیت انسان قابل تغییر نیست. اما گزینه دو می گوید که شخصیت قابل دگرگونی است.  گزینه 2  . 22

) نشانۀ مفعول است و بعد از مفعول آمده است. در دستور زبان معیار امروز فقط این نوع باقی مانده است.  «را» در گزینۀ ( گزینه 1  . 23
در گزینه هاي دیگر «را» در معانی مختلف حرف اضافه می باشد. این «را» نشانه متّمم بوده و برعکس موارد دیگر بعد از متّمم می آمده است. 

): یکی را: به یکی  گزینۀ (

): ما را: براي ما گزینۀ (
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): ما را: به ما  گزینۀ (

الف) سیر و شیر/ َزهره و ُزهره  گزینه 1  . 24
ب ) شراب و خراب / باد و باده / دست و است 

ج ) زاغ و باغ / باغ و راغ/ راغ و فراغ / زاغ و راغ 
(راغ به معناي سبزه زار)

در گزینه هاي  و  هم اظهار تأسف مطرح شده است، اما در گزینۀ  عمیق تر است. عبارت ریش کندن در این بیت نشان از تاثّر عمیق مرد بقال دارد. گزینه 1  . 25

مفهوم بیت شناختن حق و باطل، با بینش عمیق است. گزینه هاي دیگر به ظاهرفریبی مّدعیان اشاره دارد. گزینه 3  . 26

: براي «لولیان» (کولی ها) یک صفت پیشین و سه صفت پسین آمده است =  ترکیب وصفی («چنان» در اینجا صفت نیست؛ چون موصوفی پس از آن نیامده است.)   گزینۀ  گزینه 3  . 27

: هیچ صفتی به کار نرفته است. (در تمام موارد، پس از «این» موصوفی نیامده است؛ پس در همۀ موارد «این» ضمیر اشاره است، نه صفت.)  گزینۀ 

: «چه» صفت تعجبی است که در مصراع نخست  موصوف دارد (روي، موي، بناگوش، خط، خال) و در مصراع دوم  موصوف =  ترکیب وصفی («این» در هردو مصراع ضمیر اشاره است.)  گزینۀ 

: «این» در مصراع نخست صفت اشاره است و  موصوف دارد (خط، نقطه، زمان، مکان) و در مصراع دوم نیز صفت اشاره است با  موصوف (قد، قامت، رفتار، اعتدال) =  ترکیب وصفی گزینۀ 
داریم. 

(«چند» و «کدام» در اینجا صفت نیستند؛ چون موصوفی در کنارشان نیامده است.) 

در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست ذکر شده است. گزینه 1  . 28

«محراب» به همان معنایی است که در سؤال معرفی شده است. گزینه 2  . 29

انبان به معناي کیسۀ بزرگ است.  گزینه 1  . 30

ویرایش غلط هاي معنایی: دلق: لباس درویشان/ ابدال: مردان یگانۀ روزگار/ فراغت: آسایش/ مبّشر: بشارت دهنده گزینه 1  . 31

سوز - دوز / تن - من  گزینه 3  . 32

در این بیت هم جناسی دیده نمی شود.  گزینه 3  . 33

- َمِلک و ُملک/ بس و َکس - می ُکنی و می کنی   - راز و ناز    جناس بیت هاي دیگر: 

هر دو بیت (الف) و (د) بر این نکته اشاره دارند که عاشق تالش می کند که راز عاشق شدن آن برمال نشود اما در این کار موفق نیست و این راز همیشه لو می رود. گزینه 1  . 34

«سفاهت» به معناي نادانی یا نافهمی است. گزینه 3  . 35

» هم می گوید سنگی که ذات آن سیاه است (بدگوهر است) هیچ گاه لعل نمی شود.  از کوزه همان برون تراود که در اوست ضرب المثلی در مفهوم ذات و اصل است و بیت گزینۀ « گزینه 2  . 36

عبارت عربی و بیت اول به این موضوع اشاره دارند که: هر کس هر آنچه دروجودش هست، همان را بروز می دهد. گزینه 1  . 37

وقاحت با این امال درست است. گزینه 1  . 38

ذبون  زبون                رفیغ  رفیق               َ َترشَّه  َترشَّح                می ذاید  می زاید                قضب  غضب گزینه 2  . 39

سفاهت : نادانی – شقاوت : بی رحمی وبدبختی گزینه 2  . 40

بیت صورت سؤال و ابیات مشترك داراي مفهوم ظرفیت هاي مختلف آدمی و پدیده ها هستند. بیت صورت سؤال می گوید دو زنبور از یک جا شهد  خوردند اما یکی عسل می دهد، گزینه 2  . 41

دیگري نیش می زند. اما بیت گزینه  می گوید: آدمی باید کمی خویشتن دار باشد، حتی اگر شمشیر دارد، نباید جنگ کند. 

بیت «الف»: سرودة ابوسعید ابوالخیر و بیت «د»: سرودة مولوي است. گزینه 3  . 42

» شاعر کمال و ارزشمندي را ): هر چیزي مطابق ذات و سرشت خود عمل می کند و ظاهر، بیانگر و آشکارکنندة درون است. ولی در گزینۀ « ، و مفهوم عبارت سؤال و گزینه هاي ( گزینه 1  . 43
از هدایت و صفاي پیر طریقت و مرشد می داند.

در این سؤال با توجه به معنا مشخص که شاعر به جاي بدي خوبی می کند، و کار خوب در برابر دشنام از بین گزینه ها، فقط واژة «دعا» است. گزینه 1  . 44

گزینه 1   . 45

واژة «چین» در معنی کشور چین تکرار شده است.  گزینه 4  . 46

واژة «مهر» در این بیت در معنی محبت تکرار شده است.  گزینه 2  . 47

»: کنایه (طاق »: (حسن تعلیل: دلیل ادبی براي عنبري بودن کمند و فروغ داشتن مشتري) (مجاز ندارد) / گزینۀ « »: جناس: (با، ما) ایهام: مدام (پیوسته، شراب) / گزینۀ « گزینۀ « گزینه 2  . 48

»: مجاز: سر (اندیشه، قصد، نیت) (تشبیه: مثل شمع با خنده سر دادن)  بستن بر چیزي: ایجاد کردن طاق) (استعاره: ابرو طاق بسته: تشخیص) / گزینۀ «

با توجه به اینکه «بمال» یعنی تنبیه کن و «ولی» یعنی دوست، پس معنی مقابل آن یعنی عدو (دشمن، کسی که شایستۀ تنبیه است) صحیح است.  گزینه 2  . 49
عدو: دشمن 

جفا: ستم 

گزینه 2 همان طور که از کوزه همان چیزي بیرون می آید که در درون او است، حال و هواي دل (درون) را می توان از حالت چشم ها (خونین و سرخ بودن آن ها) متوجه شد.   . 50
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