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شاعر در همه ي بیت ها به جز بیت  .................. به بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت اشاره کرده است؟  . 1

گفت: والی از کجا در خانه ي خّمار نیست   گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا رویم  

گفت: در سر عقل باید بی کالهی عارنیست   گفت: آگه  نیستی کز سر در افتادت کاله  

 گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست گفت: مستی زان سبب افتادن و خیزان می روي  

گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست   گفت: می باید تو را تا خانه ي قاضی برم  

مفهوم کلّی همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. همراه با «هشدار و تحذیر» است.  . 2

 که گر کار بندي پشیمان شوي ز صاحب غرض تا سخن نشنوي

 تا دل خویش نیازارد و در هم نشود گر هنرمند از اوباش جفایی بیند

 گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

 که قطره قطره باران چو با هم آمد جوست حقیر تا نشماري تو آب چشم فقیر

واژة «مدام» در کدام گزینه، ایهام ندارد؟  . 3

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز

 مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام عشق بازي و جوانی و شراب لعل فام

 خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

 اي بی خبر ز لّذت شرب مدام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

در کدام بیت تعداد تشبیه متفاوت است؟  . 4

زان روي که اکسیر سعادت نظرت کرد «اهلی» مس قلبی تو، ولی زر شوي از عشق 

ور نه گهواره است زندان مردم بیدار را خلق در مهد زمین از خواب غفلت مانده اند 

مرغ جان را نیز چون پروانه  بال و پر بسوخت عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت 

کشتی نوح است و ما را هست طوفان در کنار بحر مّواج است عشق و در میان بحر، صبر 

به ترتیب چند قید و چند متمم در بیت زیر به کار رفته است؟    . 5
پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است» «با محتسبم عیب مگویید که او نیز

یک قید و چهار متمم دو قید و دو متمم یک قید و سه متمم دو قید و سه متمم

پیام کدام بیت متفاوت است؟   . 6

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي از پاي تا سرت همه نور خدا شود

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

 اي خواجه باز بین به ترّحم غالم را ما را به آستان تو بس حّق خدمت است

 کز دلم یکباره برد آرام را با دالرامی مرا خاطر خوش است

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده،  به ترتیب در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. درست آمده است.  . 7

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازي کزو سازند محفل ها (نهاد - مفعول)

می خواستم که میرمـش اندر قدم چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد (مضاف الیه - بدل)

هرکسی را دل به صحرایی و باغی می رود / هرکس از سویی به دررفتند و عاشق سوي دوست (مضاف الیه - نهاد)

دوستی را گفتم اینک عمر شد گفت اي عجب / ُطرفه می دارم که بی دلدار چون بردي به سر (متمم - مسند)

  50تست ادبیات دوازدهم درس2 ترکیبى
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مفهوم کدام بیت، متفاوت است؟  . 8

 دزد کی از دزد کند باز خواست دزد شد این شحنۀ بی نام و ننگ

 بی روزه هیچ نباشی مه صیام فتوا دهی به غصب حق پیرزن ولیک

 چه شد تاج و تخت انوشیروانی گشوده دهان طاق کسري و گوید

 حقیقت است چرا صحبت از مجاز کنیم حدیث روشن ظلم شما و ذلّت ما  

آرایه هاي «نغمۀ حروف، ایهام، تضاد، تشبیه» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟   . 9
بیداري حیرت زدگان خواب گران است الف) محو رخ زیباي تو فارغ ز جهان است 

مادام که دل در بر سالک نگران است ب) پوشیدن چشم از دو جهان سود نبخشد 
بر پیکر من بند قبا بند گران است ج) تا دست برآورده ام از خرقۀ تجرید 

کاین مرحله را ریگ روان خردة جان است د) صائب مکن اندیشۀ جان در سفر عشق 

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

در کدام عبارت «غلط امالیی» وجود دارد؟   . 10
الف) اسراف آن باشد که برخالف رضاي حق و در حّظ نفس خرج کند. 

ب) اعراض، روي از خدا گردانیدن است و به هوا مشغول شدن. 
ج) غرور، جاه و مال و فریفته شدن و صراط و ثواب و ترازو را فراموش کردن است. 

د) در حفظ مال و ملک رعیّت کوشند و در امارت و زراعت جّد بلیغ نمایند.

ج، د  ب، ج  ب، د  الف، د 

کدام آرایۀ ادبی در بیت زیر وجود ندارد؟    . 11
 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي»  «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

جناس تضاد کنایه تشبیه

مقصود از «ره هموار نیست»  با توجه به بیت زیر در کدام گزینه مناسب تر بیان شده است؟   . 12
گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست»  «گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي

کم خردي و نابرابري راه حرکت اجتماعی را بسته است. ستمگران بداندیش راه را بر همۀ ما بسته اند.

خردمندان هدایتگر نیز گرفتار نابسامانی هستند. نابسامانی، فساد و پلیدي در جامعه گسترده است.

پیام کدام ابیات یکسان است؟    . 13

تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي  ) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي  

باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي  ) گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد  

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي  ) خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد  

هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي  ) در مکتب حقایق پیش ادیب عشق  

دو و چهار یک و سه دو و سه یک و دو

1

2

3

4

کدام گزینه با بقیه، قرابت مفهومی ندارد؟  . 14

 غیر را در خلوت ما راه نیست هر دلی از سوز ما آگاه نیست

 پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست

 باقی عمر ایستاده ام به غرامت بر عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم
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پیام کلی کدام بیت در مقابل آن، نادرست است؟  . 15

گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي / گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست (نابسامانی اوضاع جامعه)

گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم / گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست (فاسد بودن مسؤوالن جامعه)

گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم / گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست (بی توجهی به سر و وضع ظاهري)

گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان / گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست (رشوه خواري در جامعه)

پروین اعتصامی در بیت : گفت :«مستی زان سبب افتان و خیزان می روي»  / گفت :«جرم راه رفتن نیست ، ره هموار نیست» از کدام مسئله ي اجتماعی  . 16
به طریق طنز ، انتقاد می کند ؟           

( آزمایش سنجش – 79-80)

عدم امکان حفظ تعادل به دلیل ناهمواري راه ها تزویر

عدم دسترسی آسان به کار حالل به دلیل ناهماهنگی امور تبعیض

عبارت «گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله»  به کدام حالت اشاره دارد؟  . 17

نداشتن تعادل نادانی نا آگاهی بی ادبی

«حافظ»، «نظامی» و «پروین اعتصامی» در کدام مورد زیر، وجه اشتراك دارند؟  . 18

شیوة گفت وگو در شعر نقیضه پردازي غزل عارفانه غزل عاشقانه

پیام کدام بیت متفاوت است؟  . 19

 جوانان سعادتمند پند پیر دانا را نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟ اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

 باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

آرایۀ تشبیه در کدام بیت به کار نرفته است؟  . 20

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي وجه خدا اگر شودت منظر نظر

کاربرد حرف «تا» در کدام بیت متفاوت است؟   . 21

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟ اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي از پاي تا سرت همه نور خدا شود

 که سعیت بود در ترازوي خویش بخور تا توانی به بازوي خویش  

نقش ضمیر «ش» در کدام مصراع متفاوت است؟  . 22

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

چو نازش به اسب گرانمایه دید نرگسش عربده جوي و لبش افسوس کنان

پیام کدام بیت، متفاوت است؟  . 23

 در این معامله دل ها ز سنگ و پوالدند کسی به لطف به درماندگان نظر نکند

 کاین بحر همیشه در انقالب است ایمن چه نشینی در این سفینه

 توانگران همه بدنام ظلم و بیدادند هزار مرتبه فقر از توانگري خوش تر

 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



واژة «حد» در کدام گزینه، معناي متفاوت دارد؟  . 24

 به وصل خود دوایی کن دل دیوانۀ ما را ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا

 اي من فداي شیوة چشم سیاه  تو نرگس کرشمه می برد از حد برون خرام

 با من این جور تو از حد در گذشت رایت حسن تو از مه برگذشت

 گفت هشیاري بیار اینجا کسی هشیار نیست گفت باید حد زند هشیار مردم مست را

معنی یا مفهوم کدام قسمت مشخص شده نادرست است؟  . 25

گفت اي بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست (بی فایده بودن نصیحت) گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست (نابسامانی اوضاع جامعه)

گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي (نامتعادل بودن در راه رفتن) گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست (پوسیده بودن لباس)

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   . 26
از میان جمله او دارد خبر» «آن که شد هم بی خبر هم بی اثر

 بسی بی برگی اندر پیش گیرم  گر اکنون ترك کار خویش گیرم 

 دایم خبر به خانه ز بازار می بریم در دست ما ز مال جهان نیست خرده اي

 از بی خبران بگذر و در خانۀ ما باش  خواهی خبر از خانه به بازار نیفتد 

 سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش  در مقامی که به یاد لب او می نوشند

مفهوم مصراع گفت«دیناري بده پنهان و خود را وارهان» به کدام پدیده ي مذموم اجتماعی داللت دارد ؟    . 27
( آزادزبان – 82)

دغل کاري ربا خواري رشوه خواري اختالس

در بیت زیر، چند متمم وجود دارد؟    . 28
تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي» «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

چهار سه دو یک

پیام کدام بیت متفاوت است؟  . 29

 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 کاّول نظر به دیدن او دیده ور شدم من چشم ازو چگونه توانم نگاه داشت

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

 مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم چون شبنم اوفتاده بودم پیش آفتاب

جملۀ ساده فقط در گزینۀ .................. دیده می شود.  . 30

گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت.

گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم.

پرش ضمیر فقط در بیت .................. دیده نمی شود.  . 31

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز

 خدایا ز عفوم مکن ناامید بضاعت نیاوردم الّا امید

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

معناي «نیست» در کدام مصراع متفاوت است؟  . 32

گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست

مست گفت اي دوست این پیراهن است افسار نیست گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست
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در کدام یک از ابیات زیر، «کنایه» وجود دارد؟  . 33

 مست گفت: اي دوست این پیراهن است افسار نیست محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

 گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم

 گفت: والی از کجا در خانۀ خّمار نیست گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا شویم

 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

بیت «گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم / گفت والی از کجا در خانه ي خّمار نیست» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد ؟   . 34
( آزمایشی سنجش بهمن 83)

تغییر نیابد که زدیوان الست استدر وجه معاش تو براتی که نوشتند

کان خانه که این نقش نگارید شکسته استبیشی مطلب زان که درست است یقینم

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام استبا محتسبم عیب مگویید که او نیز

گر زین دو فزون می طلبد آزپرست استآن کس که جوینی و گلیمیش به دست است

در کدام گزینه اشاره اي به«رواج فساد و تباهی در جامعه» نشده است ؟  . 35

گفت :«دیناري بده پنهان و خود را وارهان»       گفت :«کار شرع کار درهم و دینار نیست»

گفت :«نزدیک است والی را سراي آن جا شویم»     گفت :«والی از کجا در خانه ي خمار نیست»

گفت : «باید حّد زند هشیارمردم، مست را»           گفت: «هشیاري بیار اینجا کسی هشیار نیست!»

گفت :«تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب»        گفت :«مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست .»

در مصراع دوم بیت زیر به چه مشکل اجتماعی اشاره شده است؟    . 36
  گفت هشیاري بیار اینجا کسی هشیار نیست  گفت باید حد زند هشیار مردم مست را   

ریاي اجتماعی اخالق اجتماعی ظلم اجتماعی فساد اجتماعی

معنی صحیح کلمات  « صفوت، زرق، خذالن، خّمار، کوشک »  کدام است؟  . 37

خلوص - ریا - خوار - باده فروش - کاخ خلوص- کبود - خواري - شرابخوار - قصر

برگزیده - کبود - خوار - شرابخوار - کاخ برگزیده - ریا - خواري - باده فروش - قصر

مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  . 38

که اکسیر وجود اکسیر عشق استمراد از کیمیا اکسیر عشق است

به عشق دل ده و اکسیر را تماشا کنمس وجود تو تا عاقلی نگردد زر

اي مدعی بیا و ببین کیمیاگريمن کرده ام طال به والیش مس وجود

باطل در این خیال که اکسیر می کنندجز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

لحن کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟  . 39

 اي شیخ پاکدامن، معذور دار ما را حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود

 که تا به طنز مرا خلق در زبان افکند به پیش خلق مرا دي بزد به زخم زبان

 پارُدمش دراز باد این َحَیوان خوش علف صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه می خورد

 مست گفت اي دوست این پیراهن است افسار نیست محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

شعر زیر در چه قالبی است؟    . 40
«اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي 

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق 
دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟ 
هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي 

تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي»

قطعه قصیده   غزل   مثنوي

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



شیوة بالغی فقط در مصراع .................. دیده می شود.  . 41

گفت رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

پرش ضمیر فقط در گزینۀ .................. دیده می شود.  . 42

 گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم

 گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله

 مست گفت اي دوست این پیراهن است افسار نیست محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم دور شو اي واعظ و بیهوده مگوي

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  . 43

با چنین دلبستگی از خود بریدن مشکل است   هر سر موي تو را با زندگی پیوندهاست 

همچو بوي گل به یک جا آرمیدن مشکل است   بی قراران هر نفس در عالمی جوالن کنند 

بی ترّدد پشت بر دیوار منزل داده است هرکه گردانید از دنیاي رهزن روي خویش 

گردبادم، ریشۀ من بال پرواز من است  خاِر صحراي عالیق نیست دامنگیر من 

نقش دستوري «مسند» در کدام مصراع وجود ندارد؟  . 44

وجه خدا اگر شودت منظر نظر یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

ترکیب وصفی فقط در مصراع .................. دیده می شود.  . 45

باید که خاك درگه اهل هنر شوي یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي

تعداد شبه جمله ها در کدام گزینه بیشتر است؟  . 46

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟ اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي 

 باید که خاك درگه اهل هنر شوي گر در سرت هواي وصال است حافظا

 مینداز خود را چو روباه شل برو شیر درنده باش اي دغل

منادا در کدام بیت دیده نمی شود؟  . 47

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟ اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي در مکتب حقایق بیش ادیب عشق

 باید که خاك درگه اهل هنر شوي گر در سرت هواي وصال است حافظا

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي وجه خدا اگر شودت منظر نظر

نوع پرسش (استفهام) در کدام گزینه متفاوت است؟  . 48

 از برهنه کی توان بردن گرو؟ گفت هان اي محتسب بگذار و برو

 گفت والی از کجا در خانۀ خّمار نیست؟ گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم

 بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ گر کسی وصف او ز من پرسد

 چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان

اگر بیت زیر را به نثر برگردانیم، کدام واژه جزء اجزاي اصلی جمله محسوب نمی شود؟   . 49
 گفت هشیاري بیار این جا کسی هشیار نیست گفت باید حد زند هشیار مردم مست را  

هشیاري جا مست مردم
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مفهوِم کدام بیت، در مقابل آن «غلط» است؟  . 50

از گلستان دیدة خونبار می آرد برون (عبرت پذیري) دید در آیینۀ گل هر که رخسار خزان 

جان  هاي پاك رخنه به زندان روزگار (توصیه به شکیبایی) دندان به دل فشار کز این راه کرده اند 

صائب از ارباب معنی باش و صورت را ببین (مذمت تزویر) می توان در پرده حسن یار را بی پرده دید 

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت (مناعت طبع) با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است 
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«این که والی در خانه ي خمار باشد، این که قاضی خود در خواب و ناآگاهی باشد و آسوده از نابه سامانی هاي روزگار، و این که گفته است راه ناهموار است، نشانگر بی رسمی و بی گزینه 2  . 1
دادي ها ست.»

» نشان دهندة «زمان» است؛ یعنی: «تا وقتی که»  حرف «تا» در گزینۀ « گزینه 3  . 2
در سایر گزینه ها، «تا» مفهوم «هشدار و تحذیر» دارد و می توان آن را به «مراقب باش» و «برحذر باش» تفسیر کرد. 

نمونه اي از کاربرد حرف «تا» - به همین معنی : پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی! 
معنی بیت ها: 

) هشیار باش که از شخص بدخواه، سخنی را نپذیري؛/ زیرا اگر براساس گفتۀ او رفتار کنی، پشیمان خواهی شد. 

) انسان هنرمند (دانا) اگر از افراد پست ستمی ببیند،/ نباید رنجیده و اندوهگین شود. 

) گفت: «تا وقتی داروغه را خبر کنیم، در مسجد بخواب». گفت: «[گویا بی خبري که] مسجد استراحتگاه [- ِمناسبی براي] گناهکاران نیست!»

) مبادا اشک چشم تهی دستان را بی ارزش به شمار بیاوري؛ زیرا [همان طور که] قطره هاي باران وقتی به هم می پیوندند به جوي آب تبدیل می شود [زاري تهی دستان وقتی فراگیر شود، اساس ظلم را
زیر و رو می کند]. 

«مدام» فقط در معناي «پیوسته» به کار رفته است.  گزینه 3  . 3
در سایر گزینه ها، «مدام» در دو معناي «شراب و پیوسته» به کار رفته است.

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 4

) تشبیه تو به مس تقلبی / تشبیه تو به زر / تشبیه سعادت به اکسیر «اضافۀ تشبیهی»  

) تشبیه زمین به مهد «اضافۀ تشبیهی» / تشبیه غفلت به خواب «اضافۀ تشبیهی» / تشبیه گهواره به زندان 

) تشبیه عشق جانان به شمع / تشبیه جان به مرغ «اضافۀ تشبیهی» / تشبیه جان به پروانه 

) تشبیه عشق به بحر مّواج / تشبیه صبر به کشتی نوح
قیدها:  گزینه 1  . 5

- پیوسته  - نیز                 
متمم ها: 

- طلب  - ما                  - محتسب        
نکته: واژة «چو» اگر در معنی «مثل و مانند» باشد حرف اضافه است.

مفهوم بیت: تقاضاي توّجه معشوق از طرف عاشق  گزینه 3  . 6
مفهوم مشترك سایر ابیات: براي رسیدن به معشوق باید از آرامش خود صرف نظر کنیم.

» واژة «عمر» در نقش «مسند» به کار نرفته است و «نهاد» جمله است؛ زیرا فعل «شد» به معنی «رفت» است؛ پس «عمر» نهاد است. در گزینۀ « گزینه 4  . 7
مفهوم بیت: ناپایداري دنیا  گزینه 3  . 8

مفهوم سایر ابیات: فاسد بودن حاکمان و تظاهر کردن به مذهب و دینداري

) نگاه کنند/ بیت (الف): تضاد: خواب و بیداري / بیت (ج): «خرقۀ تجرید» اضافۀ تشبیهی ) دلواپس،  بیت (د): واج آرایی (نغمۀ حروف): صامت (ر) / بیت (ب): نگران ایهام دارد:  گزینه 2  . 9
است. 

در عبارت هاي «ج» و «د» غلط امالیی وجود دارد. شکل صحیح کلماتی که نادرست نوشته شده اند:  گزینه 4  . 10

عبارت «ج» : ثواب  صواب 

عبارت «د» : امارت  عمارت 

تشبیه: مس وجود و کیمیاي عشق  گزینه 4  . 11
کنایه: دست شستن از چیزي: ترك آن 

تضاد: مس و زر 
جناس: ندارد.

منظور از هموار نبودن راه، مناسب نبودن شرایط اجتماعی براي رشد و آگاهی است. گزینه 3  . 12
پیام هر دو بیت ارزشمند شدن در اثر عشق به خدا است. گزینه 1  . 13

بیانگر غفلت انسان از یاد خداست.  گزینه 4  . 14
پیام مشترك سایر ابیات: فقط کسی که راه عشق را پیموده است، حرف عاشق را درك می کند.

گزینه 3 پیام کلی بیت: بیان فساد و باج گیري بزرگان جامعه  . 15
گزینه 4   . 16

«از سر در افتادت کاله»  حالت بی تعادلی فرد را توصیف می کند. «از سر در افتادت کاله»  کنایه از نداشتن تعادل است. گزینه 4  . 17
«پروین اعتصامی» بستري مناسب براي سرودن شعر عاشقانه نداشت. اهل عرفان هم نبود. // «نقیضه پردازي» یعنی اثري فاخر و مشهور را با همان سبک و زبان خودش به شوخی و گزینه 4  . 18

ریشخند گرفتن. // شیوة گفت وگو در شعر همان «مناظره» است که هر سه شاعر در آن دست داشته اند. 

مفهوم مشترك سه بیت اّول: باید رهرو بزرگان عشق باشی تا به مقام واالیی برسی. گزینه 4  . 19
آرایۀ تشبیه در سایر ابیات:  گزینه 4  . 20

- نور عشق - مس وجود            - ادیب عشق           
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«تا» حرف اضافه است زیرا نشان دهندة فاصلۀ مکانی است.  گزینه 3  . 21
در سایر ابیات، حرف «تا» حرف ربط است.

– ضمیر «ش» نقش متمم دارد: گفتمش  به او گفتم  گزینه 2  . 22
در سایر گزینه ها، ضمیر «ش» نقش مضاف الیه دارد.

گزینه 2 پیام بیت: ناپایداري دنیا   . 23
مفهوم سایر ابیات: فاسد بودن حاکمان و افراد توانگر

حد: مجازات شرعی  گزینه 4  . 24
معنی حد در سایر گزینه ها: اندازه

مفهوم درست: بی اهمیت بودن مقدار شراب گزینه 2  . 25

» نیز به همین مفهوم اشاره شده است. در سایر گزینه ها، گزینۀ  به این موضوع اشاره دارد که تصمیم نادرست و عدم درك مفهوم بیت سوال «بی خبري عاشقانه» است. در گزینۀ « گزینه 4  . 26

موقعیت موجب ناکامی است. در گزینۀ  سخن از بی بهرگی از دنیاست و گزینۀ  بر ضرورت دوري از مخاطب ناشایست براي حفظ اسرار تاکید دارد. 
گزینه 2  . 27

– مردان ره   – مس وجود     متمم ها:  گزینه 2  . 28
نکته: واژة «تا» حرف ربط است؛ نه حرف اضافه.

مفهوم بیت: نمی توان از نگاه کردن به معشوق صرف نظر کرد. گزینه 2  . 29
پیام مشترك سایر ابیات: عشق به معشوق، انسان را ارزشمند می کند.

» حرف ربط «که» بعد از فعل «گفت» حذف شده است و هر سه مصراع جملۀ غیر ساده دارند. » و « » و « در گزینه هاي « گزینه 1  . 30
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 31

»: با محتسبم عیب مگویید  با محتسب عیبم را مگویید.  گزینۀ «

»: خدایا ز عفوم مکن ناامید  خدایا ز عفو ناامیدم مکن.  گزینۀ «

»: آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست  آن آشکار صنعت پنهان آرزویم است. گزینۀ «
فعل «نیست» در معناي «حضور ندارد» به کار رفته و غیراسنادي است. گزینه 1  . 32

در سایر گزینه ها، فعل «نیست» اسنادي است.
مصراع اّول: گریبان کسی را گرفتن کنایه از گالویز شدن و دعوا کردن.  گزینه 1  . 33

مصراع دوم: «این پیراهن است افسار نیست» به کنایه یعنی گریبانم را رها کن.
مدام ایهام دارد 1- شراب خواري   2- پیوسته  گزینه 3  . 34

در گزینه هاي دیگر به وجود «رشوه خواري، می نوشی و غفلت و تباهی» اشاره شده است.  گزینه 4  . 35
شاعر همه ي مردم جامعه را متهم به مستی می کند، می گوید حتی یک نفر هم به حال عادي نمی توان یافت که بتواند مست را حد بزند. گزینه 1  . 36

رجوع شود به واژگان سّوم امّا معنی کوشک، خذالن و زرق در کتاب شرح داده نشده است. گزینه 3  . 37
گزینه 4 مفهوم محوري تست: عشق مایۀ کمال وجود انسان است.   . 38

معناي بیت چهارم: حاصل سختگیري هاي این زاهدان متعصب و خشک مغز چیزي جز تیرگی قلب ها نیست و خودشان در این گمان باطل اند که در حال تولید اکسیر و به کمال رساندن انسان هایند. 

 گزینۀ چهارم 

،  و  طنز است اما لحن گزینۀ  جدي است. لحن گزینه هاي  گزینه 2  . 39
در غزل، مصراع اول با مصراع هاي زوج هم قافیه است و موضوع آن نیز عشق و عرفان است. گزینه 2  . 40

فعل جملۀ سوم، قبل از اجزاي دیگر جمله آمده است.    گزینه 3  . 41

گفت آگه نیستی کز سر درافتادت کاله  گفت: آگه نیستی که کالهت از سر درافتاد.

گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله  گفت آگه نیستی که کالهت از سر در افتاد. گزینه 2  . 42

، صحبت از «ترك تعلقات» است؛ اما مفهوم گزینۀ  «دلبستگی به تعلقات دنیوي» می باشد. ،  و  در گزینه هاي  گزینه 1  . 43

– صاحب خبر – منظر نظرت  – غریق بحر خدا  مسندها:  گزینه 3  . 44
بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 45

»: راه ذوالجالل: اضافی  گزینۀ «

»: ترکیب ندارد  گزینۀ «

»: یک دم: وصفی، غریق بحر: اضافی، بحر خدا: اضافی  گزینۀ «

»: خاك درگه: اضافی، درگه اهل: اضافی، اهل هنر: اضافی  گزینۀ «
بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 46

»: واژه هاي «هان و اي پسر» شبه جمله هستند.  گزینۀ «

»: اي بی خبر شبه جمله است.  گزینۀ «

»: حافظا شبه جمله است.  گزینۀ «

»: اي دغل شبه جمله است.  گزینۀ «
نکته: شبه جمله ها دو دسته هستند: 
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- کلماتی که براي بیان عواطف و احساسات است مانند: احسنت - سالم - افسوس و ...

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 47

- ندارد - حافظ         - پسر         - بی خبر        

پرسش تأکیدي است.  گزینه 2  . 48
سایر گزینه ها، پرسش انکاري دارد.

گزینه 3   . 49

: با دیدن ظاهر به باطن پی بردن.  مفهوم گزینۀ  گزینه 3  . 50
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