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  ادبيات
  

  پاسخ است. 2گزينه  -1
  ها:  معني درست واژه  
  آسيا كردن غذا زير دندان (بلع: فرو بردن) -مضغ: جويدن  
  اظهار نياز -التماس -البه: تضرّع  
  عقار: آب و زمين  
  )jokeي التين  معادل واژه -ر كوتاهدار در قالب يك روايت بسيا ي باريك (امروز به معني سخن خنده نكته -مطلب نيكو -لطيفه: گفتار نغز  
  پاسخ است. 3گزينه  -2

  ها: معني درست واژه  
  ها / خاصيت: ويژگي / غواص: فرورونده در آب)  بافتند. (خواص: ويژگي خوص به معني ليف خرماست كه از آن سبد مي -باف خواص: زنبيل  
  ».ترسم نمي -باك ندارم«ي عربي است به معني  هي فعلي در اصل، جمله -قيد بي -بندوبار بي -پروا الابالي: بي  
  اي ... كهنه و پوسيده داشت.) گونه: جامه اي داشت ... خلق پوسيده (در متن تاريخ بيهقي آمده است: جبه -ژنده -خَلَقَ: كهنه  
  خودداري كردن) -متوسل شدن (امساك: باز ايستادن -تمسك: چنگ زدن  

  پاسخ است. 3گزينه  -3
  دنرؤيت: دي  
  از خودپرستي و غرور است.) كنايهسرگراني: خودپرستي (در واقع   
  شكن صف -درد كسي كه صف سپاه دشمن را از هم مي -شجاع -صفدر: دلير  
  توانايي خواندن و نوشتن -2آبادي (در واقع سياهي شهر كه از دور پيداست.)  -1سواد:   
  پاسخ است. 2گزينه  -4

  ها:  امالي درست واژه  
  پرهيز كردن) -دوري -جويي (برائت: بيزاري : برتريبراعت  
  اذيت) -شكنجه -مالل (زجر: آزار -اندوه -دل شدن ضجرت: تنگ  
] [سـرزمينِ  آوري و اسـتاد دانشـمندانِ   ي آسمان كمال و جـواهر معـدن زبـان    مركز آسمان دانش و مرواريد درياي علم و ستاره«معني متن:   

ي  پرداخت و هزينه دستي بود و به نويسندگي مي كرد، در نهايت ناتواني و تنگ در سمرقند زندگي و تحصيل ميماوراءالنّهر بود و در جواني كه 
تنگي بر من غالب شد و فقـر، زنـدگي در ايـن     اندوه و دلآمد. شنيدم كه گفت: زماني،  دست مي آن (حقوق نويسندگي) به زندگي او از حقوقِ

  »ام) به جايي رسيد كه شلوار[م] را فروختم و با بهاي آن نان خريدم! دستي ار (تهيدنياي پهناور را برايم دشوار كرد و ك
هاي تـاريخ مصـرف    چنان در ذهن طرّاحان و كتاب هاي درسي حذف شده، اما ظاهراً هم از كتاب» تنگي دل«به معني » ضجرت«ي  عريضه: واژه  

  شان باقي است! گذشته
  پاسخ است. 4گزينه  -5

  هرچه ميان دو چيز قرار بگيرد و بينشان جدايي بيندازد.) -ترسناك (حايل: جداكننده -آور هراس -آور : هايل: هول هامالي درست واژ  
  »[سخت و] ترسناكي دچار شده بود كه يادآوري نكردنش بهتر است. يكي از پادشاهان به بيماريِ«معني عبارت:   
  ها:  معني عبارت در ديگر گزينه  
سرشـت بـود).    ظـاهر و بـاطن داشـت (زيبـارو و پـاك      قبول پادشاه قرار گرفت، زيرا آراسـتگيِ هرحال) مورد توجه و  هخالصه (ب: 1ي  گزينه  

  رديفانش به جايگاه او حسادت ورزيدند و او را به خيانتي متّهم كردند.   هم
او]  ِـِـِـِـ[اش] بـه دنبـال[   نده) سوار [بود] و بـرده ازقيمت به تن [داشت] و بر اسب عربي (ت : فرد نادان چاقي را ديدم [كه] لباسي گران2ي  گزينه  

  دويد.  مي
كرد و بنا را بـر ظلـم و    درازي و آن را غارت مي اند كه به دارايي[هاي] مردم دست ي يكي از پادشاهان غيرعرب حكايت كرده درباره: 3ي  گزينه  

  هاي بيگانه رفتند.  ش كوچ كردند و به سرزمينا كارانه آزار آنان گذاشته بود تا حدي كه مردم به خاطر كردار[هاي] فريب
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  پاسخ است. 3گزينه  -6
  سه جزئي با مسند                                         

  گزاره                                                                                 نهاد        

  مسند                                              فعل                 متمم اسم                            

  متمم اسم                                  

  بوده است       با بيگانگان               جويي    ي مبارزه تدوين               تقويت روحيه  هدف فردوسي        
  نامه                              و مقاومت                   در برابر دشمنانشاه                                          

  متمم قيدي: احياي زبان فارسي  
  ها:  بررسي ديگر گزينه  
  چهار جزئي با مفعول و مسند                          ) 1  

  زارهگ                           نهاد                                      

  فعل                        فعول                       مسندم                                   

  آورند شمار مي به       از نمايندگان                             ابوالفرج روني، سيد             نويسندگان    
  عدي                سبك عراقيحسن غزنوي، س       بزرگ                         
  اي ديگر مولوي و عده                                  

  ظاهري مانند متمم دارد، اما در جايگاه مسند قرار گرفته است. » از نمايندگان سبك عراقي«دقّت كنيم!   

شود، يعني نهاد مشخّصي ندارد، بلكه مانند مصـدر، مفهـوم عمـل يـا      فعل غيرشخصي است كه وجه مصدري ناميده مي» توان نام برد مي ) «2  

  كند.   حالتي را بدون اشاره به شخص و زمان آن بيان مي

باهات كنكور، چندين فقره (!) سـابقه هـم دارد!   ي اشت است و البته مثل بقيه موشيپوشي و فرا غيرقابل چشمعريضه: اين گزينه، از اشتباهات   

اي كه نه فعل درست و درماني دارد و نـه نهـاد    مطرح شود. جمله» اجزاي جمله«عنوان سؤال  اي چرا بايد به هيچ معلوم نيست كه چنين جمله

  آموز متوجه ساختار جمله شده و نه طرّاح.  مشخّصي. نه دانش

  
  تممم جزئي با سه)                 4  

  گزاره                  نهاد                                   

  متمم                           فعل                                            

  پرداختند        ساختن                                               برخي از شاعران       
  هاي پيوسته دوبيتي               او            معاصر               

  
  ديگر شاعران متجددو       ابوالقاسم الهوتيو      الشّعراي بهار ملك    از قبيل/      دهخدا  بعد ازمتمم قيدي:   
  معطوف به متمم قيدي              معطوف به متمم قيدي  حرف      متمم           حرف اضافه           متمم قيدي                                                  

  الشّعراي بهار) الشّعراي بهار)                 (ملك اضافه      قيدي                                                                          (ملك                                             

  پاسخ است. 1گزينه  -7

  اند كه گاهي مفعولشان همراه با وابسته آمده است:  ي سه جزئي گذرا به مفعول ي يك جمله هاي مركّب، در حقيقت، فشرده بعضي از واژه  

  كند.  ] مداد را پاك ميي كه [اثرِا كن: وسيله مداد پاك  پاشد. اي كه گالب را مي پاش: وسيله گالب  

  تراشد.  كه قلم را مي اي تراش: وسيله قلم  گيرد. اي كه گل را مي گير: وسيله گل  

 -را فعـل مركّـب بـدانيم   » پـاك كـردن  «) در صورتي درست است كه 1ي ( هاي گزينه در ميان ساير واژه» كن مداد پاك«دقّت كنيم! پذيرفتن   

» پـاك «ل مركّب نيست، بلكه مسلّماً فع» پاك كردن«كه بر اساس تعريف فعل مركّب در كتاب درسي،  حال آن -كه طرّاح محترم دانسته! چنان

  ».گردانيدن، نمودن و ساختن«معني با  فعل اسنادي است هم» كردن«سند و م

  ي چهار جزئي با مفعول و مسند است.  ي يك جمله و فشرده.» كند مي  پاكرا  مداد] كه [اثرِ اي وسيله«كن يعني:  در اين صورت مداد پاك  
  فعول     مسند      فعلنهاد                         م             
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  پاسخ است. 1گزينه  -8
/ زمـين/ و/  ِـِـِـِـد/ ابتدا/ وضع/  َـَـَـَـيـ]ي/ را/ بـ/ ساز/ د/ بنا/ [ َـَـَـَـ/ كه/ مي/ خواه/ ∅∅∅∅/ مهندس/ ي/ است/ ش/ گر/ مانند ِـِـِـِـها: گزار/ شمارش تكواژ  

  تكواژه) 44د ( َـَـَـَـ/ ي/ مي/ پرداز/ د/ سپس/ به/ طرح/ ريز َـَـَـَـ/ خود/ مجسم/ مي/ كن/ ِـِـِـِـ/ ساخت/ مان/ را/ در/ ذهن/ ِـِـِـِـتناسب/ 

/سـاختمان/ را/ در/   ِـِـِـِـ/ زمين/ و/ تناسب/ ِـِـِـِـخواهد/ بنايي/ را/ بسازد/ ابتدا/ وضع/  ها: گزارشگر/ مانند/ مهندسي/ است/ كه/ مي شمارش واژه  

  واژه)  28پردازد ( ريزي/ مي كند/ سپس/ به/ طرح /خود/ مجسم/ مي ِـِـِـِـذهن/ 
  عريضه:   
تـوان حـدس زد كـه طـرّاح سـؤال       خورد، مي ها به چشم نمي يم در سؤاالت شمارش تكواژ و واژه هر وقت پاسخ، ميان گزينها الف) بارها گفته  

ي  ي واژه بـار (!) دربـاره   كـه ايـن   گرفته باشد، چنانها تراشيده يا به عكس، يكي دو تكواژ ناقابل را نديد  اي از گوشه كنار واژه تكواژهاي اضافه
»فتاده است. اتّفاق ا» مانند  
  »ا طرّاح سؤال، آن را متشكّل از دو تكواژ  مسلّماً حرف اضافه و تنها داراي يك تكواژ است و يك واژه محسوب مي» مانندِـِـِـِـمانند + «شود، ام  «

واژه تعلّـق دارد، بـا    دي ديگـر بـه خـو    ها نمونه و ده» مثلِ«و » بدونِ«و » برايِ«هاي  ي واژه ي پاياني آن را كه مانند كسره تصور كرده و كسره
  نماي اضافه اشتباه گرفته است.  نقش

را به دو واژه تفكيك كرده، باز هم يك واژه زياد آورده اسـت!!! و ايـن، يعنـي    » مانند«كه طرّاح سؤال،  ب) در بخش شمارش واژه، با وجود اين  
، »گردانـد  مـي «معني بـا   فعل اسنادي است هم» كند مي«ند و مس» مجسم«را فعل مركّب پنداشته؛ نياز به توضيح نيست كه » كند مجسم مي«
كه فعل مركّب است، اشتباه گرفتـه  » تجسم كردن«است با » مسند + فعل اسنادي«كه شامل » مجسم كردن«بار  اين». سازد مي«و » نمايد مي«

  شده است. 

  پاسخ است. 1گزينه  -9
  واژه) 2م + رو) (آگاه (دل + آگاه) / قلمرو (قل هاي مركّب: دل واژه  
  واژه) 2يابي (دست + ياب + ي) ( مركّب: گوناگون (گون + ا + گون) / دست -هاي مشتق واژه  
گيـرد، طرّاحـان كنكـور نظـر      را در نظر نمي» ي تاريخي واژه پيشينه«عريضه: اگرچه كتاب درسي در تفكيك تكواژها و تعيين ساختمان واژه،   

    )شود. جا روايي دارد. (شنيده و اجرا مي كه قلم (مجازاً به معني فرمان) در آن يعني مساحتي» قلمرو«ديگري دارند. 
  شود! آموز نمي گير دانش چنين مفهومي دست» قلمرو«ي  قطعاً امروز از درهم شكستن واژه  

  پاسخ است. 3گزينه  -10
  شود:  ت داده ميمحذوف به مشبه نسب» به مشبه«ي استعاري يكي از اجزا، لوازم يا اندام  در اضافه  

(انســان)ي  سينه     
←←←← (انســان)  آغوش   /     كوير

←←←←  سقف/      بختي خوش  ( ي  خانه     )
←←←←  (انســان)  دست/      شب

←←←←  طبيعت  
  مشبه                                هاي مشبه     يكي از اندام    يكي از اجزاي                         يكي از اجزاي                                    مشبه                  يكي از اجزاي                               مشبه  
  به محذوف (انسان)         به محذوف (خانه)                           مشبه مشبه           )انسان(محذوف  به مشبه                    به محذوف                   مشبه       

  ها:  بررسي ديگر گزينه  
  ي استعاري : عطر الهام: اضافه1ي  گزينه  
قبل از آن، خيال  است، چوني استعاري  البد اضافه» شب كوير«هم با توجه به درس » گل خيال«ي استعاري /  : دست ... مرگ: اضافه2ي  گزينه  

  كند! هاي خيال صحبت مي ي گل را به درختي تشبيه كرده و بعد درباره
  ي استعاري  ي پرواز: اضافه : سايه4ي  گزينه  
هاي تشبيهي و استعاري، خارج از متن (شعر يا نثر) صد درصد غيرعلمي است. متأسفانه تأكيد طـرّاح   طور كلّي طرح سؤال از اضافه عريضه: به  

تر (!) داوطلب فقط با يادآوري متن كتاب درسي است  هاي تشبيهي موجود در كتاب است. به عبارت متأسفانه اضافه حفظ كردنفقط بر  فقط و
  تواند به سؤال پاسخ دهد! كه مي

  پاسخ است. 4گزينه  -11
تا بتوانيم نقش كلمـات را تشـخيص بـدهيم و     ، حتماً بايد به معني درست بيت يا عبارت دقّت كنيم»بالغي«از » عادي«ي  براي شناختن شيوه  

  هم نخورده است:  ) ترتيب اجزاي جمله به4ي ( ها را مرتّب كنيم. در گزينه ساختار دستوري جمله
  نه       من      پردرد    دلبر        دل     [تو]   بيا    [تو]  
  اليه   فعل افنهاد      فعل    نهاد     مفعول           متمم     صفت     مض   

  نه       من      زرد    رخانبر        رخ     [تو]   بيا    [تو]  
  اليه   فعل نهاد      فعل    نهاد     مفعول             متمم     صفت    مضاف   

  ها:  بررسي ديگر گزينه  
  را    آن گرد    بيارتقدم فعل بر مفعول (مصراع دوم): : 1ي  گزينه  
  فعل       مفعول                               
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  شكل مرتّب جمله: آن گرد را بيار  
  آوري، بياور و بر گَرد من (چه چيز من؟!) بگذار! معني بيت: [قدري] از آن گَردي را (كدام گرد را؟!) كه از دريا برمي  
  تمس    سرم   گردد نمي: تقدم فعل بر مسند و نهاد (مصراع اول): به هر باده 2ي  گزينه  
  فعل            نهاد       مسند           

  گردد.  شكل مرتّب مصراع: سرم به هر باده مست نمي  
  شود / شرابي را كه با آن مأنوسم كنارم بگذار. خود نمي معني بيت: سرم (وجودم) با هر شرابي از خود بي  
  را آن معجز هر مرد و زن   بيار: تقدم فعل بر مفعول (مصراع اول): 3ي  گزينه  
  فعل                      مفعول                                 

  شكل مرتّب مصراع: آن معجز هر مرد و زن را بيار  
  (كدام معجزه؟!) را بياور و در نزد دشمن نامرد من (كدام دشمن؟!) بگذار.  ها  ي انسان معني بيت: آن معجزه  
تنهايي هيچ معني درستي  ) به3و  1هاي  ها (گزينه قگي انتخاب شده، و الاقل نيمي از آنسلي عريضه: ابيات اين سؤال كه متأسفانه در نهايت كج  

  ي موالنا. هاي پيچيده ندارد، مربوط است به يكي از غزل
» كـرد  خـو «لنگد. داوطلب از كجا بداند يا در كدام كتاب درسي بخواند كه  عنوان پاسخ صحيح انتخاب شده، پايش مي ) هم كه به4ي ( همين گزينه  

جمـع  » ان«است و به همين خـاطر هـم   » گونه«كه به معني » چهره«نه به معني » رخان«ي  در واژه» رخ«است و » مورد انس و الفت«به معني 
  پذيرفته؟!!

دانسـتن اجـزاي    دانيم؛ بنابراين، جدا  در اين گزينه مفهوم كنايي دارند و تركيبات كنايي را فعل مركّب مي» رخ نهادن«و » دل نهادن«بماند كه   
  رسد.  ي بالغي درست به نظر نمي آن براي توجيه شيوه

  دهد.] ي اول را نشان مي توان خواند. ببينيم: [خطّ مورب (/) پايان جمله ) را به دو صورت مي1ي ( گزينه  
  بر گرد من نه/  از آن گردي كه از دريا برآري               بيار آن گرد راالف)   
  ي دوم  ي اول                                                  جمله جمله                                                                       

  آن گرد را بر گرد من نه/  از آن گردي كه از دريا برآر ي               بيارب)   
  ي دوم  جمله                                       ي اول            جمله                                                          

  باشد؟عقيده  آموز در خواندن بيت با طرّاح هم تر مي پسنديم، سؤال اين است كه چرا بايد انتظار داشت دانش اگرچه ما هم خوانش (تلفّظ) اول را بيش  

  پاسخ است. 2گزينه  -12
  انتس فانون (اثر ديگر: سال پنجم الجزاير، انقالب آفريقا)فر»: واپسين دم استعمار«و » دوزخيان روي زمين«  
  ويكتور هوگو (آثار ديگر: گوژپشت نتردام، كارگران دريا، كليساي نتردام پاريس، تاريخ يك جنايت)»: بينوايان«و » خندد مردي كه مي«  
  چهاردهم و پانزدهم) الكساندر دوما (آثار ديگر: كنت مونت كريستو، لويي»: سه تفنگدار«و » ي سياه الله«  
  ها) ها و آدم جان اشتاين بك (اثر ديگر: موش»: هاي خشم خوشه«و » مراتع بهشتي«  
  ها:  هاي مطرح در گزينه بررسي ديگر كتاب  
  ها: جان اشتاين بك ها و آدم ها: خوزوئه دوكاسترو / موش ها و خرچنگ : رامايانا: والميكي / آدم1ي  گزينه  
  ريك كبير: توماس كاراليل: تاريخ فرد3ي  گزينه  
  : سال پنجم الجزاير: فرانتس فانون4ي  گزينه  
نوشته شده و با وجودي كه قـبالً در سـؤاالت   » ي سياه النه«است كه در كتاب درسي به اشتباه » ي سياه الله«عريضه: نام رمان الكساندر دوما   

  باقي مانده است!طور سياه  ايم، اين النه (كتاب؟ كنكور؟) همان مشابه تذكّر داده

  پاسخ است. 1گزينه  -13
شناس معاصر بود كه پـس از اتمـام    ) فرزند استاد محمدتقي شريعتي، اهل مزينان، نويسنده، متفكّر و جامعه1312-1356دكتر علي شريعتي (  

به پايان برد. سرانجام در سـال  شناسي مذهبي  ي تاريخ و جامعه تحصيالت دانشگاهي خود در مشهد، تحصيالت عالي را در فرانسه و در رشته
اشـاره كـرد. (كتـاب    » مسئوليت شيعه بـودن «و » هبوط«، »كوير«، »فاطمه فاطمه است«توان به  هـ . ش درگذشت. از جمله آثارش مي 1356
  ي تحرير درآورده است.) را به رشته» كوير«ي كوير از باستاني پاريزي است و دكتر شريعتي كتاب  حماسه

  سخ است.پا 4گزينه  -14
  ي خورشيد: سلمان هراتي (آثار ديگر: از اين ستاره تا آن ستاره، از آسمان سبز) دري به خانه  
  ها، شرق اندوه، حجم سبز، ما هيچ ما نگاه، صداي پاي آب)  آوار آفتاب: سهراب سپهري (آثار ديگر: مرگ رنگ، زندگي خواب  
  غربي) -هاي رومي، ديوان شرقي ورتر، فاوست، اگمونت، نغمهها: گوته (آثار ديگر: تغيير حال گياهان،  تئوري رنگ  
شـرح  «، »ي انسـان و حيـوان   محاكمـه «، »ابطال الباطل«، »انقالب كبير فرانسه«ي  چهل ساعت محاكمه: عبداهللا مستوفي (آثار ديگر: ترجمه  

  »)زندگاني من
  الحياة: محمدرضا حكيمي (اثر ديگر: ادبيات و تعهد در اسالم)  
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  پاسخ است. 2ينه گز -15
 شرمسـازي  و بيمـاري  عشـق،  كنايي معاني در ديگر ابيات در بارها (زردرويي ناتواني از كنايه شدن زردرو / شدن دچار و كردن تجربه از كنايه ديدن كنايه:  

  دارد.) خاكساري و فروتني نهايت مفهوم عاشقانه اشعار در كنايي تركيب (اين شدن اعتبار بي يا ناتوان از كنايه مردن كسي پيش است.) آمده نيز
  (وجه شبه: سرخي) لعل       لبي تشبيهي):  تشبيه (اضافه  
  به مشبه      مشبه                                                                        

  سرو       قدي ديگر:  نمونه به آمده است. هاي تشبيهي است كه در آن اول مشبه و سپس مشبه از آن دسته اضافه» لب لعل«دقّت كنيم!   
  به مشبه      مشبه                                                             

  مراعات نظير: روي، لب، [دست] (اندام انسان)  
  ي اعمال قدرت، مجازاً به معني قدرت) / ب) مكر و فريب عنوان وسيله ها (به ايهام: دستان: الف) دست  
  كند.  ايهام تناسب ايجاد مي» رستم«ي لقب زال و پدر رستم، با در معن» دستان«دقّت كنيم!   
بار ميان دستان (بـه معنـي    باعث شده برخي در بيت تنها به دنبال ايهام تناسب بگردند: يك» دستان«عريضه: عدم توجه به ايهام موجود در   

جـز سرگذشـت عمـرو،     به -آموز روزگار از اتّفاقات عبرت». تمرس«بار هم بين دستان (به معني پدر رستم) با  و يك» لب«و » روي«ها) با  دست
است كه سال گذشته در آزمون سراسري خارج از كشـور آمـد و فريـاد و فغـان     » دستان«ي  يكي هم، همين طرح ايهام از واژه -ليث صفّاري

بـه معنـي مكـر و    » دسـتان «ي  ين، به دنبال واژهآموز مقيم بالد غربت به گوش كسي نرسيد، فرياد و فغان ما هم به هكذا! بنابرا همه دانش آن
  !16، سؤال 88تر(!) رجوع كنيد به پاسخ آزمون سراسري خارج  هاي درسي نباشيد و جهت كسب اطّالعات بيش فريبش در كتاب

  پاسخ است. 2گزينه  -16
  رود.  شمار مي استعاره به خبري به چشم، تشخيص و به تبع آن، چنين نسبت دادن بي استعاره: نرگس استعاره از چشم / هم  
  (وجه شبه: خميدگي) ابرو      طاقي تشبيهي):  تشبيه (اضافه  
  به     مشبه مشبه                                                                        

  هاي موجود در مسجد) تناسب (مراعات نظير): طاق، محراب (مجموعه سازه  
  پاسخ است. 4گزينه  -17
  ساخت، سخت (جناس ناقص)»: لفا«جناس: بيت   
كه قلم بتواند در تهـران غلغـل    چنين اين بخشي) است. هم ي تشخيص (جان ي آرايه دهنده مخاطب واقع شدن قلم نشان»: هـ«تشخيص: بيت   

  رود.  شمار مي پا كند و از شرع قرآن حمايت كند، تشخيص به (هياهو) به
  كننده نگرنده، نگاه -2پريشان و مضطرب  -1 نگران: »:ج«ايهام: بيت   
  نما است.   كند، بياني متناقض كه شاعر آزادي را بند گرفتاري قلمداد مي كه آزادي موجب گرفتاري شاعر شده است و اين اين» د«نما: بيت  متناقض  
  جواب تلخ (آميزش دو حس شنوايي و چشايي)»: ب«آميزي: بيت  حس  
  پاسخ است. 1گزينه  -18
  ي عاشق از رنج عشق ه: شكو1ي  مفهوم گزينه  
  نشين بر اخالق انسان ها: تأثير هم مفهوم مشترك ديگر گزينه  
  پاسخ است. 3گزينه  -19
  : حسرت خوردن بر آرزويي كه به آن نرسيده و افسوس از سپري شدن عمر3ي  مفهوم گزينه  
  هاست.  رنج ي تحمل ها: اهميت اميدواري؛ اميدواري مايه مفهوم مشترك بيت سؤال و ديگر گزينه  
  پاسخ است. 4گزينه  -20
  : هر كسي، محرم راز عشق نيست. 4ي  مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
  ها:  بررسي مفهوم ديگر گزينه  
  وفايي معشوق : شكوه از بي1ي  گزينه  
  : ادعاي عاشقي بسيار آسان است و دليل بر عشق حقيقي نيست. 2ي  گزينه  
  بخش است.  عشق براي عاشق لذّت : بالكشي عاشق؛ رنج3ي  گزينه  

  پاسخ است. 3گزينه  -21
  ناپذيري شاعر عياش : نصيحت3ي  مفهوم گزينه  
  ها: تأثيرگذاري آواز خوش بر جانوران مفهوم مشترك عبارت سؤال و ديگر گزينه  
شـود، از   ، چنـين بيتـي انتخـاب مـي    »نورانتأثير آواز خوش بر جـا «هاي زيبا در ادبيات فارسي با مفهوم  همه بيت عريضه: وقتي با وجود اين  

  خواند، نبايد ايراد گرفت! مي» آلكي«داوطلبي كه آخر بيت را 
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  پاسخ است. 4گزينه  -22
  : تقاضاي ترحم عاشق از معشوق4ي  مفهوم گزينه  
  ها: تقابل عقل و عشق؛ شرط عاشقي، زير پا گذاشتن عقل است.  مفهوم مشترك ديگر گزينه  
  است. پاسخ 2گزينه  -23
  : اميدواري عاشق به وصال معشوق تا دم مرگ2ي  مفهوم گزينه  
  ها: وصال سبب افزايش اشتياق عاشق است.  مفهوم مشترك ديگر گزينه  
  پاسخ است. 1گزينه  -24
  بدنامي و رسوايي در نظر عاشق اهميتيِ : بي1ي  مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
  ها:  بررسي مفهوم ديگر گزينه  
  : تفاخر و خودستايي شاعر2ي  هگزين  
  : تقابل عشق و عقل؛ برتري عشق بر عقل3ي  گزينه  
  : ضرورت تسليم بودن در برابر معشوق4ي  گزينه  
  پاسخ است. 2گزينه  -25
  : ضرورت رازداري2ي  مفهوم گزينه  
  ايش و تسبيح خداوندند.ي موجودات و اجزاي طبيعت مشغول ست ها: همه مفهوم مشترك شعر مطرح در سؤال و ديگر گزينه  
آيد كه تنها، تصويري است شـاعرانه از حركـت    ) هيچ ارتباطي با ستايش خداوند ندارد و از ظاهر بيت برمي3ي ( عريضه: و صد البته كه گزينه  

  درختان در اثر وزش باد. 



     


         ⌦          
 ⌫                  ⌫
    ⌫

 

             ⌫  ⌦     
⌦  ⌫                  ⌫

       ⌫ 

 

        ⌫          
    ⌫ 
               
                    


 

                
                    
 ⌦     ⌦                


         ⌫     ⌦ 
               
                 
 

 

     ⌦               
 ⌦                
   

 

                   
              
                    
  

 

                 ⌦  
   
 

                  
                   
      ⌫             
            

        
          

 



     

        ⌦        
       
           
      
            

 

        ⌦   
    ⌫       
       ⌫  

 

                   
⌫                 ⌦  
            

 

          ⌫  ⌫        
                     
             

 

        ⌦   
         
           

 

          
       ⌦      
 

       ⌫  ⌫    ⌫   ⌦  
      ⌫
  ⌫  ⌫    
            

 

               
        
      
  ⌫        ⌫ 

 

                           
                          
 

      ⌦                
        ⌫     ⌫     
      ⌫  ⌫  ⌦ 

  ⌫    ⌦  
  ⌫     
   ⌫    ⌦ 

 

       ⌫   ⌦         
    ⌦    ⌫ 
 

                     



     

          ⌦  ⌫   ⌫     
      ⌦   

 

              ⌫   ⌫  
    ⌫               
        
        ⌫      
           
            

 



     

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



     

 
         ⌦
⌦     ⌦   ⌦   ⌦     ⌦   ⌦ ⌦  ⌦ 

 

            ⌦   ⌫  ⌦
    
 

      ⌫  
        ⌫         
   
              

 

                    
                
               ⌫ 

 

                     
  
 

          ⌫      ⌦ ⌫ 

 

         ⌫          
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



     

 
      

          ⌫⌫     
  ⌫ ⌫              
 

      
                 
         ⌫   ⌫       

 

           ⌫        ⌫  
      ⌫      
 

       ⌦            

 

                 
 ⌦        
 

                  
     
 

                  

               

 

      
                
 
 

      
     ⌫             ⌫ 
 

 

         ⌫        
⌫ ⌫         ⌫     
 

                 ⌫ 
            
 

         ⌦ ⌫     
         
 

      
      
      
      
                  
     
 



     

             ⌫     
        ⌫           
   

 

      
      

                 
   ⌫   
 



     


      

      

      

    

            ⌫       

 

      
          ⌫       ⌫  
     

           

 

      

      



     

      

      

    

 

 

    

         ⌦ 

⌫      

 

    

  

  








 

 
 

 

 

              ⌫   ⌫ 

 

 



     

      

    

 ⌧            

 

      

      

      

      

      

      

      



     

      

                

   

 





 


 

    










 

    

         



 

 


 

        


 


 



     

 
                   
             
           
      ⌫  ⌫  ⌫   
    ⌫  ⌫  

   ⌫      ⌫       

 

              
⌫            ⌫   
 

                   
                
   ⌫⌦   

 

               ⌫  
                

 

             
     ⌦         ⌫    
            
 

          
    
      
  ⌫ 

 

                  ⌫  
⌫⌦    ⌫⌦  
          

 

              
      ⌫  ⌫ 
     ⌫    

 

               ⌫    
   ⌫            
 

 

                 
                
           

 

               ⌦     
       ⌦    ⌦          
          

 

            ⌫    
⌫         ⌫  ⌫    
 



     

     
                 
  
          
            
                 
    

 

     ⌦           
                 ⌦
 

               
                     

 

                 
              
 

           ⌦ 
           
                   
 
      ⌫⌦        ⌫⌦  
                  

 

            ⌫   
                  
                 
         
            
                

 

             ⌫ 
          ⌫    
 

                  
                  ⌫  
 

     ⌫ ⌫  ⌫         
    ⌦          
           

 

           ⌧     
        ⌧     
        ⌧     
    ⌧   ⌫           ⌫  
        

 

               
               
                
⌫         

 



     

                   
                     
   ⌫      

 

                   
     

                  
          

                 

 

               
        
 

                    
            ⌦      
        

 

      ⌫            
                  
  

 

      ⌫         
             
 ⌫        
  ⌫          

 

        ⌫     
    ⌫      
    ⌫        ⌫ ⌫ 

 

                 
                      
                    

 

        ⌫      
⌫           ⌫       

              
    ⌫       

 

     ⌦             
    ⌦     ⌫    
 

                 
         

 

      ⌦         
    ⌦           
 

      ⌧⌧                 
⌦               ⌦      ⌦
  ⌫  

 



     

               
                ⌫ 
  ⌫                
      

 

     ⌫         ⌫  
     ⌫   ⌫     ⌫  
  ⌫        

 

       ⌫       
  ⌫   ⌦⌦     
     ⌫   ⌦    ⌫    


 

       
   ⌫   
      
       
            

 

                   

                     

 
  ⌫       ⌫ 

   ⌫                

 
⌫

 


 


 
⌫

 



     

            
      
      

 

          ⌫            

     ⌫        

⌫         

             ⌫        
   ⌫  

 

      ⌫   
 ⌦  ⌦            


 

        ⌫           
                  
     

 

                      
         

        


 

         ⌦       ⌫  
        ⌦   
 ⌫          

 



     

⌫
               ⌦     
            ⌦     
 

    

          ⌦ 

 

           ⌫  ⌦       
        ⌦     
 

      

    

        ⌦      ⌫       
   

 

    
⌧ 





⌫  ⌦        

 

      



     

      

      

            
⌫               
          

 

           ⌫      

    

               

                

               

                
              

 



     

    

  ⌫    

  ⌫    

  ⌦       
    ⌫  ⌫           

          

            
                
           
     

 

      











     ⌫           

                                

                              

        

                                             

 



     

    

        ⌫          

 

        

     
   

 

    
          ⌫     
 

      

                   
⌫              ⌫    
        

 

    

  ⌦        







 

      



     

      

    

              

 

      

      

      

             ⌫ 
 ⌫                  ⌫ 


 

    

          

 

      



     


      
                   

  

 

                  

                       
       ⌫       ⌫       
   
 

                    
                 ⌫    
       ⌫  ⌫       

 

                    
            
 

               ⌫
       ⌫     ⌫  
 

                  ⌦ 
   ⌫          
 

     ⌫       
                  
  
 

     ⌫      ⌫
                
                   
 

 

      



     

    
                     
                   
    ⌫          

                
               

 

    


 

  

 

    
         ⌫        
                 


 

      
                   
⌫       

 

      

      

      

        
                

                
             ⌫  
                
⌫   

 



     

      

         

           ⌫       ⌫ 

 

                     
        
 

      

      ⌫         ⌫ ⌫ 
    ⌫         ⌫  

⌫ 

 

      

                 
   





 

    

                 
   ⌫      

 

    
           
 

                 ⌫
              
 


	Pasokh Adabiat 89
	p.t-konkur-tj89



