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  ترتيب كدام است؟ به» لطيفه -عقار -البه -مضغ«هاي  معني واژه -1
  گفتار نغز -آب و زمين -تضرّع -) جويدن2  ي باريك نكته -زمين زراعي -تضرّع -) بلعيدن1  
  نغز و شيرين -شتزارك -التماس -) آسيا كردن غذا در زير دندان4  ظريف و باريك -آب و زمين -عجز و ناتواني -) فرو بردن3  

  ترتيب كدام است؟ به» تمسك -خَلَق -الابالي -خواص«هاي  معني واژه -2
  چنگ زدن -كهنه -پروا بي -) ويژگي2  دستي تهي -جامه -نهايت بي -انديشي ) ژرف1  
  خودداري كردن -پيراهن -ترديد بي -باف ) زنبيل4  چنگ زدن -كهنه -پروا بي -باف ) زنبيل3  
  ترتيب كدام است؟ به» سواد -صفدر -سرگراني -رؤيت«هاي  معني واژه -3

  ي شهر حومه -سپاه -ارزشمند -) ديدن2    سياهي -شجاع -غرور -) خيال1  
  علم و دانش -درد كسي كه صف لشكر را مي -غرور -) وهم4  آبادي -دلير -خودپرستي -) ديدن3  
  وجود دارد؟ غلط امالييدر متن زير چند  -4

النّهر بود و در اوايل حال كه در سمرقند بـود   آسمان برائت و گوهر كان بالغت و استاد فضالي ماوراء قطب فلك علم و در درياي دانش و اخترِ«  
كرد، در غايت قلّت حال و ضيقِ مجال بود و كتابت كردي و وجه معاش او از اجرت آن بودي. شنيدم كه گفت: وقتي زجرت بر من  و تحصيل مي

  »اي رسيد كه ازار بفروختم و به نان بدادم. من تنگ كرد و كار به درجه دستي جهانِ فراخ را بر مستولي شد و تنگ
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام عبارت  -5

  د كه جمال صورت و معني داشت. ابناي جنس او بر منصب او حسد بردند و به خيانتي متّهم كردند.مالجمله مقبول نظر سلطان آ ) في1  
  ابلهي را ديدم سمين، خلعتي ثمين در بر و مركبي تازي در زير ران و غالم از پي دوان.) 2  
) يكي را از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده و جور و اذيت آغاز كرده، تا به جايي كه خلق از مكايد فعلـش  3  

  برفتند و راه غربت گرفتند.
  حايل بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي. ) يكي از ملوك را مرضي4  
  گذرا به مسند است؟ يجزئ  كدام عبارت، سه -6

  آورند. شمار مي اي ديگر را از نمايندگان سبك عراقي به ) نويسندگان بزرگ ابوالفرج روني، سيد حسن غزنوي، سعدي، مولوي و عده1  
  توان نام برد. قيقي، فرّخي سيستاني و عنصري، منوچهري دامغاني را مي) از جمله نمايندگان سبك خراساني، رودكي، شهيد بلخي، د2  
  جويي با بيگانگان و مقاومت در برابر دشمنان بوده است. ي مبارزه هدف فردوسي از تدوين شاهنامه، گذشته از احياي زبان فارسي، تقويت روحيه) 3  
هـاي   راي بهار و ابوالقاسم الهوتي و ديگر شاعران متجدد بـه سـاختن دوبيتـي   الشّع ) بعد از دهخدا برخي از شاعران معاصر او از قبيل ملك4  

  پيوسته پرداختند.
  اند؟ ي سه جزئي با مفعول ي يك جمله هاي مركّب، در حقيقت فشرده ي واژه در كدام گزينه، همه -7

  نوروز -برد دست -چهارراه -پشت ) الك2  تراش قلم -گير گل -كن مداد پاك -پاش ) گالب1  
  گذار بنيان -كاركرد -رهاورد -سرا ) مهمان4  خانه كتاب -كش آب -مادرزن -) درازدست3  
كنـد،   خواهد بنايي را بسازد. ابتدا وضع زمين و تناسب ساختمان را در ذهن خود مجسـم مـي   گر، مانند مهندسي است كه مي گزارش«عبارت  -8

  است؟» واژه«د و چن» تكواژ«ترتيب چند  به »پردازد.  ريزي مي سپس به طرح
  سي -) چهل و شش4  بيست و هشت -) چهل و شش3  بيست و نه -) چهل و پنج2  بيست و هشت -) چهل و پنج1  

هـاي   ها، امروز به شاخه چون ديگر دانش آگاه در قلمروِ مطالعات تخصصي است و ادبيات هم زمانِ ما نيز، عصر دانشورانِ خبير و دل«در عبارت  -9
ي عمرِ كوتاهي را كه نصيبِ هر يك  تواند همه تقسيم شده است كه هر يك به آساني مي يصورت ي متعدد و مستقلِّ دقيق بهها گوناگون و رشته
و چنـد  » مركّـب «ي  ترتيـب چنـد واژه   به» تر فرونشاند. يابي به معرفت ژرف مان را براي دست كه تشنگي ي خود سازد بدون آن از ماست، ويژه

  جود دارد؟و» مركّب -مشتق«ي  واژه
  سه -) سه4  دو -) سه3  سه -) دو2  دو -) دو1  
  اند؟  »ي استعاري اضافه«ها  ي تركيب در كدام گزينه، همه -10

  ي بلند آسمان ) دست مهربان مرگ، درخت عزير، گل خيال، غرفه2  ) لبِ استخر، گل هميشه بهار، سايش بال، عطر الهام1  
  ي پرواز، زبان گوياي خدا ي مواج نوازش، سايه ي خيال، چشمه ) پرنده4  دست طبيعتبختي، سقف شب،  ي كوير، آغوش خوش ) سينه3  
  بيان شده است.» ي بالغي شيوه«بيت ............... اجزاي جمله به  جز بهي ابيات،  در همه -11

  ار آن گرد را بر گرد من نهـبي  ا برآريـردي كه از دريـ) از آن گ1  

  ي خوكرد من نه به پيشم باده  مستگردد سرم  ) به هر باده نمي2  

  امرد من نهـبه پيش دشمن ن    ز هر مرد و زن را ـ) بيار آن معج3  

  ان زرد من نهــبيا رخ بر رخ    ن نهـردرد مـر دل پـا دل بـ) بي4  
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  ....... نيز هستند.ترتيب خالق آثار ........ به» مراتع بهشتي -ي سياه النه -خندد مردي كه مي -روي زمين دوزخيان«نويسندگان  -12

  بينوايان -ها ها و آدم موش -ها ها و خرچنگ آدم -) رامايانا1  

  هاي خشم خوشه -سه تفنگدار -بينوايان -) واپسين دم استعمار2  

  سه تفنگدار -ها ها و خرچنگ آدم -كنت مونت كريستو -) تاريخ فردريك كبير3  

  ها ها و آدم موش -گوژپشت نتردام -سال پنجم الجزاير -) كارگران4  

شناسي مذهبي به پايان برد. از  ي تاريخ و جامعه شناس معاصر بود. تحصيالت عالي را در فرانسه و در رشته ، متفكّر و جامعه ............... نويسنده -13

  توان به ............... و ............... اشاره كرد. جمله آثار او مي

  هبوط -نمسئوليت شيعه بود -) علي شريعتي1  

  ي كوير حماسه -فاطمه فاطمه است -) علي شريعتي2  

  خاتون هفت قلعه -ي كوير حماسه -) محمدابراهيم باستاني پاريزي3  

  ي كوير حماسه -مسئوليت شيعه بودن -) محمدابراهيم باستاني پاريزي4  

  اند؟ ترتيب كدام به» الحياة -محاكمهچهل ساعت  -ها تئوري رنگ -آوار آفتاب -ي خورشيد دري به خانه«مؤلفان آثار  -14

  سلمان هراتي -عبداهللا مستوفي -سهراب سپهري -گوته -) محمدرضا حكيمي1  

  محمدرضا حكيمي -سلمان هراتي -گوته -سهراب سپهري -) عبداهللا مستوفي2  

  عبداهللا مستوفي -محمدرضا حكيمي -سهراب سپهري -گوته -) سلمان هراتي3  

  محمدرضا حكيمي -عبداهللا مستوفي -گوته -اب سپهريسهر -) سلمان هراتي4  

  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه -15

  »نبيند روي من زردي به اقبال لب لعش               بميرد پيش من رستم چو او دستان من باشد«

  ايهام -مراعات نظير -تشبيه -) كنايه2  ايهام تناسب -مجاز -تلميح -) اسلوب معادله1  

  تشخيص -مجاز -تلميح -) اسلوب معادله4  تضمين -تشبيه -تشخيص -ايهن) ك3  

  ترتيب كدام است؟ كار رفته در بيت زير، به هاي به آرايه -16

  »ي محراب نيست خبر؟               زانك جاي خواب مستان گوشه نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بي«

  تناسب -تشبيه -) استعاره2    تضاد -استعاره -) ايهام تناسب1  

  ايهام تناسب -آميزي حس -) تشبيه4  مراعات نظير -نما متناقض -) استعاره3  

  ي درست كدام است؟ مرتّب كنيم، گزينه» آميزي نما و حس جناس، تشخيص، ايهام، متناقض«هاي  اگر ابيات زير را با توجه به ترتيب داشتن آرايه -17

  ه خاراـني كـش يعــون دلــچه ـبه عين  داراـم ت بيــت سخـاخــش را سـالف) دل  

  ل شكرخا راــب لعـزيبد ل خ ميـجواب تل  ا گويمـفرمايي و گر نفرين دع دشنامب) اگر   

  ران برخيزمـو نرگس نگـو چـال تــبه جم  ج) صبح محشر كه من از خواب گران برخيزم  

  مااري ـرفتـد گـــا بنــآزادي م تـهس  ار شدمـرفتـدم آزاد گــدت شـا ز بنــد) ت  

  كني از شرع قرآن اي قلم خوش حمايت مي  داختي در شهر تهران اي قلمـلي انـهـ) غلغ  

  ) الف، هـ، ج، د، ب4  ) ج، د، هـ، ب، الف3  ) الف، هـ، ب، ج، د2  ) ج، الف، د، هـ، ب1  

  نشين بر اخالق انسان اشاره دارد. ............... به تأثير هم بيت استثناي بهي ابيات،  همه -18

  كند واهللا ار دشمن به دشمن مي  كند چه عشق دوست با من مي آن )1  

  ابيــي يـو از او بسـكـام نيـن  ابيــو بشتـاي چ ان لحظهـ) با به2  

  وي ز صحبت مهـه و به شـكه م  ت مدهـك را ز دسـت نيـ) صحب3  

  ر كند نامتـو خود مختصـكه چ  امتـا عـاد بـچ صحبت مبـ) هي4  

  ؟نداردكدام ارتباط زير با مفهوم بيت  -19

  »اره در تاب               كه اميدت زند گه گه بر او آببنسوزد جان من يك «

  ه از پيش خوردـو بــكه اميد نيك  ه دردـم بـاشــد دادي نبــو اميــ) چ1  

  ان يلدا راـر شبـكه آخري بود آخ  ا همه دردم اميد درمان استــ) هنوز ب2  

  اميد نيست كه عمر گذشته بازآيد  زدريغ عمر عزي ) در اين اميد به سر شد3  

  دــف اميـوســدار يــنبرّم ز دي  ردد سپيدــديده گ روبم اـو يعقــ) چ4  

  



 89سؤاالت رشته تجربي سال 

  بيت زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ -20

  »تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي               گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش«

  انه راـايي حسرت بيگـخورم در آشن مي  ن كه منـرور بيـپ انهـن بيگهاي آ اييـ) آشن1  

  آيد سي ميــدست بر سر زدن از هر مگ  آيد ميوسي ـلهـر بـق ز هـوي عشــ) دع2  

  آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است  هاي عشق كامان را ز تلخي ) نيست پروا تلخ3  

  يرـگـان مـت اين زنگيـيش طلعآيينه پ  اي سينه مگو و پيش زاهدانـ) حرف از صف4  

اين غالم را فرمود تا به حدي صوت برگشاد، اشتران اندر صوت وي و شنيدن آن مشغول شدند و هيچ دهان به آب نكردند تـا ناگـاه   «عبارت  -21

  رد.بيت ............... قرابت معنايي دا استثناي بهي ابيات،  با همه» راكندند.يك يك در رميدند و اندر باديه بپ

  تـر اســد خـاشــبـي را نــر آدمـــاگ  ر استـرب در ســو شور و طـ) شتر را چ1  

  جانوريع ـژطبــو را كـر ذوق نيست تــگ  ) اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب2  

  ي چنگ و رباب است كاين گوشه پر از زمزمه  اي نصيحتـاغم مطلب جــج دمـ) در كن3  

  كي (= داغ كردن)ـدواء الـرالــت؟ آخـي كنمـالج كــع  ننوشي مي ـروت بلبل و قمري اگــ) به ص4  

  بيت ............... با هم تناسب معنايي دارند. استثناي بهي ابيات،  همه -22

  وشمند؟ـها اي ـردن شنـوان كـكي ت  دـديـاپــن هـرانــايي كـدري عشق) 1  

  ي ترك هوش كنخواهي كه زلف ياركش  ) بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق2  

  اـارهـه هشيـگـرن جــد زيـان رونـب  رـست در كيش مه ) پرستش به مستي3  

  روت نبودــداد كني شرط مـر تو بيـگ  ) عاشقان را چو طلب باشد و قوت نبود4  

  است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -23

  رمـت شت و تشنهرگذـرات ز سر بـمرا ف  راتـايد از وجود فـبرآس تشنه) روان 1  

  الـچنان اميد وص رود همـدر ن ر بهـز س  رم نرودـبه خاك پاي تو داند كه تا س) 2  

  تر شدم اقـبديدم و مشت ودـشاكن ـس  اقـرم درد اشتيـم ببينمش مگـ) گفت3  

  قي آب را سحاصل است خوردن مست بي  ) گفتم مگر به وصل رهايي بود ز عشق4  

  نه آمده است؟ مفهوم بيت زير در كدام گزي -24

  »نترسد هيهات               غرقه در نيل چه انديشه كند باران را رسعدي از سرزنش غي«

  دارمـار نـامي خود عــو بدن رندياز   واــدم و رســن رنـق بدانند كه مــو خلـ) گ1  

  پرستي كي كند گر برهمن بيند مرا؟  بت  راـون در چمن بيند مـل بگذرد چـ) بلبل از گ2  

  انه راـراغ خـكشد اول چ ا ميـدزد دان  رزانه راـوش دل فـرد هـون آيد بـ) عشق چ3  

  دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا  ) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد4  

علـف   االحـرامِ  تكبيـرة  ي سرو / مـن نمـازم را پـي    دسته خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد سر گل من نمازم را وقتي مي«ي  مفهوم منظومه -25

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » خوانم مي

  زد كه وقت اعتبار آمد چو نرگس چشمكش مي  دـوع آمــو سنبل در خشـوع آمد چــ) بنفشه در رك1  

  ور و رازدار آمدـان دارد صبـرچه صد زبـكه گ  رــن اخضـسوي سوس ر بهـبنگ گل تـل گفـبـ) به بل2  

  قرار آمد ن بيـواند افسوني كه گلشـا برخـصب  مستان همه گيجند و سرجنبان ) درختان بين كه چون3  

  اختيار آمد را بيـده مـاين سجـش داد كـجواب  امي كنـد قيـاجــه اي سـز كررو در  آوردار ــ) چن4  
  

  عربي
  ).33 -26الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم ( ىىىىعين األصح و األدقّ فـ ��������

  »:قد آمنت بأنّه هو الغّفار المتفضِّل علينا! ىىىى، ألّنـىىىىمعتذرةً إّلا إلي ربـ لن أتضرّع« -26

  !ام كه فقط اوست كه نسبت به ما بسيار آمرزنده و كريم است فقط به پروردگارم عذرخواهانه التماس خواهم كرد، زيرا من ايمان آورده )1  

  زيرا يقين دارم كه قطعاً اوست كه در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان است! كنم، ) من جز به پروردگار خويش با تضرّع عذرخواهي نمي2  

  آمرزد! بخشد و مي نمايم! زيرا ايمان دارم اوست كه ما را قطعاً مي ) فقط نسبت به خدا با عذرخواهي التماس مي3  

  آمرزد! شد و ميبخ كنم، زيرا يقين دارم كه فقط او بسيار ما را مي ) جز از خداي خود عذرخواهي نمي4  
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 89سؤاالت رشته تجربي سال 

  ترتيب كدام است؟ به» لطيفه -عقار -البه -مضغ«هاي  معني واژه -1
  گفتار نغز -آب و زمين -تضرّع -) جويدن2  ي باريك نكته -زمين زراعي -تضرّع -) بلعيدن1  
  نغز و شيرين -شتزارك -التماس -) آسيا كردن غذا در زير دندان4  ظريف و باريك -آب و زمين -عجز و ناتواني -) فرو بردن3  

  ترتيب كدام است؟ به» تمسك -َخلَق -الابالي -خواص«هاي  معني واژه -2
  چنگ زدن -كهنه -پروا بي -) ويژگي2  دستي تهي -جامه -نهايت بي -انديشي ) ژرف1  
  خودداري كردن -پيراهن -ترديد بي -باف ) زنبيل4  چنگ زدن -كهنه -پروا بي -باف ) زنبيل3  
  ترتيب كدام است؟ به» سواد -صفدر -سرگراني -رؤيت«هاي  معني واژه -3

  ي شهر حومه -سپاه -ارزشمند -) ديدن2    سياهي -شجاع -غرور -) خيال1  
  علم و دانش -درد كسي كه صف لشكر را مي -غرور -) وهم4  آبادي -دلير -خودپرستي -) ديدن3  
  وجود دارد؟ غلط امالييدر متن زير چند  -4

الّنهر بود و در اوايل حال كه در سمرقند بـود   آسمان برائت و گوهر كان بالغت و استاد فضالي ماوراء قطب فلك علم و در درياي دانش و اخترِ«  
كرد، در غايت قّلت حال و ضيقِ مجال بود و كتابت كردي و وجه معاش او از اجرت آن بودي. شنيدم كه گفت: وقتي زجرت بر من  و تحصيل مي

  »اي رسيد كه ازار بفروختم و به نان بدادم. من تنگ كرد و كار به درجه دستي جهانِ فراخ را بر مستولي شد و تنگ
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام عبارت  -5

  د كه جمال صورت و معني داشت. ابناي جنس او بر منصب او حسد بردند و به خيانتي مّتهم كردند.مالجمله مقبول نظر سلطان آ ) في1  
  ابلهي را ديدم سمين، خلعتي ثمين در بر و مركبي تازي در زير ران و غالم از پي دوان.) 2  
) يكي را از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده و جور و اذيت آغاز كرده، تا به جايي كه خلق از مكايد فعلـش  3  

  برفتند و راه غربت گرفتند.
  حايل بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي. ) يكي از ملوك را مرضي4  
  گذرا به مسند است؟ يجزئ  كدام عبارت، سه -6

  آورند. شمار مي اي ديگر را از نمايندگان سبك عراقي به ) نويسندگان بزرگ ابوالفرج روني، سيد حسن غزنوي، سعدي، مولوي و عده1  
  توان نام برد. قيقي، فرّخي سيستاني و عنصري، منوچهري دامغاني را مي) از جمله نمايندگان سبك خراساني، رودكي، شهيد بلخي، د2  
  جويي با بيگانگان و مقاومت در برابر دشمنان بوده است. ي مبارزه هدف فردوسي از تدوين شاهنامه، گذشته از احياي زبان فارسي، تقويت روحيه) 3  
هـاي   راي بهار و ابوالقاسم الهوتي و ديگر شاعران متجدد بـه سـاختن دوبيتـي   الّشع ) بعد از دهخدا برخي از شاعران معاصر او از قبيل ملك4  

  پيوسته پرداختند.
  اند؟ ي سه جزئي با مفعول ي يك جمله هاي مرّكب، در حقيقت فشرده ي واژه در كدام گزينه، همه -7

  نوروز -برد دست -چهارراه -پشت ) الك2  تراش قلم -گير گل -كن مداد پاك -پاش ) گالب1  
  گذار بنيان -كاركرد -رهاورد -سرا ) مهمان4  خانه كتاب -كش آب -مادرزن -) درازدست3  
كنـد،   خواهد بنايي را بسازد. ابتدا وضع زمين و تناسب ساختمان را در ذهن خود مجسـم مـي   گر، مانند مهندسي است كه مي گزارش«عبارت  -8

  است؟» واژه«د و چن» تكواژ«ترتيب چند  به »پردازد.  ريزي مي سپس به طرح
  سي -) چهل و شش4  بيست و هشت -) چهل و شش3  بيست و نه -) چهل و پنج2  بيست و هشت -) چهل و پنج1  

هـاي   ها، امروز به شاخه چون ديگر دانش آگاه در قلمروِ مطالعات تخصصي است و ادبيات هم زمانِ ما نيز، عصر دانشورانِ خبير و دل«در عبارت  -9
ي عمرِ كوتاهي را كه نصيبِ هر يك  تواند همه تقسيم شده است كه هر يك به آساني مي يصورت ي متعدد و مستقلِّ دقيق بهها گوناگون و رشته
و چنـد  » مرّكـب «ي  ترتيـب چنـد واژه   به» تر فرونشاند. يابي به معرفت ژرف مان را براي دست كه تشنگي ي خود سازد بدون آن از ماست، ويژه

  جود دارد؟و» مرّكب -مشتق«ي  واژه
  سه -) سه4  دو -) سه3  سه -) دو2  دو -) دو1  
  اند؟  »ي استعاري اضافه«ها  ي تركيب در كدام گزينه، همه -10

  ي بلند آسمان ) دست مهربان مرگ، درخت عزير، گل خيال، غرفه2  ) لبِ استخر، گل هميشه بهار، سايش بال، عطر الهام1  
  ي پرواز، زبان گوياي خدا ي مواج نوازش، سايه ي خيال، چشمه ) پرنده4  دست طبيعتبختي، سقف شب،  ي كوير، آغوش خوش ) سينه3  
  بيان شده است.» ي بالغي شيوه«بيت ............... اجزاي جمله به  جز بهي ابيات،  در همه -11

  ار آن گرد را بر گرد من نهـبي  ا برآريـردي كه از دريـ) از آن گ1  

  ي خوكرد من نه به پيشم باده  مستگردد سرم  ) به هر باده نمي2  

  امرد من نهـبه پيش دشمن ن    ز هر مرد و زن را ـ) بيار آن معج3  

  ان زرد من نهــبيا رخ بر رخ    ن نهـردرد مـر دل پـا دل بـ) بي4  
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  ....... نيز هستند.ترتيب خالق آثار ........ به» مراتع بهشتي -ي سياه النه -خندد مردي كه مي -روي زمين دوزخيان«نويسندگان  -12

  بينوايان -ها ها و آدم موش -ها ها و خرچنگ آدم -) رامايانا1  

  هاي خشم خوشه -سه تفنگدار -بينوايان -) واپسين دم استعمار2  

  سه تفنگدار -ها ها و خرچنگ آدم -كنت مونت كريستو -) تاريخ فردريك كبير3  

  ها ها و آدم موش -گوژپشت نتردام -سال پنجم الجزاير -) كارگران4  

شناسي مذهبي به پايان برد. از  ي تاريخ و جامعه شناس معاصر بود. تحصيالت عالي را در فرانسه و در رشته ، متفّكر و جامعه ............... نويسنده -13

  توان به ............... و ............... اشاره كرد. جمله آثار او مي

  هبوط -نمسئوليت شيعه بود -) علي شريعتي1  

  ي كوير حماسه -فاطمه فاطمه است -) علي شريعتي2  

  خاتون هفت قلعه -ي كوير حماسه -) محمدابراهيم باستاني پاريزي3  

  ي كوير حماسه -مسئوليت شيعه بودن -) محمدابراهيم باستاني پاريزي4  

  اند؟ ترتيب كدام به» الحياة -محاكمهچهل ساعت  -ها تئوري رنگ -آوار آفتاب -ي خورشيد دري به خانه«مؤلفان آثار  -14

  سلمان هراتي -عبداهللا مستوفي -سهراب سپهري -گوته -) محمدرضا حكيمي1  

  محمدرضا حكيمي -سلمان هراتي -گوته -سهراب سپهري -) عبداهللا مستوفي2  

  عبداهللا مستوفي -محمدرضا حكيمي -سهراب سپهري -گوته -) سلمان هراتي3  

  محمدرضا حكيمي -عبداهللا مستوفي -گوته -اب سپهريسهر -) سلمان هراتي4  

  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه -15

  »نبيند روي من زردي به اقبال لب لعش               بميرد پيش من رستم چو او دستان من باشد«

  ايهام -مراعات نظير -تشبيه -) كنايه2  ايهام تناسب -مجاز -تلميح -) اسلوب معادله1  

  تشخيص -مجاز -تلميح -) اسلوب معادله4  تضمين -تشبيه -تشخيص -ايهن) ك3  

  ترتيب كدام است؟ كار رفته در بيت زير، به هاي به آرايه -16

  »ي محراب نيست خبر؟               زانك جاي خواب مستان گوشه نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بي«

  تناسب -تشبيه -) استعاره2    تضاد -استعاره -) ايهام تناسب1  

  ايهام تناسب -آميزي حس -) تشبيه4  مراعات نظير -نما متناقض -) استعاره3  

  ي درست كدام است؟ مرتّب كنيم، گزينه» آميزي نما و حس جناس، تشخيص، ايهام، متناقض«هاي  اگر ابيات زير را با توجه به ترتيب داشتن آرايه -17

  ه خاراـني كـش يعــون دلــچه ـبه عين  داراـم ت بيــت سخـاخــش را سـالف) دل  

  ل شكرخا راــب لعـزيبد ل خ ميـجواب تل  ا گويمـفرمايي و گر نفرين دع دشنامب) اگر   

  ران برخيزمـو نرگس نگـو چـال تــبه جم  ج) صبح محشر كه من از خواب گران برخيزم  

  مااري ـرفتـد گـــا بنــآزادي م تـهس  ار شدمـرفتـدم آزاد گــدت شـا ز بنــد) ت  

  كني از شرع قرآن اي قلم خوش حمايت مي  داختي در شهر تهران اي قلمـلي انـهـ) غلغ  

  ) الف، هـ، ج، د، ب4  ) ج، د، هـ، ب، الف3  ) الف، هـ، ب، ج، د2  ) ج، الف، د، هـ، ب1  

  نشين بر اخالق انسان اشاره دارد. ............... به تأثير هم بيت استثناي بهي ابيات،  همه -18

  كند واهللا ار دشمن به دشمن مي  كند چه عشق دوست با من مي آن )1  

  ابيــي يـو از او بسـكـام نيـن  ابيــو بشتـاي چ ان لحظهـ) با به2  

  وي ز صحبت مهـه و به شـكه م  ت مدهـك را ز دسـت نيـ) صحب3  

  ر كند نامتـو خود مختصـكه چ  امتـا عـاد بـچ صحبت مبـ) هي4  

  ؟نداردكدام ارتباط زير با مفهوم بيت  -19

  »اره در تاب               كه اميدت زند گه گه بر او آببنسوزد جان من يك «

  ه از پيش خوردـو بــكه اميد نيك  ه دردـم بـاشــد دادي نبــو اميــ) چ1  

  ان يلدا راـر شبـكه آخري بود آخ  ا همه دردم اميد درمان استــ) هنوز ب2  

  اميد نيست كه عمر گذشته بازآيد  زدريغ عمر عزي ) در اين اميد به سر شد3  

  دــف اميـوســدار يــنبرّم ز دي  ردد سپيدــديده گ روبم اـو يعقــ) چ4  
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  بيت زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ -20

  »تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي               گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش«

  انه راـايي حسرت بيگـخورم در آشن مي  ن كه منـرور بيـپ انهـن بيگهاي آ اييـ) آشن1  

  آيد سي ميــدست بر سر زدن از هر مگ  آيد ميوسي ـلهـر بـق ز هـوي عشــ) دع2  

  آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است  هاي عشق كامان را ز تلخي ) نيست پروا تلخ3  

  يرـگـان مـت اين زنگيـيش طلعآيينه پ  اي سينه مگو و پيش زاهدانـ) حرف از صف4  

اين غالم را فرمود تا به حدي صوت برگشاد، اشتران اندر صوت وي و شنيدن آن مشغول شدند و هيچ دهان به آب نكردند تـا ناگـاه   «عبارت  -21

  رد.بيت ............... قرابت معنايي دا استثناي بهي ابيات،  با همه» راكندند.يك يك در رميدند و اندر باديه بپ

  تـر اســد خـاشــبـي را نــر آدمـــاگ  ر استـرب در ســو شور و طـ) شتر را چ1  

  جانوريع ـژطبــو را كـر ذوق نيست تــگ  ) اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب2  

  ي چنگ و رباب است كاين گوشه پر از زمزمه  اي نصيحتـاغم مطلب جــج دمـ) در كن3  

  كي (= داغ كردن)ـدواء الـرالــت؟ آخـي كنمـالج كــع  ننوشي مي ـروت بلبل و قمري اگــ) به ص4  

  بيت ............... با هم تناسب معنايي دارند. استثناي بهي ابيات،  همه -22

  وشمند؟ـها اي ـردن شنـوان كـكي ت  دـديـاپــن هـرانــايي كـدري عشق) 1  

  ي ترك هوش كنخواهي كه زلف ياركش  ) بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق2  

  اـارهـه هشيـگـرن جــد زيـان رونـب  رـست در كيش مه ) پرستش به مستي3  

  روت نبودــداد كني شرط مـر تو بيـگ  ) عاشقان را چو طلب باشد و قوت نبود4  

  است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -23

  رمـت شت و تشنهرگذـرات ز سر بـمرا ف  راتـايد از وجود فـبرآس تشنه) روان 1  

  الـچنان اميد وص رود همـدر ن ر بهـز س  رم نرودـبه خاك پاي تو داند كه تا س) 2  

  تر شدم اقـبديدم و مشت ودـشاكن ـس  اقـرم درد اشتيـم ببينمش مگـ) گفت3  

  قي آب را سحاصل است خوردن مست بي  ) گفتم مگر به وصل رهايي بود ز عشق4  

  نه آمده است؟ مفهوم بيت زير در كدام گزي -24

  »نترسد هيهات               غرقه در نيل چه انديشه كند باران را رسعدي از سرزنش غي«

  دارمـار نـامي خود عــو بدن رندياز   واــدم و رســن رنـق بدانند كه مــو خلـ) گ1  

  پرستي كي كند گر برهمن بيند مرا؟  بت  راـون در چمن بيند مـل بگذرد چـ) بلبل از گ2  

  انه راـراغ خـكشد اول چ ا ميـدزد دان  رزانه راـوش دل فـرد هـون آيد بـ) عشق چ3  

  دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا  ) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد4  

علـف   االحـرامِ  تكبيـرة  ي سرو / مـن نمـازم را پـي    دسته خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد سر گل من نمازم را وقتي مي«ي  مفهوم منظومه -25

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » خوانم مي

  زد كه وقت اعتبار آمد چو نرگس چشمكش مي  دـوع آمــو سنبل در خشـوع آمد چــ) بنفشه در رك1  

  ور و رازدار آمدـان دارد صبـرچه صد زبـكه گ  رــن اخضـسوي سوس ر بهـبنگ گل تـل گفـبـ) به بل2  

  قرار آمد ن بيـواند افسوني كه گلشـا برخـصب  مستان همه گيجند و سرجنبان ) درختان بين كه چون3  

  اختيار آمد را بيـده مـاين سجـش داد كـجواب  امي كنـد قيـاجــه اي سـز كررو در  آوردار ــ) چن4  
  

  عربي
  ).33 -26الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم ( ىىىىعين األصح و األدقّ فـ ��������

  »:قد آمنت بأنّه هو الغّفار المتفضِّل علينا! ىىىى، ألّنـىىىىمعتذرةً إّلا إلي ربـ لن أتضرّع« -26

  !ام كه فقط اوست كه نسبت به ما بسيار آمرزنده و كريم است فقط به پروردگارم عذرخواهانه التماس خواهم كرد، زيرا من ايمان آورده )1  

  زيرا يقين دارم كه قطعاً اوست كه در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان است! كنم، ) من جز به پروردگار خويش با تضرّع عذرخواهي نمي2  

  آمرزد! بخشد و مي نمايم! زيرا ايمان دارم اوست كه ما را قطعاً مي ) فقط نسبت به خدا با عذرخواهي التماس مي3  

  آمرزد! شد و ميبخ كنم، زيرا يقين دارم كه فقط او بسيار ما را مي ) جز از خداي خود عذرخواهي نمي4  
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  ترتيب كدام است؟ به» لطيفه -عقار -البه -مضغ«هاي  معني واژه -1
  گفتار نغز -آب و زمين -تضرّع -) جويدن2  ي باريك نكته -زمين زراعي -تضرّع -) بلعيدن1  
  نغز و شيرين -شتزارك -التماس -) آسيا كردن غذا در زير دندان4  ظريف و باريك -آب و زمين -عجز و ناتواني -) فرو بردن3  

  ترتيب كدام است؟ به» تمسك -خَلَق -الابالي -خواص«هاي  معني واژه -2
  چنگ زدن -كهنه -پروا بي -) ويژگي2  دستي تهي -جامه -نهايت بي -انديشي ) ژرف1  
  خودداري كردن -پيراهن -ترديد بي -باف ) زنبيل4  چنگ زدن -كهنه -پروا بي -باف ) زنبيل3  
  ترتيب كدام است؟ به» سواد -صفدر -سرگراني -رؤيت«هاي  معني واژه -3

  ي شهر حومه -سپاه -ارزشمند -) ديدن2    سياهي -شجاع -غرور -) خيال1  
  علم و دانش -درد كسي كه صف لشكر را مي -غرور -) وهم4  آبادي -دلير -خودپرستي -) ديدن3  
  وجود دارد؟ غلط امالييدر متن زير چند  -4

النّهر بود و در اوايل حال كه در سمرقند بـود   آسمان برائت و گوهر كان بالغت و استاد فضالي ماوراء قطب فلك علم و در درياي دانش و اخترِ«  
كرد، در غايت قلّت حال و ضيقِ مجال بود و كتابت كردي و وجه معاش او از اجرت آن بودي. شنيدم كه گفت: وقتي زجرت بر من  و تحصيل مي

  »اي رسيد كه ازار بفروختم و به نان بدادم. من تنگ كرد و كار به درجه دستي جهانِ فراخ را بر مستولي شد و تنگ
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام عبارت  -5

  د كه جمال صورت و معني داشت. ابناي جنس او بر منصب او حسد بردند و به خيانتي متّهم كردند.مالجمله مقبول نظر سلطان آ ) في1  
  ابلهي را ديدم سمين، خلعتي ثمين در بر و مركبي تازي در زير ران و غالم از پي دوان.) 2  
) يكي را از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده و جور و اذيت آغاز كرده، تا به جايي كه خلق از مكايد فعلـش  3  

  برفتند و راه غربت گرفتند.
  حايل بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي. ) يكي از ملوك را مرضي4  
  گذرا به مسند است؟ يجزئ  كدام عبارت، سه -6

  آورند. شمار مي اي ديگر را از نمايندگان سبك عراقي به ) نويسندگان بزرگ ابوالفرج روني، سيد حسن غزنوي، سعدي، مولوي و عده1  
  توان نام برد. قيقي، فرّخي سيستاني و عنصري، منوچهري دامغاني را مي) از جمله نمايندگان سبك خراساني، رودكي، شهيد بلخي، د2  
  جويي با بيگانگان و مقاومت در برابر دشمنان بوده است. ي مبارزه هدف فردوسي از تدوين شاهنامه، گذشته از احياي زبان فارسي، تقويت روحيه) 3  
هـاي   راي بهار و ابوالقاسم الهوتي و ديگر شاعران متجدد بـه سـاختن دوبيتـي   الشّع ) بعد از دهخدا برخي از شاعران معاصر او از قبيل ملك4  

  پيوسته پرداختند.
  اند؟ ي سه جزئي با مفعول ي يك جمله هاي مركّب، در حقيقت فشرده ي واژه در كدام گزينه، همه -7

  نوروز -برد دست -چهارراه -پشت ) الك2  تراش قلم -گير گل -كن مداد پاك -پاش ) گالب1  
  گذار بنيان -كاركرد -رهاورد -سرا ) مهمان4  خانه كتاب -كش آب -مادرزن -) درازدست3  
كنـد،   خواهد بنايي را بسازد. ابتدا وضع زمين و تناسب ساختمان را در ذهن خود مجسـم مـي   گر، مانند مهندسي است كه مي گزارش«عبارت  -8

  است؟» واژه«د و چن» تكواژ«ترتيب چند  به »پردازد.  ريزي مي سپس به طرح
  سي -) چهل و شش4  بيست و هشت -) چهل و شش3  بيست و نه -) چهل و پنج2  بيست و هشت -) چهل و پنج1  

هـاي   ها، امروز به شاخه چون ديگر دانش آگاه در قلمروِ مطالعات تخصصي است و ادبيات هم زمانِ ما نيز، عصر دانشورانِ خبير و دل«در عبارت  -9
ي عمرِ كوتاهي را كه نصيبِ هر يك  تواند همه تقسيم شده است كه هر يك به آساني مي يصورت ي متعدد و مستقلِّ دقيق بهها گوناگون و رشته
و چنـد  » مركّـب «ي  ترتيـب چنـد واژه   به» تر فرونشاند. يابي به معرفت ژرف مان را براي دست كه تشنگي ي خود سازد بدون آن از ماست، ويژه

  جود دارد؟و» مركّب -مشتق«ي  واژه
  سه -) سه4  دو -) سه3  سه -) دو2  دو -) دو1  
  اند؟  »ي استعاري اضافه«ها  ي تركيب در كدام گزينه، همه -10

  ي بلند آسمان ) دست مهربان مرگ، درخت عزير، گل خيال، غرفه2  ) لبِ استخر، گل هميشه بهار، سايش بال، عطر الهام1  
  ي پرواز، زبان گوياي خدا ي مواج نوازش، سايه ي خيال، چشمه ) پرنده4  دست طبيعتبختي، سقف شب،  ي كوير، آغوش خوش ) سينه3  
  بيان شده است.» ي بالغي شيوه«بيت ............... اجزاي جمله به  جز بهي ابيات،  در همه -11

  ار آن گرد را بر گرد من نهـبي  ا برآريـردي كه از دريـ) از آن گ1  

  ي خوكرد من نه به پيشم باده  مستگردد سرم  ) به هر باده نمي2  

  امرد من نهـبه پيش دشمن ن    ز هر مرد و زن را ـ) بيار آن معج3  

  ان زرد من نهــبيا رخ بر رخ    ن نهـردرد مـر دل پـا دل بـ) بي4  

  

Gozineye24
Text Box
ادبیات



 89سؤاالت رشته تجربي سال 

  ....... نيز هستند.ترتيب خالق آثار ........ به» مراتع بهشتي -ي سياه النه -خندد مردي كه مي -روي زمين دوزخيان«نويسندگان  -12

  بينوايان -ها ها و آدم موش -ها ها و خرچنگ آدم -) رامايانا1  

  هاي خشم خوشه -سه تفنگدار -بينوايان -) واپسين دم استعمار2  

  سه تفنگدار -ها ها و خرچنگ آدم -كنت مونت كريستو -) تاريخ فردريك كبير3  

  ها ها و آدم موش -گوژپشت نتردام -سال پنجم الجزاير -) كارگران4  

شناسي مذهبي به پايان برد. از  ي تاريخ و جامعه شناس معاصر بود. تحصيالت عالي را در فرانسه و در رشته ، متفكّر و جامعه ............... نويسنده -13

  توان به ............... و ............... اشاره كرد. جمله آثار او مي

  هبوط -نمسئوليت شيعه بود -) علي شريعتي1  

  ي كوير حماسه -فاطمه فاطمه است -) علي شريعتي2  

  خاتون هفت قلعه -ي كوير حماسه -) محمدابراهيم باستاني پاريزي3  

  ي كوير حماسه -مسئوليت شيعه بودن -) محمدابراهيم باستاني پاريزي4  

  اند؟ ترتيب كدام به» الحياة -محاكمهچهل ساعت  -ها تئوري رنگ -آوار آفتاب -ي خورشيد دري به خانه«مؤلفان آثار  -14

  سلمان هراتي -عبداهللا مستوفي -سهراب سپهري -گوته -) محمدرضا حكيمي1  

  محمدرضا حكيمي -سلمان هراتي -گوته -سهراب سپهري -) عبداهللا مستوفي2  

  عبداهللا مستوفي -محمدرضا حكيمي -سهراب سپهري -گوته -) سلمان هراتي3  

  محمدرضا حكيمي -عبداهللا مستوفي -گوته -اب سپهريسهر -) سلمان هراتي4  

  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه -15

  »نبيند روي من زردي به اقبال لب لعش               بميرد پيش من رستم چو او دستان من باشد«

  ايهام -مراعات نظير -تشبيه -) كنايه2  ايهام تناسب -مجاز -تلميح -) اسلوب معادله1  

  تشخيص -مجاز -تلميح -) اسلوب معادله4  تضمين -تشبيه -تشخيص -ايهن) ك3  

  ترتيب كدام است؟ كار رفته در بيت زير، به هاي به آرايه -16

  »ي محراب نيست خبر؟               زانك جاي خواب مستان گوشه نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بي«

  تناسب -تشبيه -) استعاره2    تضاد -استعاره -) ايهام تناسب1  

  ايهام تناسب -آميزي حس -) تشبيه4  مراعات نظير -نما متناقض -) استعاره3  

  ي درست كدام است؟ مرتّب كنيم، گزينه» آميزي نما و حس جناس، تشخيص، ايهام، متناقض«هاي  اگر ابيات زير را با توجه به ترتيب داشتن آرايه -17

  ه خاراـني كـش يعــون دلــچه ـبه عين  داراـم ت بيــت سخـاخــش را سـالف) دل  

  ل شكرخا راــب لعـزيبد ل خ ميـجواب تل  ا گويمـفرمايي و گر نفرين دع دشنامب) اگر   

  ران برخيزمـو نرگس نگـو چـال تــبه جم  ج) صبح محشر كه من از خواب گران برخيزم  

  مااري ـرفتـد گـــا بنــآزادي م تـهس  ار شدمـرفتـدم آزاد گــدت شـا ز بنــد) ت  

  كني از شرع قرآن اي قلم خوش حمايت مي  داختي در شهر تهران اي قلمـلي انـهـ) غلغ  

  ) الف، هـ، ج، د، ب4  ) ج، د، هـ، ب، الف3  ) الف، هـ، ب، ج، د2  ) ج، الف، د، هـ، ب1  

  نشين بر اخالق انسان اشاره دارد. ............... به تأثير هم بيت استثناي بهي ابيات،  همه -18

  كند واهللا ار دشمن به دشمن مي  كند چه عشق دوست با من مي آن )1  

  ابيــي يـو از او بسـكـام نيـن  ابيــو بشتـاي چ ان لحظهـ) با به2  

  وي ز صحبت مهـه و به شـكه م  ت مدهـك را ز دسـت نيـ) صحب3  

  ر كند نامتـو خود مختصـكه چ  امتـا عـاد بـچ صحبت مبـ) هي4  

  ؟نداردكدام ارتباط زير با مفهوم بيت  -19

  »اره در تاب               كه اميدت زند گه گه بر او آببنسوزد جان من يك «

  ه از پيش خوردـو بــكه اميد نيك  ه دردـم بـاشــد دادي نبــو اميــ) چ1  

  ان يلدا راـر شبـكه آخري بود آخ  ا همه دردم اميد درمان استــ) هنوز ب2  

  اميد نيست كه عمر گذشته بازآيد  زدريغ عمر عزي ) در اين اميد به سر شد3  

  دــف اميـوســدار يــنبرّم ز دي  ردد سپيدــديده گ روبم اـو يعقــ) چ4  
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  بيت زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ -20

  »تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي               گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش«

  انه راـايي حسرت بيگـخورم در آشن مي  ن كه منـرور بيـپ انهـن بيگهاي آ اييـ) آشن1  

  آيد سي ميــدست بر سر زدن از هر مگ  آيد ميوسي ـلهـر بـق ز هـوي عشــ) دع2  

  آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است  هاي عشق كامان را ز تلخي ) نيست پروا تلخ3  

  يرـگـان مـت اين زنگيـيش طلعآيينه پ  اي سينه مگو و پيش زاهدانـ) حرف از صف4  

اين غالم را فرمود تا به حدي صوت برگشاد، اشتران اندر صوت وي و شنيدن آن مشغول شدند و هيچ دهان به آب نكردند تـا ناگـاه   «عبارت  -21

  رد.بيت ............... قرابت معنايي دا استثناي بهي ابيات،  با همه» راكندند.يك يك در رميدند و اندر باديه بپ

  تـر اســد خـاشــبـي را نــر آدمـــاگ  ر استـرب در ســو شور و طـ) شتر را چ1  

  جانوريع ـژطبــو را كـر ذوق نيست تــگ  ) اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب2  

  ي چنگ و رباب است كاين گوشه پر از زمزمه  اي نصيحتـاغم مطلب جــج دمـ) در كن3  

  كي (= داغ كردن)ـدواء الـرالــت؟ آخـي كنمـالج كــع  ننوشي مي ـروت بلبل و قمري اگــ) به ص4  

  بيت ............... با هم تناسب معنايي دارند. استثناي بهي ابيات،  همه -22

  وشمند؟ـها اي ـردن شنـوان كـكي ت  دـديـاپــن هـرانــايي كـدري عشق) 1  

  ي ترك هوش كنخواهي كه زلف ياركش  ) بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق2  

  اـارهـه هشيـگـرن جــد زيـان رونـب  رـست در كيش مه ) پرستش به مستي3  

  روت نبودــداد كني شرط مـر تو بيـگ  ) عاشقان را چو طلب باشد و قوت نبود4  

  است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -23

  رمـت شت و تشنهرگذـرات ز سر بـمرا ف  راتـايد از وجود فـبرآس تشنه) روان 1  

  الـچنان اميد وص رود همـدر ن ر بهـز س  رم نرودـبه خاك پاي تو داند كه تا س) 2  

  تر شدم اقـبديدم و مشت ودـشاكن ـس  اقـرم درد اشتيـم ببينمش مگـ) گفت3  

  قي آب را سحاصل است خوردن مست بي  ) گفتم مگر به وصل رهايي بود ز عشق4  

  نه آمده است؟ مفهوم بيت زير در كدام گزي -24

  »نترسد هيهات               غرقه در نيل چه انديشه كند باران را رسعدي از سرزنش غي«

  دارمـار نـامي خود عــو بدن رندياز   واــدم و رســن رنـق بدانند كه مــو خلـ) گ1  

  پرستي كي كند گر برهمن بيند مرا؟  بت  راـون در چمن بيند مـل بگذرد چـ) بلبل از گ2  

  انه راـراغ خـكشد اول چ ا ميـدزد دان  رزانه راـوش دل فـرد هـون آيد بـ) عشق چ3  

  دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا  ) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد4  

علـف   االحـرامِ  تكبيـرة  ي سرو / مـن نمـازم را پـي    دسته خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد سر گل من نمازم را وقتي مي«ي  مفهوم منظومه -25

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » خوانم مي

  زد كه وقت اعتبار آمد چو نرگس چشمكش مي  دـوع آمــو سنبل در خشـوع آمد چــ) بنفشه در رك1  

  ور و رازدار آمدـان دارد صبـرچه صد زبـكه گ  رــن اخضـسوي سوس ر بهـبنگ گل تـل گفـبـ) به بل2  

  قرار آمد ن بيـواند افسوني كه گلشـا برخـصب  مستان همه گيجند و سرجنبان ) درختان بين كه چون3  

  اختيار آمد را بيـده مـاين سجـش داد كـجواب  امي كنـد قيـاجــه اي سـز كررو در  آوردار ــ) چن4  
  

  عربي
  ).33 -26الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم ( ىىىىعين األصح و األدقّ فـ ��������

  »:قد آمنت بأنّه هو الغّفار المتفضِّل علينا! ىىىى، ألّنـىىىىمعتذرةً إّلا إلي ربـ لن أتضرّع« -26

  !ام كه فقط اوست كه نسبت به ما بسيار آمرزنده و كريم است فقط به پروردگارم عذرخواهانه التماس خواهم كرد، زيرا من ايمان آورده )1  

  زيرا يقين دارم كه قطعاً اوست كه در مورد ما هم آمرزنده و هم مهربان است! كنم، ) من جز به پروردگار خويش با تضرّع عذرخواهي نمي2  

  آمرزد! بخشد و مي نمايم! زيرا ايمان دارم اوست كه ما را قطعاً مي ) فقط نسبت به خدا با عذرخواهي التماس مي3  

  آمرزد! شد و ميبخ كنم، زيرا يقين دارم كه فقط او بسيار ما را مي ) جز از خداي خود عذرخواهي نمي4  
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