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11 در1عبارت1»چون1مضمون1ضماير1اين1طايفه1را1مي1دانست1ايشان1را1به1انواع1تحذير1از1آن1انديشه1منع1مي1كرد.1پس1هريك1با1كينه1اي1در1سينه1مسطور1-
)سراسري هنر 85( ترك1مواصلت1او1كردند.1سپس1تفّرق1و1اختالف1به1تعّلق1و1اعتالف1مبّدل1گشت1و1فرمان1او1را1متابع1گشتند.«1چند1غلط1اماليي1هست؟1

4(	چهار	 3(	سه		 2(	دو		 1(	يك		

21 )سراسري خارج از كشور 89( - در1متن1زير1چند1غلط1اماليي1وجود1دارد؟1
»به1حال1خردمند1آن1اليق1تر1كه1هميشه1طلب1آخرت1را1بر1دنيا1مقّدم1شمرد.1چه،1هركه1هّمت1او1از1طلب1دنيا1قاصرتر،1حسرات1او1به1وقت1مفارغت1آن1

اندك1تر؛1و1آن1كه1سعي1او1به1مصالح1دنيا1مصروف1باشد،1زندگاني1بر1او1وبال1گردد1و1از1ثواب1آخرت1بماند.«
4(	چهار	 3(	سه	 2(	دو		 1(	يك		

31 ترتيب1قرارگرفتن1ابيات1به1لحاظ1داشتن1آرايه1هاي1»ايهام،1حسن1تعليل،1تلميح1و1تشبيه«1كدام1است؟1 )سراسري رياضي 91(1-
لعلت لب1 خورده1ست1 مشتاقان1 دل1 الف(1خون1
ب(1اي1نسـيم1سـر1زلفت1دم1جان1بخش1مسـيح
ج(1نخواهـم1دامن1مهرت1ز1دسـت1دل1رهاكردن
د(1گو1مكن1شـور1و1مَكـن1كوه1به1تلخـي1فرهاد

ســرخ1اســت1لبــت1اينــك1منكــر1نتــوان1بودن
وي1بناگــوش1چــو1ســيمت1يــد1بيضــاي1كليــم
مگــر1روزي1كــه1دور1از1تــو1اجل1گيــرد1گريبانم
كـه1رسيده1سـت1به1كام1از1لب1شـيرين1خسـرو

4(	د،		ج،	ب،	الف 3(	ج،	د،	الف،	ب	 2(	ج،		الف،	د،	ب	 1(	ب،		الف،		د،		ج	

41 در1همه1ی1ابيات1به1جز1بيت1..........1نوعی1»جناس«1به1كار1رفته1است.1  )سراسري زبان 85(-

معنــی ايــن	 نــرود	 يــادم	 1(		هیــچ	
دانســـتن نکـــــو	 اســتاد	 2(		قــــــدر	
يــاد از	 درس	 مبــر	 اســتاد	 3(		گفــت	
بُــَود اســتاد	 از	 منــت	 مــرا	 4(	پــس	

زاد نــادان	 مــن	 مــادر	 مــرا	 کــه	
نــداد يــاد	 مــن	 بــه	 اســتاد	 حیــف،	
اســتاد گفــت	 مــن	 بــه	 آن	چــه	 بــاد	 يــاد	
اســتاد اســتاد،	 مــن	 تعلیــم	 بــه	 کــه	

51 متن1زير1با1كدام1بيت1تناسب1مفهومی1دارد؟1 )سراسري تجربی 88(-
»آن1چه1در1اين1نی1آوازی1پديد1مي1آورد،1كشش1انسان1آگاه1به1سوی1پروردگار،1به1سوی1كل1و1حقيقت1هستی1است1و1در1حقيقت،1اين1»نی1عشق«1را1پروردگار1

مي1نوازد1و1فرياد1موالنا1هنگامی1از1نی1وجودش1برمي1خيزد1كه1جذبه1ي1حق1بر1او1اثر1مي1گذارد.«
1(	يــار	از	پــرده	هويــدا	شــد	و	يــاران	غافــل
2(	ذّره	ي	خاکــم	و	در	کوی	توام	جای	خوش	اســت
3(	شــبنم	از	روشــن	دلی	آيینــه	ي	خورشــید	شــد
ــد ــید	مي	رس ــه	خورش ــوق	ذّره	ب ــال	ش ــا	ب 4(	ب

ــت ــداری	نیس ــه	خري ــا	ک ــت	دريغ ــفی	هس يوس
ترســم	ای	دوســت	کــه	بــادی	ببــرد	ناگاهــم
ــرداز	ده ــه	را	پ ــم	آيین ــو	ه ــبنم	ت ــم		از	ش ای	ک
مــرا مي	بــرد	 خــدا	 ســوی	 بــه	 دل	 پــرواز	

61 بيت1»سينه1خواهم1شرحه1شرحه1از1فراق1/1تا1بگويم1شرح1درد1اشتياق«1با1كدام1بيت1تناسب1معنايی1ندارد؟1        )سراسري خارج از کشور 87(-
ــه	دســت	آورم ــه	ب ــو	ک ــدم	ب ــم	در	ع ــای	نَه 1(	پ
نیســت گفتنــی	 جانــان	 عشــق	 2(	حديــث	
3(	کجاســت	هم	نفســی	تــا	بــه	شــرح	عرضــه	دهــم
ــن ــه	م ــد	ک ــاوت	کن ــه	تف ــوده	را	چ 4(	دردی	نب

دوا را	 دلــم	 درد	 کنــد	 تــا	 هم	نفســی	
بايــد هــم	درد	 کســی	 گويــی	 وگــر	
هجرانــش روزگار	 از	 مي	کشــد	 چــه	 دل	 کــه	
مي	زنــم نعــره	 و	 مي	خــورم	 درد	 بیچــاره	

71 )سراسري انسانی 83(- مفهوم1بيت1»خلق1چو1مرغابيان1زاده1ز1دريای1جان1/1كی1كند1اين1جا1ُمقام1مرغ1كز1آن1بحر1خاست«1كدام1است؟11
ــل ــوان	اســت	ماي ــه	صــوت	خــوش	چــو	حی 1(	ب
ــت ــتور	نیس ــن	مس ــان	ز	ت ــان	و	ج ــن	ز	ج 2(	ت
ــش ــل	خوي ــد	از	اص ــی	کاو	دور	مان ــر	کس 3(	ه
نخواهدديــد آشــیان	 دگــر	 کــه	 4(	کبوتــری	

دل ای	 بــودن	 نشــايد	 کــم	 حیــوان	 ز	
لیــك	کــس	را	ديــد	جــان	دســتور	نیســت
خويــــش وصـــل	 روزگــــار	 بازجـويــــــد	
قضــا	همی	بَــردش	تــا	بــه	ســوی	دانــه	و	دام

ــر	 ــت	ها	را	در	ب ــت	تس ــه	اکثري ــت	)ک ــده	اس ــتفاده	ش ــاب	اس ــارج	از	کت ــات	خ ــا	از	ابی ــرح	آن	ه ــه	در	ط ــه	اي	ک ــؤال	هاي	آراي ــد،	س ــان	ش ــاب	بی ــه	ي	کت ــه	در	مقّدم ــه	ک 1.	همان	گون
ــاره	در	بخشــي	جداگانــه	مطــرح	شــوند،	در	درس	هــاي	مختلــف	کتــاب	پخــش	شــده	اند	تــا	در	هــر	درس	چنــد	تســت	آرايــه	وجــود	داشــته	باشــد	 مي	گیرنــد!(،	بــه	جــاي	آن	کــه	يك	ب
)حّتــي	درس	هايــي	کــه	اصــًا	ســهمیه	اي	در	کنکــور	نداشــته	اند(	تــا	بــا	تمريــن	مــداوم	در	همــه	ي	آرايه	هــا	مهــارت	الزم	را	بــه	دســت	آوريــد.	ترتیــب	طــرح	آرايه	هــا	در	ايــن	کتــاب	هــم	
مطابــق	بــا	رونــد	مطرح	شدنشــان	در	کتاب	هــاي	درســي	اســت،	يعنــي	مثــًا	تســتي	کــه	در	آن	آرايــه	ي	ايهــام	مطــرح	شــده	اســت	حتمــاً	پــس	از	درس	12	ســال	دوم	)کــه	بیاموزيــم	
ايهــام	در	آن	درس	مطــرح	شــده	اســت(	قــرار	گرفتــه	اســت	)آرايه	هايــي	کــه	در	ســال	اّول	آمده	انــد	ماننــد	تشــبیه	و	اســتعاره	از	همــان	ابتــداي	ســال	دوم	در	کتــاب	قــرار	گرفته	انــد(	و	
پــس	از	آن	درس	نیــز	تــا	آخريــن	درس	کتــاِب	پیــش	بــه	تنــاوب	ســؤال	هاي	آن	آرايــه	تکــرار	شــده	اند.	بنابرايــن	مطالعــه	ي	مباحــث	آرايــه	مطابــق	بــا	ترتیــب	کتاب	هــاي	درســي	)اول	

کتــاب	دوم،	بعــد	کتــاب	ســوم	و	در	آخــر	کتــاب	پیــش(	مناســب	تر	از	مطالعــه	ي	آن	مطابــق	بــا	نظــم	ايــن	کتــاب	اســت.	
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81 )سراسري رياضی 87(- مفهوم1عبارت1»کُل َشیء َیرِجُع الی اَصِله«1در1كدام1بيت1وجود1ندارد؟1
1(	ســیر	جســم	خشــك	بــر	خشــکی	فتــاد
اســت وی	 جويــان	 فرزنــد	 2(	مــادر	
کشــد دل	 اهــل	 کــوی	 در	 را	 تــو	 3(	دل	
بال	هــا گــردون	 ســوی	 گشــوده	 4(	جــان	

نهــاد دريــا	 دِل	 در	 پــا	 جــان	 ســیِر	
اســت پــی	 در	 را	 فرع	هــا	 مــر	 اصل	هــا	
کشــد گل	 و	 آب	 حبــس	 در	 را	 تــو	 تــن	
چنـگال	هـــا زمیــــن	 انــــدر	 زده	 تــن	

91 )سراسري رياضی 88(- مفهوم1بيت1»ما1ز1درياييم1و1دريا1مي1رويم1/1ما1ز1باالييم1و1باال1مي1رويم«1با1كدام1بيت1تناسب1ندارد؟1
فتــد صحــرا	 در	 چــو	 دريــا	 از	 1(	ماهــی	
ــرد ــزد	خ ــرع	و	هســت	ن ــود	ف ــاز	ش ــه	اصــل	ب 2(	ب
روزی مــردم	 شــخص	 اســت	 جهــان	 3(	جــزو	
4(	ســیری	طلــب	مکــن	کــه	کس	انــدر	نشــیب	خاک

فــتــــد دريــــا	 در	 بــــاز	 تــــا	 مــی	تپــــد	
مــر	اين	حديث	مســلّم	هم	اين	مثــل	مضروب	)=	زده	شــده(
کل ســوی	 بــه	 بی	گمــان	 جــزو	 شــود	 بــاز	
نشــد ناشــتا	 جــز	 و	 نیامــد	 تشــنه	لب	 جــز	

101 )سراسري هنر 88(- مفهوم1بيت1»ما1ز1درياييم1و1دريا1مي1رويم1/1ما1ز1باالييم1و1باال1مي1رويم«1با1كدام1بيت1تناسب1دارد؟11
رويـــم خرمابـــن	 ســـوی	 مريـــم	 1(	همچـــو	
آمديـــم مـــادون	 ســـوی	 گـــردون	 ز	 2(	مـــا	
امیـــد ای	 منشـــین	 و	 عـــزم	 ای	 3(	برنشـــین	
غیـــب عـــرش	 از	 مي	رســـد	 بويـــی	 و	 4(	دود	

بیـــد شـــاخ	 نـــدارد	 خرمايـــی	 کـــه	 زان	
بــــاز	مـــــا	را	ســـــوی	گـــــردون	برکشــید
کـــــز	رســـــوالنش	پیاپـــــی	شـــــد	نويـــد
پريـــد آن	 بـــوی	 ســـوی	 نهانـــان	 ای	

111 )سراسري زبان 81(- مفهوم1بيت1»سّر1من1از1ناله1ي1من1دور1نيست1/1ليك1چشم1و1گوش1را1آن1نور1نيست«1با1كدام1گزينه1متناسب1است؟1
اســت از	گفتــن	 بــرون	 اکنــون	 مــن	 1(	حــال	
2(	ای	گل	فــروش	گل	چــه	فروشــی	بــه	جــای	ســیم
3(	گفــت:	آن	يــار	کــزو	گشــت	ســِر	دار	بلنــد
نهاننــد خويــش	 ســخن	 در	 4(	رنگین	ســخنان	

اســت مــن	 احــوال	 نــه	 مي	گويــم	 چــه	 ايــن	
گل ســیم	 بــه	 ســتانی	 چــه	 عزيزتــر	 گل	 وز	
ــرد ــدا	مي	ک ــرار	هوي ــه	اس ــود	ک ــن	ب ــش	اي جرم
ــدا	گل ــال	ج ــر	ح ــه	ه ــت	ب ــود	نیس ــت	خ از	نکه

121 )سراسري زبان 90(- مفهوم1كدام1بيت1با1ديگر1ابيات1متفاوت1است؟1
دل راحــــــت	 تــــــو	 غــــــم	 و	 درد	 1(	ای	
2(	دردم	از	يـــار	اســـت	و	درمـــان	نیـــز	هـــم
3(	همچـــو	نـــی	زهـــری	و	ترياقـــی	کـــه	ديد؟
ــت	درد	عشق	که	هیچش	طبیب	نیست ــ 4(	دردی	اس

دل جراحـــت	 هـــم	 و	 مرهـــم	 هـــم	
هـــم نیـــز	 جـــان	 و	 شـــد	 او	 فـــدای	 دل	
همچـــو	نـــی	دمســـاز	و	مشـــتاقی	کـــه	ديد؟
گـــر	دردمنـــد	عشـــق	بنالـــد	غريب	نیســـت

131 )سراسري هنر 87(- بيت1»بگو1ای1نای1حال1عاشقان1را1/1كه1آواز1تو1جان1مي1آزمايد«1با1كدام1بيت1ارتباط1مفهومی1دارد؟1
نیســت بــاک	 رو	 گــو	 رفــت	 گــر	 1(	روزهــا	
ســیر	شــد آبــش	 ز	 ماهــی	 جــز	 کــه	 2(	هــر	
مي	کنــد پرخــون	 راه	 حديــث	 3(	نــی	
4(	تــن	ز	جــان	و	جــان	ز	تــن	مســتور	نیســت

تــو	بمــان	ای	آن	کــه	چــون	تــو	پــاک	نیســت
شــد	 ديــر	 روزش	 اســت	 بــی	روزی	 کــه	 هــر	
مي	کنــد مجنــون	 عشــق	 قّصه	هــای	
نیســت دســتور	 جــان	 ديــِد	 را	 کــس	 لیــك	

141 »آن1را1كه1خبر1شد1خبری1باز1نيامد«1با1همه1ي1ابيات1به1جز1بيت1..........1قرابت1مفهومی1دارد.1                  )سراسري تجربی 85(-
1(	محــرم	ايــن	هــوش	جــز	بی	هــوش	نیســت
يــادگار همــی	 تــو	 از	 مانــد	 2(	ســخن	
دهنــد ســاغر	 بــزم	 ايــن	 در	 را	 3(	کســی	
مجــاز ســرای	 در	 دوســت	 تــن	 4(	از	

نیســت گــوش	 جــز	 مشــتری	 را	 زبــان	 مــر	
مــدار خوارمايــه	 چنیــن	 را	 ســخن	
دهنــد در	 بی	هوشــی	اش	 داروی	 کــه	
راز نیايــد	 و	 آيــد	 بــرون	 جــان	

151 بيت1»زمانه1گر1بزند1آتشم1به1خرمن1عمر1/1بگو1بسوز1كه1بر1من1به1برگ1كاهی1نيست«1با1كدام1بيت1ارتباط1معنايی1دارد؟1 )سراسري خارج از کشور 86(-
1(	بگفتم	روز	بی	گاه	اســـت	و	ره	بـــس	دور	گفتا	رو
شـــد بـــی	گاه	 روزهـــا	 مـــا	 غـــم	 2(	در	
نیســـت باک	 رو	 رفـــت	گـــو	 3(	روزهـــا	گـــر	
درنیـــاورد نظـــر	 بـــه	 را	 نـــوح	 4(	طوفـــان	

بـــه	من	بنگر	بـــه	ره	منگر	که	مـــن	ره	را	نورديدم
هــمـــــراه	شـــــد بـــا	ســـــوزها	 روزهـــــا	
تـــو	بمـــان	ای	آن	کـــه	چـــون	تو	پاک	نیســـت
شـــور	محّبتـــی	کـــه	در	آب	و	گل	من	اســـت

161 مفهوم1كدام1بيت1با1ديگر1ابيات1متفاوت1است؟11             )سراسري خارج از کشور 91(-
خــام هیــچ	 پختــه	 حــال	 1(	درنیابــد	
2(	طبیــب	عشــق	مســیحادم	اســت	و	مشــفق	لیك
3(	پیــش	زاهــد	از	رنــدی	دم	مــزن	که	نتــوان	گفت
پــرس مســت	 رنــدان	 ز	 پــرده	 درون	 4(	راز	

والّســام بايــد	 کوتــاه	 ســخن	 پــس	
بکنــد؟ دوا	 را	 کــه	 نبینــد	 تــو	 در	 درد	 چــو	
پنهانــی درد	 حــال	 نامحــرم	 طبیــب	 بــا	
را عالی	مقــام	 زاهــد	 نیســت	 حــال	 کايــن	
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171 مفهوم1همه1ي1ابيات1به1استثنای1بيت1..........1با1يكديگر1تناسب1دارد.1    )سراسري انسانی 90(-
خــام هیــچ	 پختــه	 حــال	 1(	درنیابــد	
ــی ــود	خام ــه	ش ــا	پخت ــد	ت ــفر	باي ــیار	س 2(	بس
ــق ــوز	عش ــت	س ــوان	گف ــگان	نت ــا	نیم	پخت 3(	ب
4(	پیر	میخانه	چه	خوش	گفت	به	دردی	کش	خويش	

والّســام بايــد	 کوتــاه	 ســخن	 پــس	
صوفــی	نشــود	صافــی	تــا	درنکشــد	جامــی
بــود بی	خبــر	 ســوختگان	 عــذاب	 از	 خــام	
ــد ــی	چن ــا	خام ــوخته	ب ــال	دل	س ــو	ح ــه	مگ ک

181 بيت1»درنيابد1حال1پخته1هيچ1خام1/1پس1سخن1كوتاه1بايد1والّسالم«1با1كدام1بيت1ارتباط1معنايی1ندارد؟1                   )سراسري رياضی 87(-

اغیــار بــر	 نگويــد	 يــار	 ســخن	 1(	ســعدی	
2(	پیر	میخانه	چه	خوش	گفت	به	ُدردی	کش	خويش
بســوزد ناپختــه	اي	 دوزخ	 داغ	 بــه	 3(	فــردا	
4(	هرکــه	در	آتــش	نرفــت	بی	خبر	از	ســوز	ماســت

خامــی بــه	 قّصــه	 ســوخته	اي	 نبــرد	 هرگــز	
ــد ــی	چن ــا	خام ــوخته	ب ــال	دل	س ــو	ح ــه	مگ ک
خامــی نبــرد	 وی	 از	 عشــق	 آتــش	 کامــروز	
ســوخته	دانــد	کــه	چیســت	پختــن	ســودای	خــام

191 مفهوم1بيت1زير1در1كدام1گزينه1وجود1ندارد؟1                   )سراسري تجربی 87(-

پختــه1هيــچ1خــام نيابــد1حــال1 پــس1ســخن1كوتــاه1بايــد1والســالم«»در1
عــود بــوی	 برنیايــد	 نســوزد	 1(	تــا	
ــش ــو	آت ــت	چ ــن	از	سوختگی	هاس ــاد	م 2(	فري
نهانــی ســوز	 ايــن	 در	 بپختیــم	 کــه	 3(	دردا	
4(	آتــش	روی	تــو	زيــن	گونــه	کــه	در	خلــق	گرفت

ــت ــام	نیس ــا	خ ــخن	ب ــن	س ــد	کاي ــه	دان پخت
ــم ــوش	و	خروش ــود	ج ــی	نب ــاده	ز	خام ــون	ب چ
و	آن	را	خبــر	از	آتــش	مــا	نیســت	کــه	خــام	اســت
عجب	از	ســوختگی	نیســت	که	خامی	عجب	اســت

201 ) سراسري رياضی 81(- در1همه1ي1ابيات1به1جز1بيت1..........1كلمه1اي1وجود1دارد1كه1به1شيوه1ي1نمادين1و1تمثيلی1بر1عاشق1و1عارف1واصل1داللت1مي1كند.1
خــام هیــچ	 پختــه	 حــال	 1(	درنیابــد	
فــراق از	 شــرحه	 شــرحه	 خواهــم	 2(	ســینه	
ــت ــوش	نیس ــز	بی	ه ــوش	ج ــن	ه ــرم	اي 3(	مح
شــد ســیر	 آبــش	 ز	 ماهــی	 جــز	 4(	هرکــه	

والّســام بايــد	 کوتــاه	 ســخن	 پــس	
اشـتـیـــاق درد	 شــــرح	 بــگـويـــم	 تـــا	
نیســت را	مشــتری	جــز	گــوش	 زبــان	 مــر	
شــد ديــر	 روزش	 بی	روزی	ســت	 کــه	 هــر	

211 )آزمايشي سنجش 84(- با1توّجه1به1بيت1»به1راه1اندر1شتاب1تو1چنان1باد1/1كه1گردت1را1نيابد1در1جهان1باد«1كدام1گزينه1نادرست1است؟1
2(	آرايه	ی	کنايه	در	بیت	وجود	دارد. 	 1(	بیت	رديف	دارد	

4(	هر	دو	کلمه	ی	پايانی	مصراع	ها	کلمات	قافیه	اند. 3(	آرايه	ی	جناس	تام	در	بیت	مشاهده	می	شود.	

221 )آزمايشي سنجش 81(- در1كدام1گزينه1آرايه1ی1»جناس«1وجود1دارد؟1
2(	تن	ز	جان	و	جان	ز	تن	مستور	نیست 	 1(	پرده	هايش	پرده	های	ما	دريد	

4(	هر	که	جز	ماهی	ز	آبش	سیر	شد 3(	محرم	اين	هوش	جز	بی	هوش	نیست	

231 مفهوم1سخن1مشهور1»ُکلُّ َشیء َیرِجُع ِالی اَصِله«1با1كدام1گزينه1متناسب1است؟1   )آزمايشي سنجش 90(-
1(	تو	از	خاکی	به	سان	خاک	تن	در	ده	در	اين	پستی
2(	بديــن	زور	و	زر	دنیــا	چــو	بی	عقــان	مشــو	ِغــّره
3(	پس	اکنون	گر	سوی	دوزخ	گرايی	بس	عجب	نبَود
4(	سـر	الب	ارسان	ديدی	ز	رفعت	رفته	بر	گردون؟

مگــر	گــردی	چــو	جان	و	عقــل	هم	والــی	و	هم	واال
که	اين	آن	نوبهاری	نیست	کش	بی	مهرگان	بینی
	خود	باشــد	همیشــه	جنبــش	اجزا کــه	ســوی	کلِّ
بــه	مــرو	آ	تا	کنــون	در	ِگل	تــن	الب	ارســان	بینی

241 كدام1گزينه،1با1مصراع1»محرم1اين1هوش1جز1بي1هوش1نيست«1ارتباط1معنايي1ندارد؟1    )آزمايشي سنجش 91(-
ــرس ــمع	پ ــه	را	از	ش ــوز	دل	پروان ــه	ي	س 1(	قّص
2(	کتــاب	مشــکات	عشــق	مــن	نحــو	دگــر	باشــد
3(	بي	بهــره	هیــچ	ذّره	ز	خورشــید	عشــق	نیســت
4(	چنــدت	کنــم	حکايــت	شــرح	اين	قــدر	کفايــت

شــرح	آن	آتــش	نــدارد	جــز	زبانــي	ســوخته
نمي	فهمـد	به	جـز	مجنـون	دگر	کس	شـرح	احوالم
ــت ــق	اس ــه	ذّرات	ملح ــق	ب ــور	عش ــه	ن ــرا	ک زي
غمگســاران بــه	 ااّل	 گفــت	 نمي	تــوان	 باقــي	

251 مولوی1در1كدام1بيت1مي1گويد1كه1»هركسی1از1عشق1بی1بهره1باشد،1روزگارش1تباه1و1بيهوده1مي1شود«؟1                   )آزمايشي سنجش 88(-
بريــد يــاری	 از	 هرکــه	 حريــف	 1(	نــی	
شــد بــی	گاه	 روزهــا	 مــا	 غــم	 2(	در	
شــد ســیر	 آبــش	 ز	 ماهــی	 جــز	 3(	هرکــه	
ــت ــوش	نیس ــز	بی	ه ــوش	ج ــن	ه ــرم	اي 4(	مح

دريــد مــا	 پرده	هــای	 پرده	هايــش	
شــد همــراه	 ســوزها	 بــا	 روزهــا	
شــد ديــر	 روزش	 اســت	 بــی	روزی	 هرکــه	
مــر	زبــان	را	مشــتری	جــز	گــوش	نیســت
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261 مفهوم1مصراع1»هر1كه1بي11روزي1است1روزش1دير1شد«1با1كدام1بيت1تناسب1ندارد؟1                    )آزمايشي سنجش 91(-
او پــرواي	 را	 عشــق	 نباشــد	 1(	چــون	
ــت ــتان	درگذش ــت	و	گلس ــه	گل	رف ــون	ک 2(	چ
جــدا شــد	 هم	زبانــي	 از	 او	 کــه	 3(	هــر	
4(	هــر	کــه	را	جامــه	ز	عشــقي	چــاک	شــد

او واي	 بي	پــر،	 مانــد	 مرغــي	 چــو	 او	
سرگذشــت بلبــل	 ز	 پــس	 زان	 نشــنوي	
نــوا صــد	 دارد	 گرچــه	 شــد	 بي	زبــان	
شــد پــاک	 کلّــي	 عیــب	 و	 حــرص	 ز	 او	

271 )آزمايشي سنجش 91(- مفهوم1مصراع1»هر1كه1بي1روزي1است1روزش1دير1شد«1با1كدام1مصراع1متناسب1است؟1
2(	راز	درون	پرده	ز	رندان	مست	پرس 	 1(	در	نظربازي	ما	بي	خبران	حیرانند	

4(	آتش	رخسار	گل	خرمن	بلبل	بسوخت 3(	چهره	ي	خندان	شمع	آفت	پروانه	شد	

281 كلمات1»حريف1،1مستور1،1بي1گاه،1ظن«1در1كدام1گزينه1به1ترتيب1و1به1درستي1معني1شده1است؟1-
2(	رقیب،	مخفي	،	بدون	زمان،	گمان		 1(	نگهبان	،	نوشته	شده	،	بي	موقع،	خیال		

4(	همدم	،	پوشیده	،	دير،	حدس		 	 3(	همدل	،	پنهان	،	نابهنگام،	باطل	

291 »سينه1خواهم1- »تن1ز1جان1و1جان1ز1تن1مستور1نيست1/1ليك1كس1را1ديِد1جان1دستور1نيست«1و1 ابيات1 به11ترتيب1در1 »اشتياق«1 »دستور«1و1 معاني1
شرحه1شرحه1از1فراق1/1تا1بگويم1شرح1درد1اشتياق«1در1كدام1گزينه1آمده1است؟11

1(	راهنما	ـ	میل	انسان	است	به	ديدار	دنیا	به	واسطه	ی	فیض	الهي		
2(	اجازه	ـ	کشش	روح	خداجو	در	راه	شناخت	خداوند	و	ادراک	حقیقت	هستي	

3(	فرمان	ـ	میل	قلب	است	به	ديدار	محبوب	به	واسطه	ی	فیض	الهي		
4(	وزير	ـ	کشش	معشوق	است	به	سوي	درک	عاشق	

301 معنای1»پرده«1در1كدام1بيت1با1بقيه1متفاوت1است؟111-
1(	منگــر	ســوی	گروهــی	کــه	چــو	مســتان	از	خلق
2(	صــرف	بیــکاری	مگــردان	روزگار	خويــش	را
ُمشــك	آخــر	ســیه	روی اســت	 غّمــازی	 3(	ز	
ــت ــزل	گف ــن	وزن	غ ــوروز	بدي ــرده	ي	ن 4(	در	پ

پــرده	بــر	خويشــتن	از	بی	خــردی	می	بدرنــد
را خويــش	 کار	 ســاز	 تــوّکل	 روی	 پــرده	ی	
بــوی می	دهــد	 بیــرون	 پــرده	 صــد	 از	 کــه	
وزنــی	کــه	همــه	مطلــع	فتــح	و	ظفــر	آمــد

311 ـ11بی1روزی«1در1كدام1گزينه1به11درستی1آمده1است؟11- معانی1واژه1های1»نفير1ـ1شرحه1ـ1ترياق1
2(	نفرين	کردن	ـ	تفسیر	ـ	ماّده	ی	مخّدر	ـ	بی	نوا	 1(	روی	گردان	ـ	پاره	پاره	ـ	زهر	ـ	بی	بهره	

4(	زاری	کردن	ـ	درازا	ـ	داروی	تلخ	ـ	متنّعم	 3(	فرياد	بلند	ـ	گوشت	بريده	شده	ـ	پادزهر	ـ	درويش		

321 در1متن1»بر1حال1عاشقان1و1صادقان1به1سماع1ظاهر،1بي1عيان1باطن1وقوف1نتواني1يافت.1و1هركه1بيدل1وار1قدم1در1راه1عشق1نهاد1و1مقصد1او1رضاي1-
دوست1باشد1الشك1سرگردان1در1باديه1ي1فراغ1مي1پويد1و1مقامات1متفاوت1پِس1پشت1كند1تا1نظر1بر1قبله1ي1دل1افكند.1چندان1كه1اين1سعادت1يافت1جان1
از1براي1قربان1در1ميان1نهد1و1اگر1از1جان1عزيزتر1جاناني1دارد1هم1فدا1كند،1در1جمله1غّصه1ي1من1دراز1است1و1سفر1مرا1بدايت1و1نهايت1ني.«1چند1غلط1اماليي1

وجود1دارد؟1
4(	چهار	 3(	سه		 2(	دو		 1(	يك			

331 در1متن1زير1چند1غلط1اماليي1وجود1دارد؟1-

»و1خردمند1اگرچه1به1زور1و1قّوت1خويش1ثقت1تمام1دارد1تعّرض1عداوت1و1مناقشت1جايز1نشمرد1و1تكيه1بر1شوكت1خود1روا1نبيند.1و1هركه1ترياغ1انواع1زواهر1به1
دست1آرد1به1اعتماد1آن1بر1زهر1خوردن11اقدام1ننمايد1و1هنر1در1نيكو1فعلي1است1براي1آن1كه1اثر1فعِل1نيك،1اگرچه1قول1از1آن1قاصر1باشد1در1عاقبت1كارها1به1آزمايش1
هرچه1آراسته1تر1پيدا1آيد،1باز1آن1كه1قول1او1بر1عمل1رجحان1دارد1ناكردني1ها1را1در1چشم1مردمان1به1حالوت1زبان1بيارايد1اّما1عواقِب1آن1به1مذلّت1و1مالمت1كشد.«1

4(	چهار	 3(	سه		 2(	دو		 1(	يك		

341 در1كدام1عبارت1غلط1اماليي1وجود1دارد؟11-
1(	اگر	در	آن	درجه	ي	منظور	مناقشتي	رود	بديع	نیايد.	در	اين	کار	به	صواب	تأّملي	شافي	فرماي	و	تدارک	آن	از	نوعي	بینديش	که	اليق	بزرگي	تو	باشد.

2(	و	محاسدت	آنان	پوشیده	نیست	خاّصه	در	جايي	که	اغراض	معتبر	در	میان	آمد.	و	اتباع	و	خدمتکاران	تو	در	منزلت	هايي	که	کم	از	رتبت	شغال	است	حسد	روا	مي	دارند.	
3(	و	غالب	ذّن	آن	است	که	قاصدان	آن	گوشت	در	منزل	شغال	نهاده	باشند،	اين	َقَدر	در	جنب	کید	حاسدان	و	مکر	خصمان	اندک	نمايد.	

4(	بر	تعذيب	حیوان	اقدام	روا	ندارند	مگر	جاهان	که	میان	نفع	و	ضرر	خويش	فرق	نتوانند	کرد،	و	به	حکم	حمق	خويش	از	عواقِب	اعمال	غافل	باشند.	
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351 كدام1عبارت1از1جنبه1ی1تاريخ1ادبّيات1نادرست1است؟11-
1(	نی	در	»نی	نامه«	همان	موالناست.		

2(	مثنوی	موالنا	همچون	ديگر	آثار	نثر	و	نظم	فارسی	با	تحمیديه	آغاز	مي	شود.		
3(	رينولد	نیکلسون	مثنوی	معنوی	را	تصحیح	کرده	است.	

4(	سرآغاز	دفتر	اّول	مثنوی	معنوی	به	»نی	نامه«	شهرت	يافته	است.	

361 ترتيب1درست1ابيات1زير1از1نظر1داشتن1آرايه1های1»تشبيه،1جناس،1استعاره،1تلميح1و1تضاد«1در1كدام1گزينه1آمده1است؟-
ــد ــون1می1كن ــر1خ ــث1راه1پ ــی1حدي الف(1ن
ــدر1نــی1فتــاد ب(1آتــش1عشــق1اســت1كان
ج(1در1نيابــد1حــال1پختــه1هيــچ1خــام
د(1تــن1ز1جــان1و1جان1ز1تن1مســتور1نيســت
ببريده1انــد تــا1مــرا1 نيســتان1 ه1(1كــز1

می1كنــد مجنــون1 عشــق1 قّصه1هــای1
ــدر1مــی11فتــاد جوشــش1عشــق1اســت1كان
والّســالم بايــد1 كوتــاه1 ســخن1 پــس1
ليــك1كــس1را1ديــد1جــان1دســتور1نيســت
ناليده1انــد زن1 و1 مــرد1 نفيــرم1 از1

4(	د	ـ	ب	ـ	ه	ـ	الف	ـ	ج 3(	ب	ـ	د	ـ	ج	ـ	ه	ـ	الف	 	2(	ب	ـ	د	ـ	ه	ـ	الف	ـ	ج	 1(	د	ـ	ب	ـ	الف	ـ	ه	ـ	ج	

371 آرايه1هاي1مقابل1همه1ي1ابيات1به1استثناي1بيت1..........1درست1است.1-
فــراق از	 شــرحه	 شــرحه	 خواهــم	 1(	ســینه	
نیســت دور	 مــن	 نالــه	ی	 از	 مــن	 2(	ســّر	
3(	همچــو	نــی	زهــری	و	ترياقــی	کــه	ديــد؟
فتــاد نــی	 کانــدر	 اســت	 عشــق	 4(	آتــش	

تـا	بگويم	شـرح	درد	اشـتیاق	)جنـاس	ـ	مجاز	ـ	نغمـه	ی	حروف(
	مجاز( 	جناسـ	 لیك	چشم	و	گوش	را	آن	نور	نیست	)مراعات	نظیرـ	
	پارادوکس( 	تشبیهـ	 همچو	نی	دمساز	و	مشتاقی	که	ديد؟	)تضادـ	
	تشخیص( 	اسلوب	معادلهـ	 جوشش	عشق	است	کاندر	می		فتاد	)جناسـ	

381 در1بيت1»آتش1است1اين1بانگ1نای1و1نيست1باد1/1هر1كه1اين1آتش1ندارد1نيست1باد«1كدام1آرايه1ها1ديده1می1شود؟-
2(	مراعات	نظیر	ـ	جناس	ـ	تشبیه	ـ	پارادوکس 	 1(	تضاد	ـ	جناس	ـ	تشبیه	ـ	استعاره	

4(	تشبیه	ـ	مجاز	ـ	اسلوب	معادله	ـ	تضاد 3(	جناس	ـ	استعاره	ـ	مراعات	نظیر	ـ	اسلوب	معادله	

391 در1همه1ی1ابيات1زير1به1جز1گزينه1ی1..........1هر1دو1آرايه1ی1»مراعات1نظير1و1جناس«1ديده1می1شود؟-
ــت ــوش	نیس ــز	بی	ه ــوش	ج ــن	ه ــرم	اي 1(	مح
2(	هــر	کــه	جــز	ماهــی	ز	آبــش	ســیر	شــد
ببريده	انــد مــرا	 تــا	 نیســتان	 3(	کــز	
نیســت دور	 مــن	 نالــه	ی	 از	 مــن	 4(	ســّر	

نیســت گــوش	 جــز	 مشــتری	 را	 زبــان	 مــر	
هــر	کــه	بــی	روزی	اســت	روزش	ديــر	شــد
نالیده	انــد زن	 و	 مــرد	 نفیــرم	 از	
نیســت نــور	 آن	 را	 گــوش	 و	 چشــم	 لیــك	

401 با1توجه1به1عبارت1»آن1چه1در1اين1نی1آوازی1پديد1مي1آورد،1كشش1انسان1آگاه1به1سوی1پروردگار،1به1سوی1كل1و1حقيقت1هستی1است1و1در1حقيقت،1-
اين1»نی1عشق«1را1پروردگار1مي1نوازد1و1فرياد1موالنا1هنگامی1از1نی1وجودش1برمي1خيزد1كه1جذبه1ي1حق1بر1او1اثر1مي1گذارد.«1كدام1گروه1از1ابيات1مفهوم1

مشتركی1دارند؟1
مي1نالــد مــا1 پرآتــِش1 دِل1 دوِد1 ز1 الف(1نــی1
مـن جـوش1 سـرمايه1ِي1 مـن،1 باده1فـروِش1 ب(1ای1
ــدی ــه1اّمي ــرد1از1دل1هم ــرون1ب ــو1بي ــد1ت ج(1امّي
د(1خواهــم1كــه1از1تو1گويم1وز1جز1تو1دســت1شــويم
ه1(1نيســت1در1مــن1جنبشــی1خــود1دم1بــه1دم
و(1اين1سو1كشان1سوی1خوشان1وان1سو1كشان1با1ناخوشان
ز(1مــا1چــو1ناييــم1و1نــوا1در1مــا1ز1توســت

ــد ــوا1مي1نال ــاد1ه ــه1از1ب ــدار1ك ــو1مپن ت
از1توســت1خــروِش1من،1مــن1نايم1و1تــو1نايی
سـودای1تو1خالی1كرد1از1سـر1همه1سـودايی
پنهــان1شــوی1و1مــا1را1در1صف1همی1كشــانی
اوســت1در1مــن1دم1بــه1دم1جنبش1فكــن
يا1بگذرد1يا1بشـكند1كشـتی1در1اين1گرداب1ها
ــا1ز1توســت ــم1و1صــدا1در1م ــا1چــو1كوهي م

4(	ب،	ه	،	ز 3(	الف،	ج،	و	 2(	ج،	د،	ه		 1(	الف،	د،	ز	

411 مفهوم1بيت1»بشنو1از1نی1چون1حكايت1مي1كند1/1وز1جدايی1ها1شكايت1مي1كند«1به1كدام1بيت1نزديك1تر1است؟-
1(	حافــظ	شــکايت	از	غــم	هجــران	چــه	مي	کنــی؟
2(	آن	شـکايت	ها	کـه	دارم	از	تـو	هم	پیش	تو	گويم
3(	قصــه	ي	درد	جدايــی	چــه	نويســیم	»کمــال«؟
ــزن ــد	از	دور	و	دم	م ــك	و	ب ــوای	نی ــنو	ن 4(	بش

ــور ــت	ن ــت	اس ــد	و	در	ظلم ــل	باش ــر	وص در	هج
نــی	چه	گويم	چــون	نــدارد	قصه	ي	هجــران	نهايت
ــدا ــه	ج ــدا،	نام ــه	ج ــد،	خام ــه	کن ــدا	نال دل	ج
آشــنا دمســاز	 ز	 اســت	 داشــته	 نالــه	 نــی	
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421 مفهوم1كدام1بيت1با1ديگر1ابيات1متفاوت1است؟-
ــوزد ــرد	بس ــان	زن	و	م ــن	ج ــوزش	م ــر	س 1(	ب
2(	مي	کنــم	شــب	همــه	شــب	از	غــم	او	نالــه	و	آه
ببريده	انــد مــرا	 تــا	 نیســتان	 3(	کــز	
4(	بیــا	گــر	مــرد	سوزوســاز	عشــقي	نالــه	اي	بشــنو

بنالــد ديــوار	 و	 در	 زارم	 نالــه	ي	 وز	
ــد ــاه	کن ــتم	ش ــر	از	س ــه	نفی ــیري	ک ــون	اس چ
نالیده	انــد زن	 و	 مــرد	 نفیــرم	 از	
کــه	آتــش	مي	زنــد	در	خشــك	وتر	طــرز	نشــید	مــا

431 كدام1گروه1از1ابيات1مفهوم1مشتركی1دارند؟-
الف(1بــا1هم1نفســی1گــر1نفســی1دســت1دهد
ــتاق ــوری1مش ــب1رنج ــگ1دراز1ش ب(1آهن
ج(1نی1كـه1مي1نالد1همی1در1مجلـس1آزادگان
انــدر1فــراق د(1هركــه1گــردد1مبتــال1
ه1(1سلسله1ي1موي1دوست1حلقه1ي1دام1بالست
و(1هـر1كه1هوايي1نپخت1يا1به1فراقي1نسـوخت

مجمــوع1حســاب1عمــر1آن1يك1نفس1اســت
ــد ــدار1نباش ــه1بي ــت1ك ــوان1گف ــا1آن1نت ب
زان1همی1نالد1كه1بر1وی1زخم1بسيار1آمده1ست
ــوز1و1درد1اشـتـيـاق او1شــنـاســد1ســ
هر1كه1در1اين1حلقه1نيست1فارغ1از1اين1ماجراست
آخــر1عمــر1از1جهــان1چــون1برود1خــام1رفت

4(	ب،	ج،	و 3(	ج،	د،	و	 2(	ب،	د،	ه		 1(	الف،	د،	و	

441 كدام1گزينه1با1بيت1»هر1كسی1كاو1دور1ماند1از1اصل1خويش1/1باز1جويد1روزگار1وصل1خويش«1تناسب1معنايی1ندارد؟-
مــي	رود دريــا	 بــه	 دريــا	 از	 1(	آن	چــه	
2(	اصــل	نعمت	هــا	ز	گــردون	تــا	بــه	خــاک
ســکون در	 تحــّرک	 در	 اجــزا	 3(	جملــه	
ــم ــك	بوده	اي ــار	مل ــم	ي ــوده	اي ــك	ب ــا	ز	فل 4(	م

از	هـــمـــان	جــــا	کآمــد	آن	جــــا	مــــي	رود
پــاک جــان	 غــذای	 شــد	 آمــد،	 زيــر	
ــون ــه	راجـــعــ ــا	الــیـ ــان	ِکــانّـــ نــــاطقـ
بــاز	همان	جــا	رويــم	جملــه	کــه	آن	شــهر	ماســت

451 مفهوم1مقابل1بيت1»من1به1هر1جمعيتی1ناالن1شدم1/1جفت1بدحاالن1و1خوش1حاالن1شدم«1در1كدام1گزينه1ديده1مي1شود؟-
اوســت نغمــه	ي	 صــدای	 عالــم	 1(	همــه	
2(	بــر	ســر	نالــه	و	فريــاد	جهانــي	زن	و	مــرد
3(	ماجــرای	دل	خون	گشــته	نگويــم	بــا	کــس
4(	هم	رنــگ	جماعــت	شــو	تــا	لــذت	جــان	بینــی

دراز؟ صــدای	 چنیــن	 ايــن	 شــنید	 کــه	
ــد ــوِش	توان ــب	خام ــل	ل ــم	لع ــاه	از	غ ــال	و	م س
زآن	کــه	جــز	تیــغ	غمــت	نیســت	کســی	دمســازم
بینــی ُدردکشــان	 تــا	 آ	 خرابــات	 کــوی	 در	

461 مفهوم1بيت1»هر1كسی1از1ظّن1خود1شد1يار1من1/1از1درون1من1نجست1اسرار1من«1با1كدام1گزينه1ارتباط1معنايي1كم1تري1دارد؟-
1(	در	ره	عشــق	نشــد	کــس	بــه	يقیــن	محــرم	راز
2(	در	حــق	مــا	هــر	گروهــی	را	گمانــی	ديگر	اســت
يکــی هــر	 درنیابــد	 رازم	 کــه	 3(	زان	
ــردم ــان	مي	ک ــهر	گم ــن	ش ــود	در	اي ــی	ب 4(	مدت

دارد گمانــی	 فکــر	 َحَســب	 بــر	 کســی	 هــر	
کــس	ندانســت	اين	کــه	مــا	گنجیــم	يــا	ويرانه	ايــم
بی	شــکی بدانــد	 گل	 بلبــل	 راز	
غلط	کــردم	حیــف وفــادار،	 يــار	 را	 تــو	 مــن	

471 مفهوم1بيت1»تن1ز1جان1و1جان1زتن1مستور1نيست1/1ليك1كس1را1ديد1جان1دستور1نيست«1در1كدام1بيت1ديده1مي1شود؟1-
ــر	نظــر	دارد ــا	غی ــده	ي	خــود	بینیــت	ب ــا	دي 1(	ت
جســم	ها رنــگ	 هفــت	 ايــن	 2(	ديــده	ي	
مي	بینــم هرچــه	 اســت	 چشــم	 3(	نــور	
ــه	جــان	پیوســته	ام ــر	دل	و	دل	را	ب ــاد	او	را	ب 4(	ي

ــدن ــوان	دي ــازی	او	را	نت ــان	س ــم	ز	ج ــر	چش گ
را روح	 آن	 نقــاب	 زيــن	 درنیابــد	
اســت جانــان	 و	 جــان	 و	 دلــدار	 و	 دل	
ــیده	ام ــدن	پوش ــدر	ب ــان	ان ــان	و	ج ــر	او	در	ج مه

481 كدام1گروه1از1ابيات1زير1دارای1مفهوم1مشتركی1هستند؟-
ــد ــا1بكن ــو1كاره ــوز1ت ــه1س ــوز1ك ــف(1دال1بس ال
ب(1آتـش1اسـت1ايـن1بانـگ1نـای1و1نيسـت1بـاد
اشــتياق ز1 غربــت1 محنــت1 مبتــالی1 ج(1كان1
كسی عالم1 در1 نيست1 خالی1 تو1 عشق1 از1 د(1گفتم1
ه1(1من1همان1دم1كه1وضو1سـاختم1از1چشمه1ي1عشق
نايـد بايـد1كـز1مـرده1هيـچ1 و(1در1عشـق1زنـده1
ز(1هر1آن1كسی1كه1در1اين1حلقه1نيست1زنده1به1عشق

ــد ــال1بكن ــد1ب ــع1ص ــبی1دف ــای1نيمه1ش دع
ــاد ــت1ب ــدارد1نيس ــش1ن ــن1آت ــه1اي هرك
دارد1دلــی1پــر1آتــش1و1پيوســته1ديــده1تــر
گفت1»جامی«،1هركه1عاشق1نيست1در1عالم1مباد
چار1تكبير1زدم1يكسـره1بر1هرچه1كه1هسـت
عاشــق1نمــرد1هرگــز،1كاو1زنده1در1كفن1شــد
بــر1او1نمــرده1بــه1فتــوای1مــن1نمــاز1كنيــد

4(	ه	،	و،	ز 3(	الف،	ج،	ه		 2(	ب،	د،	ز	 1(	ب،	ج،	و	

491 بيت1»آتش1فتاده1در1نی1و1عالم1گرفته1دود1/1زيرا1ندای1عشق1ز1نی1هست1آتشی«1با1كدام1بيت1ارتباط1معنايی1دارد؟-
نیســت دور	 مــن	 نالــه	ي	 از	 مــن	 1(	ســّر	
بريــد يــاری	 از	 هرکــه	 حريــف	 2(	نــی	
مي	کنــد پرخــون	 راه	 حديــث	 3(	نــی	
فتــاد نــی	 کانــدر	 اســت	 عشــق	 4(	آتــش	

نیســت نــور	 آن	 را	 گــوش	 و	 چشــم	 لیــك	
دريــد مــا	 پرده	هــای	 پرده	هايــش	
مي	کنــد مجنــون	 عشــق	 قصه	هــای	
مــي		فتــاد کانــدر	 اســت	 عشــق	 جوشــش	
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501 مفهوم1كدام1بيت1متفاوت1است؟-
بريــد يــاری	 از	 هرکــه	 حريــف	 1(	نــی	
دريدنــد پنــدار	 پــرده	ي	 خــدا	 2(	مــردان	
نــی ســاخت	 خــود	 راز	 محــرم	 3(	مــرا	
يــار و	 دمســاز	 عاشــقان	 بــا	 شــود	 4(	نــی	

دريــد مــا	 پرده	هــای	 پرده	هايــش	
نديدنــد يــار	 غیرخــدا	 همه	جــا	 يعنــی	
نــی انداخــت	 پــرده	 نهــان	 راز	 ز	
آشــکار راز	 کنــد	 خــود	 نــوای	 بــا	

511 كدام1گزينه1با1»همچو1نی1زهری1و1ترياقی1كه1ديد؟1/1همچو1نی1دمساز1و1مشتاقی1كه1ديد؟«1تناسب1معنايی1بيشتری1دارد؟-
1(	يکــی	اســت	در	لــب	او	درد	عشــق	را	دارو
ــب ــختی	روز	و	ش ــه	س ــظ	ب ــن	حاف ــر	ک 2(	صب
3(	درد	مــا	را	به	جــز	از	ديــدن	تــو	درمــان	نیســت
دل راحــت	 تــو	 غــم	 و	 درد	 4(	ای	

ــاق ــج	را	تري ــر	رن ــف	او	زه ــر	ک ــت	ب ــی	اس يک
را کام	 بیابــی	 روزی	 عاقبــت	
جــان	دهــم	از	پــی	دردی	که	چنین	درمان	داشــت
دل جراحــت	 هــم	 و	 مرهــم	 هــم	

521 مفهوم1كدام1گزينه1از1بيت1»1نی1حديث1راه1پرخون1مي1كند1/1قصه1های1عشق1مجنون1مي1كند«1دورتر1است؟-
ــی ــون	ضعف ــه	مجن ــاد	و	ب ــه	فره ــی	داد	ب 1(	قوت
نیســت بی	بــا	 جانــان	 عشــق	 2(	طريــق	
شــد مــن	 جــان	 ره،	 دشــواری	 ايــن	 3(	در	
ــت ــد	رف ــون	باي ــان	خ ــی	می ــرد	ره ــر	م 4(	گ

هرکــه	را	عشــق	ز	راهــی	بــه	ســِر	کار	بــرد
نیســت روا	 بــودن	 بی	بــا	 زمانــی	
دريغــا آســان	 بــس	 نیســت	 راهــی	 کــه	
رفــت بايــد	 ســرنگون	 فتــاده	 پــای	 از	

531 مفهوم1بيت1»محرم1اين1هوش1جز1بی1هوش1نيست1/1مر1زبان1را1مشتری1جز1گوش1نيست«1در1همه1ي1گزينه1ها1به1جز1گزينه1ي1..........1ديده1مي1شود.-
1(	کــس	امانــت	دار	ســّر	عشــق	کــم	ديــدم	»کلیم«
ــم	دل ــداری	غ ــه	ن ــم	ک ــو	نگوي ــا	ت ــم	دل	ب 2(	غ
3(	شــب	فــراق	کــه	دانــد	کــه	تا	ســحر	چند	اســت
ندانــد مســت	 به	جــز	 خرابــات	 4(	اســرار	

محرمــی نــدارد	 فراموشــی	 جــز	 عاشــق	 راز	
ــی	دارد ــه	حال ــت	ک ــوان	گف ــال	ت ــی	ح ــا	کس ب
مگــر	کســی	کــه	بــه	زنــدان	عشــق	در	بنــد	اســت
هشــیار	چــه	دانــد	کــه	در	اين	پــرده	چه	راز	اســت

541 مفهوم1كدام1بيت1از1بيت1»در1غم1تو1روزها1بی1گاه1شد1/1روزها1با1سوزها1همراه1شد«1دورتر1است؟-
ــت ــد	داش ــو	باي ــم	ت ــه	روزم	غ ــو	هم ــی	ت 1(	ب
2(	عمــری	گذشــت	در	غــم	هجــران	روی	دوســت
مي	بینــم يــار	 عشــق	 ز	 کــه	 غــم	 3(	هــر	
ــاد ــه	ب ــو	داد	ب ــم	ت ــرم	غ ــن	عم ــه	خرم 4(	اگرچ

داشــت بايــد	 تــو	 ماتــم	 تنهــا	همــه	شــب	
آب بــرون	 ماهــی	 و	 آتــش	 درون	 مرغــم	
مي	بینــم روزگار	 گــردش	 از	
ــتم ــد	نشکس ــه	عه ــزت	ک ــاي	عزي ــاک	پ ــه	خ ب

551 كدام1بيت1ها1با1بيت1»روزها1گر1رفت1گو1رو1باك1نيست1/1تو1بمان1ای1آن1كه1چون1تو1پاك1نيست«1قرابت1معنايی1دارند؟-
ــَرد ــا1بَ ــزد1ي ــه1بري ــم1ز1دل1هرچ الف(1غ
ــر1چــه1ز1غمــش1چــو1شــمع1ســوزم ب(1گ
ج(1تــا1ابــد1بــا1مــن1بمــان1ای1عشــق1پــاك
د(1يـاد1بـاد1آن1كه1ز1ما1وقت1سـفر1يـاد1نكرد
ه1(1تــا1خــار1غــم1عشــقت1آويختــه1در1دامن
ــم ــا1نمان ــم1ي ــه1مان ــن1ك ــم1م ــه1باش و(1ك
ــق ــرار1عش ــرم1اس ــش1مح ــت1جان ز(1نيس

آورد بهتــر1 كــه1 حقــا1 عــوض1 در1
روزم مـبـــاد1 او1 بــی1غــــم1 هــــم1
بــاك هيــچ1 نــدارم1 دارم1 را1 تــو1 تــا1
بــه1وداعــی1دل1غم1ديــده1ي1مــا1شــاد1نكــرد
ــه1گلســتان1ها ــن1ب ــد1رفت ــري1باش كوته1نظ
تــو1را1خواهــم1كــه1در1عالــم1بمانــي
ــه1نيســت ــم1جانان ــان1غ ــه1را1در1ج ــر1ك ه

4(	ب،	ج،	و 3(	الف،	و،	ز	 2(	ب،	د،	ه		 1(	ج،	ه	،	ز	
561 مفهوم1بيت1»هركه1جز1ماهی1ز1آبش1سير1شد1/1هركه1بی1روزی1است1روزش1دير1شد«1در1كدام1گزينه1ديده1مي1شود؟-

1(	اگر	دريا	ز	احســان	چند	روزی	داشــت	ســیرابش
2(	نیســت	ســیری	عشــقبازان	را	ز	درد	و	داغ	عشق
طلــب روزی	 شــو	 آب	 زيــر	 3(	گفــت	
نیســت آرام	 او	 عشــق	 جــز	 را	 4(	روح	

ز	فلــس	خويــش	هــم	ماهــی	توانگــر	کــرد	دريــا	را
ســوختن اشــتهای	 دارد	 همــواره	 ســوختن	
عجــب نَْبــود	 شــوم	 ماهــی	 چــون	 گفــت	
نیســت شــام	 را	 کاو	 اســت	 روزی	 او	 عشــق	

571 كدام1يك1از1ابيات1زير1با1بيت1»درنيابد1حال1پخته1هيچ1خام1/1پس1سخن1كوتاه1بايد1والّسالم«1تناسب1معنايی1بيشتری1دارد؟-
پــرس مســت	 رنــدان	 ز	 پــرده	 درون	 1(	راز	
2(	هرکــه	هوايــی	نپخــت	يــا	بــه	فراقــی	نســوخت
تمــام و	 درســت	 و	 پختــه	 3(	ســخنی	
4(	سخن	تا	پخته	نبود	کی	پسند	خاص	و	عام	افتد؟

را عالی	مقــام	 زاهــد	 نیســت	 حــال	 کايــن	
ــت ــام	رف ــرود	خ ــون	ب ــان	چ ــر	از	جه ــر	عم آخ
خــام گفتــه	ي	 صدهــزار	 از	 بهتــر	
نگیـرد	کس	ز	خاک	آن	میوه	ای	کز	نخل،	خام	افتد

581 كدام1گزينه1با1بيت1»روزها1گر1رفت1گو1رو1باك1نيست/1تو1بمان،1اي1آن1كه1جز1تو1پاك1نيست«1تناسب1مفهومي1دارد؟1-
ــوخت ــم	بس ــي		خرمن ــاغر	م ــوق	س 1(	آن	روز	ش
2(	گــر	بهــار	و	اللــه	و	نســرين	نرويــد،	گــو	مــروي
3(	دل	عالمــي	بســوزي	چــو	عــذار	برفــروزي
ــو	شــد ــن	مســند	مصــر	آِن	ت ــي	م ــاه	کنعان 4(	م

ــت ــاقي	در	آن	گرف ــارض	س ــس	ع ــش	ز	عک کآت
پــرده	بــردار	اي	بهــار	و	اللــه	و	نســرين	مــن
تــو	از	ايــن	چــه	ســود	داري	کــه	نمي	کنــي	مــدارا
وقــت	آن	اســت	کــه	بــدرود	کنــي	زنــدان	را
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591 مفهوم1بيت1»اگر1به1كوه1رسيدي1روايت1سخنش/1زهي1رشيد1جواب1آمدي1به1جاي1صدا«1در1كدام1گزينه1آمده1است؟1-
1(	ايــن	جهــان	کــوه	اســت	و	فعــل	مــا	نــدا
2(	گــر	ايــن	فصــل	بــر	کــوه	خوانــي	همانــا
خــود ز	 باشــد	 کــي	 گفتــار	 را	 3(	کــوه	
4(	گــر	ز	غمــم	صــد	يکــي	شــرح	دهــم	پیــش	کوه

صــدا را	 نداهــا	 آيــد	 مــا	 ســوي	
نیابــي صدايــي	 بــارک	اهلل	 جــز	 کــه	
معتمــد اي	 صــدا	 آن	 غیرســت	 عکــس	
صــدا جــاي	 بــه	 کــوه	 پاســخم	 دهــد	 آه	

601 يكي1از1ويژگي1هاي1عشق،1»حيات1بخشي«1است.1ابيات1زير1را1براساس1شدت1اين1ويژگي1از1زياد1به1كم1مرتب1كنيد.-
الـف(1گفتم1ز1لعـل1نوش1لبان1پير1را1چه1سـود؟
ب(1در1ايـن1روش1كه1تويي1گر1به1مرده1برگذري
ج(1عشـق1عيـن1آب1ماهي1يا1هواي1آدم1اسـت

ــد ــوان1كنن ــكرينش1ج ــه1ي1ش ــه1بوس ــا1ب گفت
ــش ــد1از1كفن ــره1آي ــر1نع ــد1اگ ــب1نباش عج
مي1توان1اي1دوسـت1بي1آب1و1هوا1يك1عمر1زيست؟

4(	ج	ـ	ب	ـ	الف 3(	ب	ـ	الف	ـ	ج	 2(	ب	ـ	ج	ـ	الف	 1(	الف	ـ	ب	ـ	ج	
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بیشتر بدانیم: برای امالی »تحذیر، مواصلت، متابع« Ã فرهنگ اماليی  

امالی درست: مفارقت )= فِراق(: جدايی )َفراغ: آسايش(  21  گزينه ي »1« 
بیشتر بدانیم: هرکه هّمت او از طلب دنیا قاصرتر، حسرات او به وقت مفارغت 
آن اندک تر: هرکسی که کم تر به دنيای ماّدی وابسته باشد، هنگام مرگ کم تر 

حسرت و پشيمانی می خورد.   
با 31 ابتدا  سؤال،  اين  مانند  سؤال هايی  به  پاسخ دادن  برای   گزينه ی »2« 

آرايه هايی شروع می کنيم که پيداکردنشان ساده تر و بی دردسرتر است و کم تر در 
آن اشتباه رخ می دهد، سپس با ردکردن گزينه های نادرست به سراغ آرايه های 
را در گزينه ی  باقی مانده  آرايه های  پاسخ رسيديم  به  بعد می رويم، هنگامی که 
باشد،  متفاوت  می تواند  کسی  هر  برای  آرايه ها  ترتيب  می کنيم.  بررسی  جواب 
تشخيص،  تشبيه،  معادله،  اسلوب  تلميح،  آرايه های  با  است  مناسب تر  معموالً 
جناس، تناقض و مانند آن شروع کنيم و آرايه هايی مانند کنايه، مراعات نظير )که 
در اکثر ابيات يافت می شوند( مجاز، ايهام و امثال آن در آخر کار بررسی شوند، 

فقط حواستان باشد جای آرايه ها در گزينه ها اشتباه نشود.
روند پاسخ گويی: تلميح، تشبيه، ايهام، حسن تعليل )اين روند می تواند در نظر 

شما متفاوت باشد(:
حضرت  بيضای  يد  و  )ع(  عيسی  حضرت  روح بخش  دم  به  »ب«:  بيت  تلمیح: 
موسی )ع( اشاره دارد. / بيت »د«: به داستان فرهاد، شيرين و خسرو تلميح دارد.        

← گزينه ی 3 نادرست است.
اضافه های  اکثر  )بر خالف  است  تشبيهی  اضافه ی  لعل  لب  »الف«:  بيت  تشبیه: 
تشبيهی که ابتدا مشّبه به می آيد سپس مشّبه، گاهی در ترکيب هايی مشابه لب 
لعل و قد سرو و... ابتدا مشّبه )لب( و سپس مشّبه به )لعل( قرار می گيرد( / بيت 
است./  )مشّبه به(  مسيح  جان بخش  دم  )مشّبه(  معشوق  زلف  سر  نسيم  »ب«: 
بناگوش چو سيم   / )ادات تشبيه( سيم )مشّبه به(  بناگوش معشوق )مشّبه( چو 

)مشّبه( يد بيضای کليم )مشّبه به( است. ← گزينه ی 1 نادرست است.
ایهام: بيت »ج«: »دور از تو«: 1- دور از جان تو )بال از تو دور باد( 

2-  در دوری تو / بيت »د«: شيرين: 1- مزه ی شکر  2- معشوق فرهاد 
مشتاقان  خون  خوردن  معشوق  لب  سرخ بودن  علّت  »الف«:  بيت  تعلیل:  حسن 
دانسته شده است!! ← گزينه ي 4 نيز نادرست است و پاسخ گزينه ي »2« است.

* در اين سؤال آرايه ی کليدی، حسن تعليل بود و تنها با مشّخص کردن درست 
آن می شد به پاسخ درست دست يافت.

بررسی جناس در گزينه ها:41  گزينه ی »2« 
1( ياد و زاد: جناس ناقص )اختالفي(  

3( ياد و باد: جناس ناقص )اختالفي(
4( اِستاد)ايستاد( و اُستاد: جناس ناقص )حرکتي(

مفهوم ابيات: 51  گزينه ی »4« 
1( جلوه کردن یار / غفلت و بي توجهي یاران

2( فروتنی عاشق / ترس از فاني شدن: ذره اي خاکی هستم که در کوی تو جای 
گرفته ام، اما مي ترسم در اين راه فاني و نابود شوم.

صفاي  با  شبنم  اخالص:  و  راستی  به  دعوت   / است  کمال  باطن سبب  صفاي   )3
باطن و روشن ضميري خود توانست به سرچشمه ي خورشيد برسد، تو نيز خود 

را خالص ساز.
4( کشش انسان به سوی عالم باال

درک 61 را  عاشق  حال  عشق،  از  بی خبر   :)4( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »4« 
نمي کند: برای کسی که درد عشق نکشيده چه اهّميت دارد که من چه حال زاری دارم؟

مفهوم بيت سؤال و ساير گزينه ها: آرزوی عاشق برای یافتن هم درد
هر 71  / است  جان  عالم  از  انسان  اصل  سؤال:  بيت  مفهوم   گزينه ی »3« 

چيزي به اصل خود بازمي گردد.

کشش به صداي خوش: حيوان وقتی به صدای خوش تمايل دارد، شايسته   )1
نيست از حيوانی کم تر باشيم.

2( هرکس توان شناخت جان را ندارد )مضمون مصراع دوم(.
3( هر چيزی به اصل خود بازمي گردد.

4( فرار از تقدیر ممکن نيست: تقدير و سرنوشت، کبوتری را که قرار است ديگر 
آشيان خود را نبيند، به سوی دام مي برد.

مفهوم عبارت سؤال: هر چيزی به اصل خود بازمي گردد.81  گزينه ی »2« 
مفهوم بيت 2: اصل، فرع را جست وجو مي کند: مادر فرزند به دنبال او مي گردد، 

اصل ها به دنبال فرع خود مي روند.
مفهوم ساير گزينه ها: بازگشت هر چيز به اصل خود

نخواهد 91 دل  کام  به  دنيا  این  در  هيچ کس   :4 بيت  مفهوم   گزينه ی »4« 
رسيد: در اين عالم خاکي کسی سير نخواهدشد، همه تشنه لب آمده اند و گرسنه 

خواهندرفت. )ناشتا: گرسنه بودن(
مفهوم مشترک ابيات: بازگشت به اصل

کل  سوی  به  جزء  روز  يك  بی گمان  و  است  باال(  )عالم  جهان  جزو  انسان   )3
بازگشت مي کند.

سؤال ـ اين بيت را چه طور بايد بخوانيم؟ در کدام قسمت بيت، الزم است درنگي 
کوتاه )،( داشته باشيم تا معني بيت به روشني مشخص شود؟ بله بايد پس از 
مردم ويرگول گذاشته شود، »جزو جهان است شخص مردم، روزي / باز شود جزو 
بي گمان به سوي کل« در واقع در اين بيت پيوستگي دو مصراع بايد رعايت شود.

مفهوم بيت سؤال: بازگشت به اصل 101  گزينه ی »2« 

1( تفاوت وجودی موجودات )بيد مانند خرما نيست(: مانند مريم به سوی درخت 
خرما برويم، زيرا درخت بيد خرما ندارد.

2( بازگشت به اصل
3( دعوت به حرکت و اميد وصال: ای اراده  و ای اميد من آماده باشيد، که از سوی 

او )خداوند( پياپی فرستاده هايی بشارت وصل او را داده اند.
خداوند  عرش  از  نشانه هايی  او:  به سوی  و حرکت  نشانه های حق  پی گرفتن   )4

مي رسد، به سوی آن نشانه ها راهی شويد.
در گزينه ها ي »3 و 4« نيز از حرکت به سوی خداوند )اصل( سخن گفته شده است؛ 

اما سخنی از اين که اصل انسان از عالم باالست به ميان نيامده است.
111 / است  پنهان  او  سخن  در  آدمي  اسرار  سؤال:  بيت  مفهوم   گزينه ی »4« 

هر کس توان درک این راز را ندارد.

1( بيان ناشدنی بودن حال عاشق
2( ارزشمندی گل

3( راز نگاه نداشتن سر عاشق را به باد مي دهد: آن کسی )حاّلج( که بر سر دار 
اهل  خاّص  رازهای  که  بود  اين  يافت( جرمش  سربلندی  او  وجود  با  )دار  رفت 

معرفت را به نااهالن گفت.
4( اسرار آدمي در سخن او پنهان است.

عجيب نبودن 121 عشق/  درد  بودن  بي درمان   :)4( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »4« 
ناليدن عاشق.

مفهوم مشترک ساير گزينه ها: عشق هم درد و هم درمان است.
مفهوم بيت سؤال: بيان حال عاشقان توّسط ني131  گزينه ی »3« 

1( گذر روزها و عمر اهّميت ندارد و آن چه مهم است بقاِي عشق است.
2( سيرنشدن عاشق از عشق / بيهوده و تباه بودن زندگي غيرعاشقان

3( نی بازگوکننده ي راه پرخطر عشق است.
4( ميان جان و تن فاصله اي نيست. / کسی توانایی دیدن جان را ندارد.

مفهوم بيت 2: ماندگاری سخن141  گزينه ی »2« 
مفهوم مشترک ساير ابيات: راز نگاه داری و ِسرپوشی عاشقان
در گزينه ي چهارم، »سراي مجاز« کنايه از جهان ماّدي است.

بي اهميت بودن عمر و زندگي مادي در 151 بيت سؤال:  مفهوم   گزينه ی »3« 
نظر عاشق

1( اگر کشش از یار باشد دوری راه مانعی نيست
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2( سپری شدن روزهای عاشق با سوز و درد
3( بي اهّميت بودن عمر در نظر عاشق: )مفهوم مشترک با بيت سؤال( / تنها تو 

شایستگی ماندن را داری 
4( شور و غوغای درونی عاشق: شور و غوغايی )عشقی( که در درون من وجود 

دارد از طوفان نوح هم فراتر است!
نکوهش 161  / دردهاست  طبيب  عشق   :)2( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »2« 

عاری بودن از درد عشق 
و  بی خبران   / مي فهمد  را  عاشق  حال  عاشق،  فقط  گزينه ها:  مشترک  مفهوم 

ظاهربينان از اسرار آگاه نيستند.
جام 171  / مي شود  پخته  راه  سختی های  با  خام   :2 بيت  مفهوم   گزينه ی »2« 

عشق سبب خلوص و پاکی است
مفهوم مشترک گزينه ها: غير از عاشق کسی اسرار عشق و حال عاشق را درک نمي کند.

مفهوم بيت 3: بی بهره ي از عشق شایسته ي عذاب است.181  گزينه ی »3« 
مفهوم مشترک ساير ابيات و بيت سؤال: غير از عاشق کسی راز عاشق را درک نمي کند.

است: 191 عجيب  عاشق نشدن  یار  جلوه ي  با   :4 بيت  مفهوم   گزينه ی »4« 
وقتی جلوه ي روی تو )يار( اين گونه همه را به آتش کشيده، عاشق و کامل شدن 

عجيب نيست بلکه خام ماندن و بی بهره ماندن از عشق جای تعجب دارد.
مفهوم مشترک ساير گزينه ها: غير از عاشق کسی اسرار عشق را درک نمي کند.

سؤال  و  دارد  تفاوت  سؤال  بيت  با   )4( گزينه ي  مانند  هم   )2( گزينه ي  مفهوم 
بايد گزينه ي )4(  انتخاب کنيم  را  باشد مفهوم دورتر  قرار  اگر  اما  اشکال دارد، 
را انتخاب کنيم زيرا در گزينه ي )2( حداقل به تقابل و تفاوت خامی و پختگی 

اشاره شده است.
در گزينه ي )1( »پخته« کسی است که در عشق به کمال 201  گزينه ی »2« 

و پختگی رسيده است.
در گزينه ي )3( »بی هوش« کسی است که از عشق، شيدا و بي اختيار شده است.

در گزينه ي )4( »ماهی« عاشق و عارفی است که در دريای عشق شناور است.
)در 211 دارد  متفاوت  معنی  مصراع  دو  در  »باد«  بيت  اين  در   گزينه ی »1« 

مصراع اّول: فعل دعا، مصراع دوم: جريان هوا(  بنابراين »رديف« نيست، بلکه عالوه 
بر اين که دارای آرايه ی »جناس تام« است، »قافيه« نيز به حساب می آيد. در اين 

بيت »نيافتن گرد کسی« کنايه است از سرعت باال و ناپديدشدن.
)از اصطالحات موسيقی( و پرده 221 اّول  بين پرده در مصراع   گزينه ی »1« 

در مصراع دوم )حجاب و پوشش( »جناس تام« وجود دارد.
مفهوم عبارت سؤال: بازگشت به اصل 231  گزينه ی »3« 

1( فروتنی و تواضع سبب کمال است: تو از خاک هستی پس متواضع باش تا مانند 
عقل و جان پادشاه و بلندمرتبه شوی.

2( مغرورنشدن به قدرت و مقام / زوال پذیری ثروت و قدرت.
3( بازگشت به اصل: اکنون اگر به سوی جهنم گرايش داشته باشی عجيب نيست، 

زيرا هميشه هر چيزی به سوی اصل خود گرايش دارد.
4( زوال پذیري ثروت و قدرت.

مفهوم گزينه ي )3(: بهره مندي همه ي موجودات از عشق.241  گزينه ی »3« 
مفهوم مصراع سؤال و ساير گزينه ها، تنها عاشق از عشق خبر دارد.

مفهوم گزينه ها:251  گزينه ی »3« 
1( نی هم درد عاشق است / ني افشا کننده ي راز عاشق است

2( گذشتن زندگی عاشق در سوز و گداز عشق
3( سيرنشدن عاشق از عشق و تباه و بيهوده گشتن عمر غيرعاشق

4( فقط عاشق، سّر عشق را درمي یابد.
مفهوم گزينه ي )4(: تعالي بخش بودن عشق261  گزينه ی »4« 

مفهوم ساير گزينه ها: هرکس از عشق بي بهره باشد روزگارش تباه مي شود.
باشد 271 بي بهره  عشق  از  هرکس  سؤال:  مصراع  مفهوم   گزينه ی »1« 

روزگارش تباه مي شود.

مصراع  مفهوم  به  گزينه ها  همه ي  از  گزينه  )اين  عشق  بي بهرگان  بي خبري   )1
سؤال نزديك تر است(

2( فقط عاشقان از اسرار عشق خبر دارند.
3 و 4( زيبايي معشوق مايه ي شعله ورشدن عشق عاشق است.

)مسطور: 281 پنهان  پوشيده،  مستور:  ـ  يار  همدم،  حریف:   گزينه ی »4« 
نوشته شده، مكتوب( ـ بي گاه: دير ـ ظن: حدس، گمان، وهم.  

را 291 کس  »ليك  مصراع  در  و  اجازه  وزير،  راهنما،  دستور:   گزينه ی »2« 
ديِد جان دستور نيست« يعني اجازه ـ اشتیاق: ميل قلب است به ديدار محبوب و 
در مصراع »تا بگويم شرح درد اشتياق« يعنی کشش روح کمال طلب و خداجو در 

راه شناخت پروردگار و ادراک حقيقت هستي.  
ابيات ديگر 301 »پرده« در بيت چهارم اصطالح موسيقی و در   گزينه ی »4« 

به معنی حجاب است.   
که 311 پاره گوشتی  شرحه:  ـ  بلند  آواز  به  زاری  و  فرياد  نفیر:   گزينه ی »3« 

از درازا بريده باشند ـ تریاق: پادزهر، ضّد زهر ـ بی روزی: بی نوا و درويش، بی بهره 
از عشق.   

بادیه ی فراق 321 سرگردان در  امالی درست: فراق: جدايي؛   گزينه ی »2« 
قّصه:  ـ  آسايش(  )فراغ:  می رود  ]پيش[  جدايی  بيابان  در  حيرت زده  می پوید: 

داستان )غّصه: ناراحتي(
بیشتر بدانیم: برای امالی »سماع، وقوف« Ã فرهنگ اماليی  

امالی درست: تریاق: پادزهر 331  گزينه ی »1« 
رجحان،  قاصر،  زواهر،  مناقشه،   / مناقشت  »تعّرض،  امالی  برای  بدانیم:  بیشتر 

مذلّت« Ã فرهنگ اماليی  
امالی درست: ظّن: گمان341  گزينه ی »3« 

بیشتر بدانیم: در این کار به صواب تأّملی شافی فرمای: در اين کار به درستی 
»اغراض،  امالی  برای  کردن(.  عمل  و  تعّمل  ـ  انديشيدن  و  )تأّمل  بينديش 

محاسدت، اتباع، غالب، حمق« Ã فرهنگ اماليی  
آغاز مثنوی معنوی، با ديگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت 351  گزينه ی »2« 

دارد. )با حمد و ستايش خدا، پيامبر و پيشوايان دين شروع نشده است.(  
روند پاسخ گويی: تلميح، تضاد، جناس، تشبيه، استعاره:361  گزينه ی »2« 

تلمیح: بيت »الف« به داستان ليلی و مجنون تلميح دارد. / بيت »ه« نيز به »انّا هلل 
و انّا اليه راجعون« اشاره دارد. 

تضاد: بيت »ج«: پخته ≠ خام  / بيت »الف«: ندارد ← گزينه ی 3 نادرست است.
جناس: بيت »ب«: نی، می / بيت »د«: مستور، دستور 

تشبیه: بيت »ب«: آتش عشق اضافه ی تشبيهی است. ← گزينه های 1 و 4 نيز 
نادرست اند. ← پاسخ گزينه ی 2 است.

گزينه ي  در  را  باقی مانده  آرايه های  است  رسيديم الزم  پاسخ  گزينه ی  به  وقتی 
پاسخ بررسی کنيد )در اينجا کافي است استعاره را در بيت »ه« بررسي نماييد(:

استعاره: بيت »ه«: نيستان استعاره از عالم باال است. 
بررسی گزينه ها:371  گزينه ی »4« 

از  پاره پاره  »قلب  و  است  قلب  »مجازا«  سينه  مجاز:   / شرحه  شرح،  جناس:   )1
فراق« مجاز از انسان درد کشيده / نغمه ی حروف: تکرار صامت /ش/

2( مراعات نظیر: چشم و گوش / جناس: دور، نور / مجاز: »چشم و گوش« مجاز 
از حواس پنجگانه است.

دمساز   / ني  همچو  ترياق   / ني  همچو  زهر  تشبیه:   / ترياق   ≠ زهر  تضاد:   )3
هم چنين  دارد.  پارادوکس  نی  بودن  ترياق  هم  و  زهر  هم  تناقض:   / ني  همچو 

دمساز )همدم( و مشتاق )آرزومند دور از معشوق( بودن نيز پارادوکس دارد.
4( جناس: نی، می / اسلوب معادله: ندارد. / تشخیص: ندارد.

نادرست 381 گزينه های  ردکردن  با  ابتدا  سؤال ها  اين گونه  در   گزينه ی »1« 
)باز هم ابتدا به سراغ آرايه های بی دردسری برويد که با آن ها راحت تر می توانيد 
در  مطرح شده  آرايه های  سپس  می رسيم  پاسخ  گزينه ی  به  کنيد(  گزينه  رّد 

گزينه ی پاسخ را بررسی می کنيم:
نادرست اند،   4 و   3 گزينه های  پس  ندارد  وجود  معادله  اسلوب  سؤال  اين  در 
بررسی  است.   1 گزينه ی  پاسخ  احتمالی  گزينه ی  پس  نداريم  هم  پارادوکس 
آرايه های گزينه ی 1: تضاد: است ≠ نيست به غير از تضاّد مشهور ميان »آتش 
و آب«، »آتش و باد« نيز متضاّدند )سعدي عليه الرحمه نيز فرموده: فرشته اي که 
جناس)تام(:  پيرزني(/  بميرد چراغ  که  باد چه غم خورد  بر خزائن  است  وکيل 
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باد )جريان هوا( و باد )فعل دعا( / تشبیه: اين بانگ نی )مشّبه( آتش )مشّبه به( 
است./ استعاره: آتش در مصراع دوم استعاره از بانگ نی و عشق است.

بررسی گزينه ها:391  گزينه ی »3« 
1( مراعات نظیر: زبان و گوش / جناس: هوش، گوش

2( مراعات نظیر: ماهی و آب / جناس: سير، دير/ روز، روزی
3( مراعات نظیر: دور است/ مرد، زن / جناس: ندارد.

4( مراعات نظیر: چشم و گوش / جناس: دور، نور
اصلی 401 عامل  حق  کشش  و  جذبه  سؤال:  عبارت  مفهوم   گزينه ی »4« 

ناليدن عاشق و کشش او به سوی کمال است.

الف( ناليدن نی از عشق است: نی از آتش عشقی که ما داريم مي نالد، نه از باد هوا.
ب( ناله ي عاشق از جذبه ي حق: ای پير و مراد من، خروش من از توست، من مثل 
نی هستم و تو نوازنده ي نی )»ناي« ابتدا به معني ني و سپس به معني حنجره 

و گلو آمده است(.
ج( در دل عاشق فقط عشق و اميد یار است: اميد و عشق تو از دل من هر اميد و 

عشق ديگری را بيرون کرد.
د( از دیگران بریدن و فقط به یار پرداختن: مي خواهم فقط از تو بگويم و از غير 

تو دست بکشم، از من پنهان مي شوی و به ما نوبت نمي دهی.
ه ( حرکت عاشق از جذبه ي حق است: هر جنبش و حرکت من از اوست که مرا 

به حرکت وامي دارد.
و( سرگردانی بين راه حق و باطل: گاهی مرا به سوی راه حق )خوشان( مي کشند 
و گاهی به سوی ناحق )ناخوشان( يا به سالمت از اين ترديد بيرون مي آيم يا غرق 

اين گرداب مي شوم.
ز( ناله ي عاشق از جذبه ي حق است: ما مانند نی هستيم و ناله ي ما از توست، ما 

مانند کوه، ندای تو را بازمي گردانيم.
مفهوم بيت سؤال: شکایت و ناليدن از جدایی 411  گزينه ی »3« 

از هجران شکايت مي کنی؟ هر هجری  از جدایی: چرا  به گله نکردن  توصيه   )1
وصلی دارد و پس از هر شبی روزی در پي است.

از  خودت  با  فقط  گله ها:  بودن  بي پایان    / یار  با  فقط  هجر  از  شکایت کردن   )2
هجرت مي نالم. نه؛ چه بگويم؟ که شکايت ها تمامی ندارد.

3( شکایت و ناليدن از جدایي: از درد جدايی چه بگويم »کمال« )کمال خجندی 
شاعر قرن هشتم(؟ که دل و قلم و نامه هر کدام به ناله آمده اند.

4( ناليدن از همدِم نارفيق: خوب و بد همه چيز از دوْر خوش است، نی از دم همدم 
)نوازنده ي نی( آشنا به ناله درآمده است.

مفهوم بيت 2: ناليدن از غم هجران: همه ي شب از غم او 421  گزينه ی »2« 
ناله و آه مي کنم، مانند کسی که از ستم پادشاهی ستمگر مي نالد.

مفهوم مشترک ساير گزينه ها: ناله ي عاشق از جدایي همه را به ناله وامي دارد.
مفهوم مشترک ابيات: فقط عاشق راز عشق را درمي یابد.431  گزينه ی »2« 

کنم،  پيدا  همدردی  نفس  يك  اندازه ي  به  اگر  هم نفس:  و  همدرد  ارزش  الف( 
حاصل عمرم همان يك لحظه است.

ب( فقط عاشق راز عشق را درمي یابد: دردها و شب زنده داری های عاشقانه را با 
کسی که عاشق نيست نمي توان گفت.

ج( ناليدن نی از غم فراق است: ناليدن نی برای اين است که درد و رنج زيادی 
را تحمل کرده است.

د( فقط عاشق راز عشق را درمي یابد: هر کسی که به درد فراق مبتال شده باشد، 
سوز و درد عشق را درک مي کند.

ه ( فقط عاشق راز عشق را درمي یابد: موي معشوق مانند دامي است که عاشقان را 
گرفتار بالي عشق مي کند؛ هر کسي در اين دام گرفتار نباشد از اين بال خبر ندارد.

و( خام از دنيا رفتن بي بهره ي از عشق: هر کس عاشق نشود )هواپختن کنايه از 
عاشقي کردن است( و يا به درد هجران دچار نشده باشد، وقتي از اين دنيا مي رود 

هم چنان خام است.
باالست: 441 عالم  از  عارف  معنوی  روزِی   :2 بيت  مفهوم   گزينه ی »2« 

نعمت ها از عالم باال تا به عالم خاک پايين آمد تا روزی جان های پاک شد.
مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير ابيات: بازگشت به اصل

با 451 همراه شدن  و  نی  انعطاف پذیری  سؤال:  بيت  مفهوم   گزينه ی »3« 
همگان  مفهوم مقابل: هيچ کسی را یار و همراه ندانستن 

1( پرشدن همه جا از صدای عشق: همه جا از صدای نغمه ي او )عشق يا عاشق( پر 
شد، کسی اين چنين صدای بلندی نشنيده است.

2( ناليدن همه از عشق )جاي ويرگول در مصراع اّول کجاست؟
- آفرين؛ بعد از »فرياد« درنگي الزم است. در حقيقت »جهاني زن و مرد«، نهاد 

جمله است.(
3( هيچ کس را شایسته ي همدمی در عشق ندیدن: عشق خود را به کسی نمي گويم، 

زيرا غير از غم عشق تو کسی يار و همدم من نيست.
4( هم رنگ جماعت شدن

مدتی 461 و رفيق:  یار  اشتباه در شناخت   :)4( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »4« 
بود من در اين شهر تو را يار و رفيق خودم گمان مي کردم؛ اّما افسوس که در 

اشتباه بودم.
گمان  و  عاشق  اسرار  پوشيده بودن  ابيات:  ساير  و  سؤال  بيت  مشترک  مفهوم 

نادرست بيگانگان
مفهوم بيت سؤال: کسی نمي تواند حقيقت جان را دریابد.471  گزينه ی »2« 

1( چشم غافالن از درک زیبایی یار ناتوان است.
2( دیده و چشم سر ز درک روح و جان ناتوان است.

3( همه جا یار جلوه گر است.
4( پنهان بودن یاِد یار در کنه جان.

مفهوم مشترک: هر کس از عشق بي بهره است نابود شود.481  گزينه ی »2« 

الف( کارساز بودن سوز دل
ب( هر کس از عشق بي بهره است نابود شود.

ج( زاربودن حال عاشق: آن بالکش عشق دلش از سوز عشق پر است و چشمش 
پر از اشك.

د( هر کس از عشق بي بهره است نابود شود.
ه ( عاشق به دنيا و هر آن چه هست )غير از یار( بي توجه است: من هنگامی که قدم 

در راه عشق نهادم، هرچه هست را رها کردم.
و( عاشق هرگز نمي ميرد.

ز( هر کس از عشق بي بهره است نابود بشود.
آتش 491 است:  عشق  آتش  از  نی  صدای  سؤال:  بيت  مفهوم   گزينه ی »4« 

عشق در نی فتاده است و عالم را پر از دود و ناله کرده است، زيرا صدای عشق از 
آتش عشق است.

1( اسرار آدمي در سخن پنهان است.
2( نی همراه و همدم عاشق و افشاگر راز او است.

3( نی دشواری های عشق را بيان مي کند.
4( صدای نی از آتش عشق است.

مفهوم گزينه ي )2(: چشم پوشيدن مردان خدا از غيرحق501  گزينه ی »2« 
مفهوم مشترک ساير گزينه ها: نی یار و همدم عاشق است و نوای او افشا کننده ي 

رازهای عاشقان
مفهوم بيت سؤال: نی هم درد است و هم درمان.511  گزينه ی »4« 

1( درمان بودن وصال یار: او کسي است که لب او درمان درد عشق است و در 
دستش پادزهر رنج عشق قرار دارد.

2( صبرکردن کليد وصال است.
3( یار درمان درد عشق است / اگر درمان درد وصال یار باشد، درد دلپذیر است.

4( عشق هم درد است و هم درمان
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عشق 521 دارد:  گوناگونی  جلوه های  عشق   :)1( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »1« 
به فرهاد قدرت داد و به مجنون ضعف، عشق هر عاشقی را گونه اي مفتون مي سازد.

مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه ها: راه عشق پر از خوف و خطر است.
را 531 کسی  نيست:  عاشق  رازدار  کسی   :1 بيت  مفهوم   گزينه ی »1« 

امانت دار راز عشق نديدم، محرم راز عاشق فقط فراموشی است.
مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه ها: فقط عاشق راز عاشق را درک مي کند.

از 541 مي آید  عاشق  بر سر  که  بالیی  هر   :)3( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »3« 
سرنوشت است.

مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه ها: گذران روزهای عمر عاشق در غم عشق
دارد 551 اهميت  که  چيزی  تنها  عاشق  برای  مشترک:  مفهوم   گزينه ی »4« 

وجود معشوق است.

الف( غم هر چيزی را که بگيرد بهتر از آن را مي دهد.
ب( براي عاشق تنها چيزي که اهميت دارد وجود معشوق )غم معشوق( است.

ج( براي عاشق تنها چيزي که اهميت دارد وجود معشوق است.
د( عاشق همواره به یاد معشوق است حتی در صورت بي وفایي او

ه ( عاشق ميلی به تفّرج و گل گشت ندارد: تا وقتی غم عشق تو در من وجود دارد، 
شايسته نيست به باغ و گلستان بروم.

و( براي عاشق تنها چيزي که اهميت دارد وجود معشوق است.
ز( هر کس از عشق بی بهره است شایسته ي اسرار عشق نيست.

مفهوم بيت سؤال: عاشق هيچ گاه از عشق سير نمي شود.561  گزينه ی »2« 

1( محبت و عشق دوطرفه است: اگر دريا ماهی را از لطف خود سيراب مي کند، 
ماهی هم با فلس خود دريا را ثروتمند مي کند.

2( عاشق هيچ گاه از عشق سير نمي شود: عاشقان هيچ گاه از عشق سير نمي شوند، 
آتش همواره تشنه ي سوزاندن است.

3( در هر جایی، روزِی انسان مي رسد: گفت اگر در زير آب باشی چگونه روزی 
پيدا مي کنی؟ گفت اگر ماهی باشی اين کار عجيب نيست.

4( آرامش روح با عشق: برای روح به جز عشق آرامشی وجود ندارد، عشق مانند 
روزی است که هيچ گاه شب نمي شود.

مفهوم بيت سؤال: بی خبران حال عاشق را درنمي یابند.571  گزينه ی »1« 

1( تنها عاشق از اسرار عشق باخبر است.
2( هرکس عاشق نشود خام خواهدمرد.

3( یک سخن پخته بهتر از هزار سخن بيهوده است.
4( ارزش سخن به پختگی است.

زبان 581 به  دوم  گزينه ي  و  تست  صورت  بيت  مضمون   گزينه ي »2«  
خودماني: فقط يار رو عشقه! بي خيال بقيه!

مضمون بيت صورت تست و گزينه ي دوم به زبان خودماني: فقط يار رو عشقه! 
بي خيال بقيه!

معنا و مفهوم بيت گزينه ي نخست: زماني که عکس رخ ساقي در جام مي  افتاد، 
عاشق وي شدم و خرمن وجودم در آتش عشق سوخت.

گزينه ي چهارم اشاره اي به داستان حضرت يوسف و نشستن وي بر مسند عزيز 
مصر دارد.

جاي 591 به  کوه  دوم  گزينه ي  نيز  و  تست  صورت  بيت  در   گزينه ي »2«  
اين که صداي گوينده را منعکس کند، به تحسين سخنان وي پرداخته است. 

در گزينه ي چهارم نيز کوه صداي گوينده را منعکس نکرده اّما اين بار در هم نوايي 
با غم گوينده آه و ناله کرده است.

است. 601 شده  مردگان  زنده شدن  موجب  عشق  ب،  بيت  در   گزينه ي »2«  
در بيت ج، عشق به آب براي ماهي يا هوا براي انسان مانند شده است؛ بنابراين 
زندگي  بدون عشق ممکن نيست. در بيت الف بوسه ي شيرين لبان تنها موجب 

جوان شدن پير شده است.
611

غازه: 621 ـ  غيرت  مردانگی،  حمیّت:  ـ  درخشان  ساطع:   گزينه ی »3« 
سرخاب، گلگونه ـ صحن: عرصه، فضا، ميدان.   

آبادي، 631 از  دور  گوشه اي  خانه،  در  گوشه اي  بیغوله:   گزينه ی »2« 
ويرانه ـ مالهی: آالت لهو، جمِع ِملهي ]خيلی سبز: الف کوچک روی ی[ ـ کتم: 
پنهان داشتن، پوشيده داشتن، پوشيدگي، اختفا؛ )کتم عدم: جهان نيستي که در 

پرده ي اختفاست( ـ انحطاط: فروافتادن، فرودآمدن، پست شدن.  
ـ 641 ندهيد  قرار  را  پا  مگذارید:   .... پا  درست:  امالی   گزينه ی »2« 

مضایقت: کوتاهی )مضیقه: تنگنا / مضیق: جای تنگ(  
بیشتر بدانیم: گذاردن: 

گذاردن،  کمان  در  تأثيرگذاردن،  شمشيرگذاردن،  گذاشتن:  و  نهادن   -1
گردن گذاردن، به يادگار گذاردن، بنيان گذاردن، سربه سرگذاردن، پا گذاردن

2- وضع کردن: قانون گذاردن، شماره گذاردن، سياست گذاردن
3-  رها  کردن: واگذاردن، فروگذاردن، مهمل گذاردن، باقي گذاردن  

4- گذراندن و صرف کردن: او تمام عمرش را در راه آزادی گذارد.  
5- جا دادن و مقیم کردن: اقوام خويش را در پست های دولتی گذارده بود.

6- منعقد کردن و برپا کردن: ختم گذاردن  
گزاردن: 1( به  جا  آوردن: گزاردن نعمت، سپاس گزاري، حق گزاري، گزاردن حق، 

نماز گزاردن، دوگانه  گزاردن، خدمت گزاردن، کارگزاردن   
2( پرداختن: وام گزاردن، قرض گزاردن، خراج گزاردن )ماليات دادن(    

3( بیان کردن: خواب گزاردن، پيغام گزاردن، خبرگزاردن، گله گزاردن
اصحاب 651 ثنای  که  بخیلی  ستايش؛  ثنا:  درست:  امالی   گزينه ی »1« 

مرّوت توّقع کند: خسيسی که ستايش جوانمردان را انتظار دارد )سنا: روشنايی(  
بیشتر بدانیم: برای امالی »ثواب، هایل، تأویل« Ã فرهنگ اماليی  

ظّل 661 جمِع  سايه ها،  )ظالل:  گمراهی  ضالل:  درست:  امالی   گزينه ی »1« 
و نيز سايه بان(

بیشتر بدانیم: برای امالی »بیغوله، قبض، بسط، راجح« Ã فرهنگ اماليی  
در اين بيت تشبيه وجود ندارد بنابراين گزينه های 2 و 3 671  گزينه ی »1« 

نادرست اند، حسن تعليل هم وجود ندارد پس گزينه ی 4 نيز نادرست است. حال 
به بررسی آرايه های گزينه ی 1 پردازيم: 

سر،  جناس:   / استعاری اند.  اضافه ی  قدرت  دست  و  اختر  هفت  تارک  استعاره: 
بر/ کنایه: خشت زير سر نهادن کنايه از تهی دست بودن و بر تارک هفت اختر 
پای نهادن کنايه از اوج عّزت و سربلندی است. / پارادوکس: در عين حال هم 
درويش )خشت زير سر داشتن( و هم صاحب جاه )بر تارک هفت اختر پاگذاشتن( 

 بودن تناقض دارد. )بر تارک هفت اختر پاگذاشتن(
مراعات نظیر: 681  / است.  تشبيهی  اضافه ی  اجل  آب  تشبیه:   گزينه ی »1« 

گلو، حلق و دهان / تضاد: عام ≠ خاص
استعاری 691 اضافه ی  ترکيب ها  همه ی   4 گزينه ی  در   گزينه ی »4« 

هستند:
فرياد هستي: هستي  مشّبه؛ فرياد  ويژگي  انسان  اضافه ي استعاري

دامن خاک: خاک  مشّبه؛ دامن  ويژگي انسان  اضافه ي استعاري
روح کالم: کالم  مشّبه؛ روح  ويژگي انسان  اضافه ي استعاري

صولت خشم: خشم  مشّبه؛ صولت  ويژگي حيوان درنده  اضافه ي  استعاري
* در اضافه ی استعاری مشّبه به حذف شده است و يکی از ويژگی ها، تعلّقات، يا 

لوازم آن به مشّبه اضافه می شود.
گزينه ي 701 تام  جناس  با  و   3 2و  گزينه هاي  تلميح  با  روند:   گزينه ی »1« 

4 حذف مي شود. کنایه: سر به لحد نهادن کنايه از مردن است. / مجاز: چشم 
مجاز از کل وجود است. / ایهام: نگران: 1- نگاه کننده  2- مضطرب

را بخواهي عزيز مي کني و هر 711 آيه ي شريفه: هر که  معنی   گزينه ی »2« 
که را بخواهي خوار مي کني.

مفهوم بيت 2: از گرفتاری دیگران نباید شاد شد.
مفهوم مشترک ساير ابيات: عزت و ذلت در دست خداست.

از 721 است  همگان  روزی رسان  خداوند   :)2( گزينه ي  مفهوم   گزينه ی »2« 
دشمن تا دوست: زمين مانند سفره ای است که همه بر سر آن سفره نشسته اند. 
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این جا می خوایم با یه تیر، دو نشون بزنیم! حتماً می پرسی تیر چیه و دوتا هدف کدومه؟ پس خوب گوش کن:
تیر همون نکاتیه که می خوایم این جا با هم یاد بگیریم. هدف اّول مون »شناخت واژه و تکواژه« و هدف دوممون هم »ساختمان واژه« یعنی همون مبحثی 
که شما اون رو با عبارت »واژه های مشتق، مرّکب و مشتق ـ مرّکب« می شناسید. دوتا مبحث هم مهم و هم زمان بر و شاید اندکی هم دشوار که ما می خوایم 

اون رو برای شما ساده کنیم. فکر می کنی نمی تونیم؟!
اّول  با تیرمون می زنیم به خاِل تکواژ و واژه و بعدش هم ساختمان واژه رو منفجر می کنیم! بیچاره واژه!! چون اگه شما، تکواژ و واژه رو خوِب خوب بشناسید، 

دیگه پیداکردن واژه های مشتق و مرّکب و حتی مشتق ـ مرّکب می شه مثِل آِب خوردن!
اگه قرار باشه کسی با تو درباره ی تکواژ و واژه صحبت کنه، اّول ین سؤالی که ازش می پرسی چیه؟ حتماً می پرسی: چه طوری تکواژها و واژه های یک عبارت 
رو بشماریم؟ البته حق با شماست! چون غالب سؤاالت کنکور در این مبحث همون سؤاالت کابوس واِر)!( شمارشی است. اّما با یادگیری نکات و تکنیک هایی 

که در ادامه خواهیم گفت، این کابوس برای شما تبدیل به یک رؤیای شیرین و نمره بیار می شه! چه جوری؟ این جوری:

همون طور که از اسمش پیداست، تکه؛ یعنی یه دونه است. پس برای پیداکردن تکواژها باید هر چی رو که به اون ها چسبیده، جدا کنیم تا خوِد تَِکش 
بمونه، تنهاِی تنها، همون طور که در ابتدا، تنهاِی تنها متولّد شده بوده!

به بیان خودمونی، موقع شمارش تکواژها، یک قیچِی »تکواژبُر« دستمون می گیریم و یک واژه رو اون قدر به تکواژهای تشکیل دهنده اش تیکه می کنیم تا 
به جایی برسیم که هیچ کدوم از اون تیکه ها )تکواژها( رو نتونیم به اجزای کوچک تر تیکه کنیم. اّما یادمون نره که این تیکه کردن، قاعده و قانون داره؛ 
یعنی این جوری نیست که به هر جای واژه که عشقتون کشید، قیچی و چاقو بزنید و اون رو جدا کنید؛ بلکه در جداسازی اجزای واژه باید نکات زیر رو 

مدنظر داشته باشید:
 بعضی از واژه ها فقط و فقط از یه تکواژ ساخته شدن؛ پس نباید الکی واسه تیکه کردن و جزء جزءکردن اون ها تالش کنیم، چون هر چی من و شما اصرار 
کنیم، امکان جداسازی وجود نداره. البته نه این که اون واژه ها نخوان تجزیه بشن  ها! بلکه اساساً نمی تونن و به قول بّچه های انسانی، جداسازی تکواژ در 

اون ها، سالبه به انتفاِی موضوعه! مثل: ُگل ـ من ـ از ـ پس ـ خاک ـ سبز ـ واژه و ...
در این کلمات، واژه = تکواژ؛ یعنی واژه فقط و فقط از یه تکواژ ساخته شده و بس.

 در مورد واژگانی که بیش از یک تکواژ دارن، موقع جداکردن تکواژهاي اون ها باید یک معیار و مالک رو فراموش نکنیم: تا جایی این جداکردن رو 
ادامه بدیم که اجزای جداشده هر کدوم یا یک »معنای مستقل« داشته باشن و یا یک »کاربرد دستوری خاص«. فهم جمله ی آخر شاید یه کم دشوار باشه، 

پس اون رو با مثال، بیشتر توضیح می دیم:
می دونیم که »کتاب فروشی« یک واژه است )حاال این که چه جور واژه ایه؟ مشتق، مرّکب یا مشتق ـ مرّکب؟ بمونه واسه بعد!(

اآلن می خوایم این واژه رو به تکواژهای تشکیل دهنده اش تجزیه کنیم: کتاب فروشی = کتاب + فروش + ی 
                                                                                                                                               اسم     بن مضارع   وند اشتقاقي

مراحل این جداسازی رو از ابتدا با هم مرور کنیم:
مرحله ی اّول : کتاب فروش + ي؛ این دو جزء را به راحتی می توان از هم تشخیص داد.

مرحله ی دوم: باید بررسی کنیم آیا »کتاب فروش« و »ي« هر کدام قابل تجزیه به اجزای کوچک تر هستن یا نه؟
در این بررسی متوّجه می شیم که »ي« به اجزای کوچک تر قابل تجزیه نیست؛ یعنی جزء همون دسته از واژه ها و تکواژهایي ست که گفتیم: نه این که نخوان، 

بلکه اساساً نمی تونن تجزیه بشن، چون فقط و فقط از یه تکواژ ساخته شدن.
در مورد »کتاب فروشي« چي؟ بله! مي تونیم اون رو به دوجزء معنادار »کتاب« و »فروش« تجزیه کنیم.

اّما آیا خود این دوجزء )»کتاب« و »فروش«( قابل تجزیه به اجزاي کوچک تر هستن یا نه؟!
ممکنه یه دانشمند)!( از میوِن شما بگه: می شه کتاب رو به کت + اب تجزیه کرد!! در پاسخ به فسفرسوزِی این اندیشمند بزرگ! یک نکته ی دیگه رو با 

هم یاد می گیریم:
 در باال گفتیم که پس از تجزیه ی یک واژه، باید به اجزایی برسیم که یا یک معنای مستقل یا یک کاربرد دستوری خاص داشته باشن: »کتاب فروش« یک 
معنای مستقل داره )همین چیزی که االن دست شماست، کتابه و شما اون رو از کسي با عنوان »کتاب فروش« خریدین؛ این می شه همون معنای مستقل. اّما اگه 

کتاب رو به کت + اب تجزیه کنیم، این اجزا، دیگه نه کاربرد دستوری خاصی دارن )در ادامه به کاربرد دستوری بیشتر می پردازیم( و نه معنای مستقل چراکه:
درسته که »اب« )البته به همراه مد ~ ( یعني »آب«، معنای مستقل داره و »کت«، البته اگه با فتحه خونده بشه نه کسره، معنای »شانه و دوش« )جزئی از 

دست( رو داره اّما می دونیم که این مایه ی حیات )آب( و اون جزِء دست )شانه( هیچ ارتباطی با کتاب و کتاب فروشی نداره که نداره!! داره؟!
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 پس یادمون نره که جزء معناداری )تکواژ معناداری( که در ساختمان یک واژه ی دیگه به کار می ره باید با اون واژه ی جدید، از نظر معنایی، ارتباط 
کامل و مستقیم داشته باشه؛ حاال چندتا مثال دیگه:

ـَ ک + ی کودکی  کودک + ی  کود + 
                    اسم   وند اشتقاقي         کودک رو نمی شه به دو جزء کود + ـــَــ ک تقسیم کرد؛ با این استدالل که »کود« صرف نظر از بوی گندش)!( یه معنای مستقل داره! پس تکلیف اون 

                              )پسوند نسبت(             شرِط ارتباط کامل و مستقیم که باال گفتیم چی می شه؟ بگو دیگه!

دست بوسی  دست بوس+ ی  دست + بوس + ی   ؛ دست ، بوس ، ی
                                                      داراي معناي مستقل و مرتبط با واژه ي اصلي                 وند اشتقاقي و داراي کاربرد دستوري )صفت رو به اسم تبدیل کرده.(

دست + بو + سی    
»بو« و »سی« اگرچه می تونن معنای مستقل داشته باشن اّما چون ربطی به واژه ی اصلی )دست بوسي( ندارن، پس این تجزیه نمی تونه درست باشه. 

در مطالب باال یکی دو جا با عبارت »وند اشتقاقی« مواجه شدی و شاید بپرسی ُخب یعنی چی؟ این همون »کاربرد دستوریه« که اّول  گفتیم. برگردیم به 
همون واژه ی اّول  یعنی »کتاب فروشی«:

دیدیم که »کتاب« و »فروش« هر کدام معنای مستقلی دارن، پس قیچِی تکواژبُِر ما تا این جا درست عمل کرده؛ اّما »ی« چی؟
»ی« یک وند اشتقاقیه؛ یعنی جزئی که اگرچه معنای مستقل نداره اّما کاربرد دستوري خاصی داره و کاربردش اینه که با چسبیدن به یه اسم، معناي اون 

رو تغییر مي ده.1 کتاب فروش + ی  کتاب فروشی
    جایي که عمِل »فروختن« در آن انجام مي شود.

پس چی شد؟ »وند اشتقاقی« همون تکواژیه که خودش معنای مستقل نداره اّما »کاربرد دستوری« داره؛ یعنی معنای یک واژه رو تغییر می ده اّما این تغییر 
معنا، جوری نیست که واژه ی جدید معنای کاماًل متفاوتی از واژه ی قدیمی داشته باشه بلکه ارتباط معنایی بین واژه ی اّول یه و واژه ی جدیدی که با وند 

اشتقاقی ساخته می شه هم چنان باقی و برقرار می مونه، تا ابدالدهر!
چندتا مثال دیگه:

ـِ ش  / دادگاه  داد + گاه  / آهنین  آهن + ین دانش  دان + 
            بن مضارع    وند اشتقاقي                 بن ماضي  وند اشتقاقي                 اسم     وند اشتقاقي

 دوتا نکته درباره ی همین چند مثال باال:

 تمامی واژه های ساخته شده ی جدید )با وند اشتقاقی(، ارتباط معنایی کامل با واژه ی اصلی و اّول یه دارن. دیدی راست گفتم؟!
 »بن مضارع« که در ساختمان خیلی از واژه ها به کار می ره همونه که اگه یه »بـ« ناقابل به سرش بچسبونی، می شه فعل امر:

بـ + دان  بدان /  بـ + فروش  بفروش
    بن مضارع      فعل امر           بن مضارع        فعل امر

بن ماضي2 هم که اگه یادت باشه، در ظاهر همون سوم شخص مفرد در ماضي ساده ست؛ مانند: دوخت، فروخت، رفت و ...
تا این جا یاد گرفتیم که داستان واژه و تکواژ از چه قراره:

واژه، جزئی از زبان است که معنای مستقل داره و ممکنه تنها از یک تکواژ ساخته شده باشه و یا بیش از یک تکواژ داشته باشه.
تکواژ، جزء کوچک تری از زبان است که گاه به تنهایی معنای مستقل داره و گاه در ساختمان یک واژه ی بزرگ تر به کار می ره و گاهي خودش، هم پدره 

هم مادر! یعني هم تکواژ محسوب مي شه و هم واژه که قباًل گفتیم.
حاال یه کم رسمی تر و تخصّصی تر با موضوع تکواژ و واژه برخورد کنیم:

اگه شما بتونید تکواژها رو خوِب خوب بشناسید و اون ها رو تشخیص بدین، دیگه شناختن انواع واژه )ساده، مرّکب، مشتق و مشتق ـ مرّکب( خیلی خیلی 
آسون می شه. پس بریم سراغ بحث اصلی یعنی نحوه ي شمارش تکواژها.

1- »کتاب فروش« یعني کسي که کتاب رو مي فروشه اّما اگه »ي« )وند اشتقاقي( به این واژه بچسبه، معناي اون رو به مکاِن فروِش کتاب تغییر مي ده و این یعني کارکرد دستورِي »ي«!
2- بن مضارع و بن ماضي که توي بحث ساختمان واژه )مشتق، مرّکب، مشتق ـ مرّکب(، چپ بري، راست بیاي، باهاش سروکار داري، یه تکواژ آزاد محسوب مي شه.

                        گاه معنا و کابرد مستقل داره )تکواژ آزاد(؛ مانند: گل ـ پر ـ درخت ـ دوست ـ کتاب و ... 
          تکواژ                                                                

                       گاه معنا و کاربرد مستقل نداره )تکواژ وابسته(
                                                                                      

پس؛

                       فقط از یک تکواژ آزاد ساخته شده؛ مانند: گل ـ دریا ـ دست ـ مادر و ... )واژه ی ساده(
                       از دو تکواژ آزاد )یا بیشتر( ساخته شده؛ مانند: مدادتراش ـ گل فروش ـ مدادپاک کن و ... )واژه ی مرّکب(

          واژه  از یک تکواژ آزاد + یک یا چند تکواژ وابسته ی اشتقاقی ساخته شده؛ مانند: گلدان ـ گفتار ـ دزدیدن و ... )واژه ی مشتق(
                        از دو یا چند تکواژ آزاد + یک یا چند تکواژ وابسته ی اشتقاقی ساخته شده؛ مانند: گفت وگو ـ ماالمال ـ گوناگون و ... )واژه ی مشتق ـ مرّکب(

جمع/)ی(  نشانه ی  )ان(  و  )ها(  مانند:  نمی دهد؛  تغییر  را  کلمه  معنای  تصریفی: 
نشانه ي نکره/تر، ترین شناسه ي افعال/پیشوندهاي فعل: »مي«، نـ ، بـ ، مـ«/»ا« ندا

با  مرتبط  اما  معنای جدید  با  واژه ای  و  می دهد  تغییر  را  کلمه  معنای  اشتقاقی: 
ـِ ستان و ... معناي همان واژه ی اصلی می سازد؛ مانند )ی( نسبت/گر/بان/ 
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 تکواژ مستقل )آزاد( = واژه؛ یعنی در شمارش، هم یه تکواژ حساب می شن و هم یه واژه؛ یعنی همون چیزی که در نمودار باال بهش گفتیم واژه ی ساده. 
هر جا دیدی که قیچی تکواژبُِرت ُکند شده و هر کاری می کنی دیگه نمی بُره، بدون که با یه واژه ی ساده روبه رو هستی!

 مالک تشخیص یک واژه ی مرّکب، مشتق یا مشتق ـ مرّکب تعداد اجزاء نیست؛ یعنی این جوری نیست که بگیم مشتق یا مرّکب فقط دو جزء داره و 
مشتق ـ مرّکب سه جزء! پس یادت نره که مالک تشخیص، َوَجْب و طول و عرض واژه نیست1!!

مداد پاک   کن  مرّکب / باغبانی  مشتق / سر تا پا  مشتق ـ مرّکب
                             آزاد                           آزاد    آزاد

    3 تکواژ آزاد                            2 تکواژ وابسته                       وابسته
پس دیدیم که از میون سه واژه ی سه جزیی، هر کدوم می تونن از یک »نوع« باشن، حاال تو بگو مالِک اصلی تشخیص چیه؟

من که مي گم: مالک اصلی تشخیص، نوع تکواژهاست:
واژه ي مرّکب  هر چندتا جزء که دلش می خواد می تونه داشته باشه اّما به شرط این که همه ی این جزءها باید تکواژ آزاد باشن )یعنی تکواژ و وند 
اشتقاقی، بی وند اشتقاقی، اصالً و ابداً(؛ مانند: خوش بخت  )خوش + بخت(، مدادپاک کن  )مداد + پاک + کن(، )رهگذر  )ره + گذر(. می بینی؟ 

در واژه ی مرّکب هیچ خبری از وند اشتقاقی )تکواژ وابسته( نیست که نیست!
واژه ي مشتق  فقط و فقط یک تکواژ آزاد داره و بقیه ی تکواژهاش همه وند اشتقاقی هستن؛ مانند دوستی  )دوست + ی(، گلزار  )گل + زار(، 

رستگاری  )رست + گار + ی(، سوگوارانه  )سوگ + وار + انه(
واژه ي مشتق ـ مرّکب  همون واژه ي مرّکبی است که وند اشتقاقی هم بهش اضافه شده باشه؛ واژه ي مرّکب چی بود؟ جمِع خودمونِی دو یا چند تکواژ 
آزاد؛ حاال اگه یک یا چندتا تکواژ اشتقاقی سرزده مهمون این جمع بشن، هم ویژگی های اسم مشتق را خواهیم داشت و هم ویژگی های اسم مرّکب را 
یعنی »مشتق ـ مرّکب«. فقط یادت باشد که اسم مشتق ـ مرّکب، حداقِل حداقل 2 تا تکواژ آزاد می خواد اّما تکواژ وابسته )اشتقاقی( می تونه یکی هم باشه.

گوش مالـی                            نام نویسـی                             دانـش پژوه                              نا جوان مرد
                                                                                                                

 مرکب   مشتق                                        مرکب   مشتق                                          مشتق  مرکب                                         مشتق   مرکب
پس در واژه ی مشتق ـ مرّکب، حتماً حتماً حتماً دو تکواژ آزاد داریم.

چند مثال دیگر: پخت وپز / خدانشناس / حقوق بگیر / دوشادوش / گوناگونی / سراسری / آموزش وپرورش
ـِ ش؛ خدا بده برکت! چه قدر تکواژ داره! اّما با این همه طول و عرض، فقط یک واژه است!!( ـِ ش + و + پرور +  )آموز + 

ـِ(؛ نقش نمای اضافه است یا وند اشتقاقی؟  کسره )

یه سؤال: »تختِ خواب« از نظر تو، یه واژه ی مشتق ـ مرّکبه یا یه ترکیب اضافی )متشّکل از دو واژه ی مضاف و مضاف الیه(؟!
ـِ( در این واژه، یک وند اشتقاقی است و نه کسره از نوع نقش نمای اضافه. حاال تو می تونی  از نظر ما که یک واژه است؛ اون هم از نوع مشتق ـ مرّکب؛ یعنی )

با »کسره ی اشتقاقی« چندتا واژه ی مشتق ـ مرّکب دیگه بگی؟!
یه سؤال دیگه: حاال بگو پسْردایی درسته یا پسِر دایی؟ صاحْب خانه یا صاحِب خانه؟ کاْردستی یا کاِر دستی؟

از نظر من اّولی ها درسته و از نظر پدرم دومی ها! و هر دو هم درست می گیم! می دونی چرا؟ چون در اصل، این واژگان در ابتدا یک »ترکیب اضافی« بوده اند 
ـِ نقش نمای اضافه + مضاف الیه( که در گذر زمان و باز هم در جهِت همان ساده سازِی شیرازگونه)!(، نقش نمای کسره از ترکیب اضافی  )متشکل از مضاف + 

حذف شده و دو واژه )مضاف و مضاف الیه( با هم ترکیب شده و تشکیل یک واژه ی غیرساده داده اند. پس:
صاحِب خانه  ترکیب اضافی / کاِر دستی  ترکیب اضافی / پسِر عمو  ترکیب اضافی

صاحْب خانه  واژه ی مرّکب / کاْردستی  واژه ی مشتق ـ مرّکب / پسْرعمو  واژه ی مرّکب
البته این قاعده در مورد »ترکیب های وصفی« یا »ترکیب های عطفی« هم صادقه؛ مثل:

کْت شلوار  واژه ی مرّکب کت و شلوار  ترکیب عطفی )معطوف علیه + حرف عطف + معطوف( 
پابرهنه  واژه ی مرّکب پاِی برهنه  ترکیب وصفی )موصوف + نقش نمای صفت + صفت( 

 در بین اجزای واژه های غیرساده )مشتق، مرّکب و مشتق ـ مرّکب(، هیچ تکواژ دیگری نمی توان قرار داد؛ یعنی پیوند اون ها اون قدر محکمه و 

اون قدر از غریبه ها بَِدشون میاد که هیچ رقمه نمی شه یه تکواژ غریبه رو داخِل جمع اون ها کرد و به قول پزشک ها، پیوند عضو رو قبول نمی کنن و اون رو 
پس می زنن! )البته به آخرشون می شه چیزی چسبوند ها!(

خوش بخت  خوش بخت تر  /خوش تربخت   دانشگاه  دانشگاه ها  / دانش هاگاه   
باغبان  باغبانان  / باغان بان  دانشمند  دانشمندی  / دانشی مند   

این نکته چه نتیجه ی اخالقی ای داره؟ این که اگه بتونیم یه جزء غریبه، بین دوتا جزء دیگه جا بدیم )حاال قاچاقی یا غیرقاچاقی!( با یک ترکیب )عطفی، 
اضافی، وصفی( مواجه هستیم و نه یک واژه ی غیرساده:

گل بهاری  گِل بهاری )ترکیب وصفی( / درخت سرو  درخت های سرو )ترکیب اضافی( / سنگین  وزنه  سنگین ترین وزنه2

1- مي پرسي وسط بحث داغ »تکواژ و واژه« به »مشتق، مرّکب و ...« چي کار داریم؟! گفتیم که مي خوایم با یه تیر، دوتا نشون بزنیم و تیرهامون رو الکي هدر ندیم! یادت رفت؟!
2- این، یه ترکیب وصفِي مقلوبه که اگه پسر یا دختر خوبي باشي و توي کتاب بگردي، مي بیني که یه جاي دیگه درباره اش توضیحات مبسوط دادیم!
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 دوتا مطلب رو با هم نباید اشتباه کنید: 1( شمارش تکواژها / 2( نوع واژه
یعنی یک واژه ی ساده ممکنه بیش از یک تکواژ داشته باشه اّما باز هم ساده باشه، نه راه راه و چهارخونه! 

»دوستانی دارم بهتر از برگ درخت ...«
دوست + ان + ی

واژه ی ساده  چون: ان )نشانه ي جمع( و ی )نشانه ي نکره( تکواژهای تصریفی اند نه اشتقاقی.

اگه یادت باشه گفتیم که تکواژهای تصریفی، معنای کلمه رو تغییر نمی دن و واژه ی جدید نمی سازن، پس هر چندتا تکواژ تصریفی به یه اسم ساده اضافه 
بشه، اون اسم، باز هم ساده ِی ساده می مونه و اصالت خودش رو از دست نمی ده.

اّما حواست باشه که موقع شمارش تکواژها، تکواژهای تصریفی رو هم می شمریم )یعنی تکواژهای تصریفی یه جاهایی مهم اند و یه جاهایی غیرمهم! مثل 
شما که تا 18 سالگی بهتون گواهینامه ي رانندگی نمی دن اّما می تونید در انتخابات شرکت کنید!(

یک واژه هستند.           
                                                      در سؤاالت »شمارش« واژه و تکواژ

به تعداد تکواژهای آزاد و تصریفی، تکواژ دارند پس واژگانی مثل گل ها، درختان، دوستان ، بزرگ ترین، بهتر و ...    
                                                      در سؤاالت »نوع« واژگان واژه ی ساده هستند.

 بعضی واژه ها، اون قدیم ندیم ها که پدربزرگ های ما مکتب خونه می رفتن، غیرساده بودن اّما در طول زمان، هم وطن های شیرازی ما پیشنهاد دادن که 
اون ها رو جهت آسان سازی امر آموزش، ساده در نظر بگیریم که بعد از رایزنی های مکّرر، به تصویب رسید!! پس خوش به حال شما نسل جدیدی ها! این 

واژه ها رو چاره ای نیست جز این که یه جا توي حافظه ی بلندمدتتون جاش بدین:
ـِ ستان( و واژگان دیگری نظیر زمستان، ساربان، خلبان، شبان،  ـِ ستان( / شیرین )شیر + ین( / تابستان )تاب +  دشوار )دش + خوار( / دبستان )دب + 

زنخدان، ناودان، سیاوش، سهراب، رستم، تهمینه، دستگاه، استوار، بنگاه، پگاه، غنچه، پارچه، کلوچه، کوچه، مژه، دیوار و دیوانه 
 هر جا بریم، استثنائات هم دنبال ما میان! ولمون نمی کنن که؟!

حروف اضافه و نقش نمای کسره )همون که میون مضاف و مضاف الیه یا موصوف و صفت می شینه تا پیوند مقّدسشون به خطر نیفته!(، نقش نماي مفعولي 
)را(، حروف ندا )اي، یا( هم یک واژه هستن و هم یک تکواژ.

ـِ ، را، از، در، با، بر، براِی، روِی، یا و ... حاال این که فلسفه و دلیلش چیه؟ بماند! تو هر جا اون ها رو دیدی هم یک واژه حساب کن و هم یک تکواژ: 
 و اّما چند نکته:

ـِ که گفتیم وند اشتقاقیه )مثاًل در کلمه ی تختِ  خواب( اشتباه نکنی  ها! ـِ نقش نمای اضافه رو با اون   
ـِ( ماِل خودشونه، پس »براِی« فقط و فقط یه تکواژه. حواست پرت نشه یهو هم خودش رو بشمری و هم کسره رو و بعد با   در »براِی« و »روِی«، کسره )

خوشحالي بگی 2 تکواژ!!
 »روی« اگه معنای چهره، فلز روی و ... داشته باشه، یک واژه از نوع اسمه و کسره ی بعد از اون، نقش نمای اضافه ست اّما اگه به معنای »بر« باشه، حرف 

اضافه ست و کسره ماِل خودشه؛
روِی کاغذ )بر کاغذ، بر سطح کاغذ( روِی ماه تو 

اسم )2 تکواژ(                    حرف اضافه )1 تکواژ(

 گاهی اوقات ظاهر مشابه کلمات ممکنه شما رو به اشتباه بندازه؛ مثاًل فکر مي کني هویّت، بشریّت و ... چند تکواژ دارن؟! این جاست که می گیم حکم 
کلی نده و سریع قضاوت نکن!

هویّت، ماهّیت  واژه های ساده )چون اگه »یّت« رو از اون ها بَِکنی، جزء باقی مونده در فارسی کاربرد نداره! باور نداری؟ امتحان کن!(
بشریّت، مهدویّت، جمعّیت، مأموریّت  واژه های غیرساده از نوع مشتق )چون اگه »یّت« رو از اون ها جدا کنی، جزئی می مونه که در فارسی به تنهایی 

هم کاربرد داره؛ یعني بشر، جمع، مأمور و ... در فارسی دارای معنا و کاربرد مستقل هستن(
دوئّیت )دوگانگی(  غلط اندر غلطه! )چون »یّت« به اسم های فارسی نمي چسبه.(1

 در مورد کلمات دخیل عربی که وارد زبان فارسی شدن، اصل کلمه رو هم باید در نظر داشت؛ مثال:
فارسی  جمع  نشانه های  مثل  ون(  ین،  )ات،  عربی  جمع  نشانه های  چون  می شه،  محسوب  تکواژ   2 هم  فارسی  در  ات    + امتحان   امتحانات  

                           اسم       نشانه ي جمع

)ها و ان: تکواژ تصریفی( عمل می کنند؛ یعنی در شمارش تکواژها به حساب میان اّما در ساختمان واژه اثر نمی کنن و در معنای کلمه تغییري نمیدن. 
)پس »امتحانات« 2 تکواژ داره اّما واژه اي ساده ست.(

»حتماً، قطعاً، یقیناً و ...« و اغلب کلمات تنوین دار عربی که در فارسی به کار میرن، فقط یه تکواژ محسوب می شن. چرا؟ چون در خود زبان عرب هم، 
تنوین، اعراب و حرکت محسوب می شه و حتی برخالف نشانه های جمع، یه تکواژ جدا هم به حساب نمیاد. پس این قبیل کلمات عربی، فقط یک واژه و 

یک تکواژند.

1- در بخش ویرایش، باز هم خدمت این کلمه، شرفیاب خواهیم شد!
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در عربي، واژگاني هستند که به اون ها »اسم َعلَم« گفته میشه؛ اسامي َعلَم عربي، گاهي یه واژه ي عربي هستن )علي( و گاهي یه ترکیب اضافي یا وصفي 
هستن )سیدالشهداء، مشعرالحرام( اّما وقتي در فارسي به کار برن، مي گیم: یک واژه ي شبه ساده هستن که از یک تکواژ ساخته شدن!! حاال دلیل فلسفي اش 

چیه؟ بماند واسه ادیبان و متخّصصان ادب فارسي!
 کلمه ی مشتق اونیه که اگه وند اشتقاقی رو ازش بگیری، معناش فرق کنه. اگه مسیر رو برعکس هم بریم همونه؛ یعنی اگه بخوایم کلمه ی مشتق 
بسازیم باید چیزی رو به عنوان وند اشتقاقی به یک واژه اضافه کنیم که معنای اون رو تغییر بده، در غیر این صورت از واژه ی مشتق خبری نیست که نیست:

»چهر« و »چهره« هر دو یک تکواژ آزاد و یک کلمه ی ساده )غیرمشتق( هستن؛ چرا؟ چون:
+ ه   چهره  هر دو، یه معنای واحد دارن، پس نمی تونیم »چهره« رو به »چهر + ه« تجزیه کنیم و بگیم »ه« وند اشتقاقی است و یک تکواژ جدا  چهر
به حساب میاد )یعني نمي تونیم بگیم چهره، 2 تکواژ داره( چون اگه یادت باشه گفتیم جایی می تونیم از قیچی تکواژبُر استفاده کنیم که جزیی که جداش 

می کنیم یا یه معنای مستقل داشته باشه یا یه کارکرد دستوری خاص که در این جا »ه« هیچ  کدوم از این دوتا ویژگی رو نداره.1
 چند بار گفتیم، یه بار دیگه هم گوش کن، ضرر نداره! وندهای اشتقاقی )تکواژهای مشتق ساز(، تفاوت معنایی ایجاد می کنن البته معنای متفاوتی، 
که با معنای واژه ي اّول یه کاماًل بی ارتباط هم نباشه؛ یعنی واژه ی مشتق، نه باید دقیقاً همون معنای واژه ي اّول یه رو داشته باشه و نه کاماًل با واژه ی اّول 

یه از نظر معنایی بی ارتباِط بی ارتباط باشه.
اّما در واژه هایی مثل گیره )گیر + ه( / پایه )پای + ه( / چشمه )چشم + ه( / و ... »ه« تکواژ اشتقاقیه و این واژه ها از دو تکواژ ساخته شدن؛ چرا؟ چون 
با گرفتن »ه«، معنای جدیدی پیدا کردن و همون معنای قبلی رو ندارن و از طرف دیگه، این معنا کاماًل بی ارتباط با معنای اّول یه ي اون ها )یعنی بدون 

»ه«( نیست. 
با این تفاسیر، واژه ای مثل »بهره« هم ساده است؛ حاال تو بگو چرا؟؟

خالصه ي خالصه ي بحث تکواژ و واژه: 
این تصویر رو اسکن کن و یه جاي خوب توي مغزت save اِش کن، چون خیلي به دردت مي خوره:2

1- هرگاه دو واژه از نظر آوایي اندکي متفاوت، اّما از نظر معنایي، دستوري و کاربردي یکسان باشن، اون ها رو گونه هاي آزاد هم دیگه مي نامیم؛ مانند: مصراع ـ مصرع، بادنجان ـ بادمجان، 
آسیا ـ آسیاب.

2- البته بن ماضي بعضي از افعال، در اصل، خودش دو تکواژ داره؛ مانند: بُرید )بُر + ید( )پسوند ماضي ساز( / چرخید )چرخ + ید( )پسوند ماضي ساز( / کشید )ِکش + ید( )پسوند ماضي ساز( و ...
اما نظر کتاب هاي درسي زبان فارسي اینه که این پسوند »ید« )پسوند ماضي ساز( رو ندیده بگیرم و بن ماضي رو هر جا که بود، یه تکواژ حساب کنیم نه دوتا. البته این چشم پوشي و 
اغماض گاهي کار دستمون مي ده؛ مثاًل جاهایي که فعل ماضي قراره با تکواژ »ان« گذرا بشه، ناچاریم این پسوند ماضي ساز رو هم به رسمیت بشناسیم. یه کم جلوتر این مطلب رو با مثال 

بیشتر درک مي کني!

»ا«

این ها
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)مجهول(،  دوخته شده باشد  آمده  باشی،  رفتم،  مانند:  افعالي  پس  است؛  واژه  یک  فقط  و  فقط  عمقش!  و  عرض  و  طول  اندازه ی  از  صرف نظر  فعل  هر 
خواهی فرستاد و ... در هر شخص و شمار )اّول شخص مفرد و ...( و در هر زمانی )ماضی بعید، مضارع اخباری و ...( فقط یه واژه هستن.

 حتی فعل های مرّکب نیز فقط یه واژه محسوب می شن: شرکت خواهندکرد، چشم پوشیده بودی، روی داده است و ...

اّما موضوع تکواژ یه کم پیچیده تره؛ چندتا نکته ی زیر رو داشته باش تا بریم سراغ اصل موضوع، یعنی تکواژهای فعل:
 هر فعل حتماً و حتماً یک شناسه داره که اگه اون شناسه بعضی جاها با چشم غیرمسلّح قابل رؤیت نباشه، باید با چشم مسلّح دنبالش بگردیم! چون 

حتماً یه جایی قایم شده! نکته ی اخالقی این که: فعل بدون شناسه نداریم که نداریم! )فعل غیرشخصي استثناست.(
 هر فعل فقط و فقط یک شناسه  داره نه بیشتر )البته یه استثنا هم داره که بعداً می گیم(.

پس در افعالی که فعل کمکی )معین( دارن، نمی گیم فعل اصلی یه شناسه داره و فعل کمکی یه شناسه ي دیگه. در افعال دارای فعل کمکی )معین(، 
شناسه عموماً به فعل کمکی می چسبه: خواهم رفت، دیده بودی.

چون ما می خوایم فن ماهی گیری یادت بدیم نه این که ماهی بهت بدیم! به جای این که بگیم فعل در هر زمان )ماضی التزامی، مستقبل و ...( چندتا تکواژ 
داره و تو اون ها رو حفظ کنی، چندتا قاعده ی کلی می گیم که با اون ها بتونی همه ی افعال رو به تکواژهای تشکیل دهنده تجزیه کنی.

ـَ ند، یم ـَ د،  ـَ م، ی، ید،   شناسه خودش به تنهایی یک تکواژ محسوب می شه؛ 
اّما چون کارکرد دستوری خاص دارن، یعنی شخص و شمار فعل رو مشخص می کنن، پس یه تکواژ  درسته که این شناسه ها معنای مستقلی ندارن، 

محسوب می شن. این از شناسه!
 هر جا که در ظاهر فعل، شناسه رو ندیدی، شناسه تکواژ صفر یا تهی است که با عالمت  نشون داده  می شه.

اگه فعل، ماضی باشه، همه جا شناسه ی سوم شخص مفرد اون، تکواژ صفر )تهی( است به جز ماضی التزامی.
رفت +  )ماضی ساده( / رفته است +  )ماضی نقلی( / رفته بود +  )ماضی بعید( / می رفت +  )ماضی استمراری( / داشت +  + می رفت + 

 )ماضی مستمر(
ـَ د شناسه است و فعل در این زمان، شناسه ي تهی نداره. ـَد )ماضی التزامی(   رفته باش

اگه فعل، مضارع باشه، هیچ وقت شناسه ي تهی نداره مگر در سه فعل: است، نیست، هست )و نیز چیست = چه + است و کیست = که + است(.
می رَود ، می خَرد ، بفرسَتد ، داَرد می نویَسد

     فعل مستمر )چه ماضی چه مضارع( تنها فعلیه که در اون 2تا شناسه رو با همدیگه می بینی؛ خُب هر قاعده ای استثنا داره دیگه!

 پس این جا دوتا نکته یاد گرفتی: 1( در زمان مضارع فقط سه فعل »است، نیست، هست« شناسه ی تهی ) ( دارن.
2( زمان مستمر تنها زمانی است که فعل اون دوتا شناسه داره، چه ماضي مستمر باشه و چه مضارع مستمر؛ مستمر، مستمره دیگه! فرقي نداره!

وقتی می گیم فعل مستمر تنها فعل دوشناسه ای است، مفهوم مخالفش اینه که: فعل های دیگه همه فقط یه شناسه دارن، پس:
ـَ ند + رفت ـَ ند + رفت +   غلطه و درستش اینه: خواهـ +  زمان آینده  خواهند رفت = خواهـ + 

                                                                                                                                              یک شناسه

یعنی در سایر افعال )غیر از مستمر(، هر جا شناسه ی ظاهر دیدی، دیگه تالش نکن تا یه شناسه ی تهی هم ازش بیرون بکشی، چون نداره!
و اگه با فعل امر یا نهي طرف بودی، فقط دوم شخص مفرد اون ها، شناسه ی تهی داره؛ مانند: )تو( بخوان، بگو، بیار، بردار، بخر، نرو، نبند، مرو، مشکن و ...

 َمْخلَِص کالم این که: در ماضی فقط در سوم شخص مفرد دنبال این باش که شناسه ي تهی رو از مخفی گاهش بیرون بکشی. در مضارع فقط در 
»است، نیست و هست« شناسه ي تهی قایم شده و در افعال امر هم هر جا فعل با ضمیر »تو« همراه باشه )دوم شخص مفرد( شناسه ی تهی داریم. 

 از شناسه که بگذریم، سخن از زمان فعل خوش تر است:
با فعل امر که از همه ساده تره شروع می کنیم؛ تمام افعال امر چنین ساختاری دارند: بـ + بن مضارع + شناسه

ـَ ید بخرید: بـ + خر +  بروید: بـ + رو + ید  بگو: بـ + گو +   
پس هر فعل امر ساده، سه تکواژ داره نه کم تر و نه بیشتر.

 از اون جایی که فعل امر و فعل نهی خواهر و برادر هستن، از قواعد یکسانی هم پیروی می کنن؛ پس در افعال نهی هم، در دوم  شخص مفرد، تکواژ تهی 
(، شناسه است. هم چنین در افعال نهی، پیشوند منفی ساز )نـ( هم یه تکواژ محسوب می شه. پس هر فعل نهی ساده مثل فعل امر، از سه تکواژ ساخته  (

( / ندوید )نـ + دو + ید( / نسازید )نـ + ساز + ید( می شه: نرو )نـ + رو + 
فعل آینده هم ساختار ساده ای داره: فعل کمکی از مصدر خواستن + شناسه + بن ماضی

ـَ د + نوشت خواهیم گفت: خواه + یم + گفت / خواهی رفت: خواه + ی + رفت / خواهد نوشت: خواه + 
یادت نره که فعل در زمان آینده هیچ وقت شناسه ي تهی نداره.

پس همین  جا یه نکته رو واسه همیشه داشته باش  سوم شخص مفرد ماضی ساده = بن ماضی )گفت، رفت، نوشت و ...(
پس هر جا که در ساختمان فعلی از فعل کمکی + »بن ماضی« استفاده می شه )مثل همین فعل آینده( اصاًل و ابداً اظهار فضل نکن و نگو شناسه ی تهی 

هم داریم که سوادت زیر سؤال می ره! چون شناسه به فعل کمکی چسبیده نه بن ماضي که اگه خوب نگاه کنی، می بینیش:
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خواهند گفت
( ندارن!                                                    شناسه ي تهی )

خواهد گفت
 در ساختمان برخی افعال، از پیشوند »می« استفاده مي شه که خودش یه تکواژه. در افعال کهن و قدیمی منظور از »همی«، همون »می« امروزی خودمونه؛ 

همی رفتم = می رفتم
پس هر جا »می« دیدی فوری اون رو یه تکواژ حساب کن.

برخی از افعال با صفت مفعولی ساخته می شن و صفت مفعولی = بن ماضی + ه/ ـه؛ رفته، گفته، خریده، پوشیده و ...
پس معلوم می شه که صفت مفعولی همیشه دوتا تکواژ داره: یکی بن فعل و دیگری پسوند »ـه«. حتماً می پرسی: »ـه« که معنای مستقل نداره، پس 
چه طوری یه تکواژه؟ منم جواب می دم: واسه تشخیص تکواژ دوتا شرط داشتیم: یا معنای مستقل یا کارکرد دستوری خاص، در این جا هم »ـه« چون معنای 

بن فعل رو تغییر می ده و اون رو تبدیل به صفت مفعولی می کنه، کارکرد دستوری خاصی داره و یه تکواژه.
ـَ م رفته بودم = رفت + ـه + بود + 

گفته ای = گفت + ـه + ای
و اّما افعال مجهول؛ اگه یادتون باشه، در بخش گروه فعلي گفتیم که برای مجهول کردن افعال، از صفت مفعولی )بن ماضی + ه/ ـه( به همراه مشتّقات 
مصدر »شدن« استفاده می کنیم و در افعالی که اصل خودشون، صفت مفعولی دارن، از مصدر شدن یه صفت مفعولی دیگه می سازیم و می شه دوتا صفت 

مفعولی. با مثال راحت تر یاد می گیریم:
یک صفت مفعولینوشت  نوشته شد = نوشت + ـه + شد +  

خریدند  خریده شدند = خرید + ه + شد + ند   
دو صفت مفعولیسپرده باشید  سپرده شده باشید = سپرد + ه + شد + ه + باش + ید

دوخته است  دوخته شده است = دوخت + ـه + شد + ه + است +     
)خدا بده برکت! چه قدر تکواژ دارن این دوتا فعل مجهول آخري!(

در مضارع التزامی پیشوند »بـ« داریم که خودش یه تکواژ محسوب می شه:
ـَ د( ـَ د ( / بِروید )بـ + روی +  ببارد )بـ + بن مضارع + شناسه( / بیابد )بـ + یابـ + 

ـَ د                                           منظور بروووید یعنی رویش گیاهه، نه بَِروید یعنی امر رفتن به شما!                       بار            

 همین  جا یه نکته ی جالب بگیم و اون هم ظاهِر برخی از افعاله که یه کوچولو شبیه هم و غلط اندازه! مثل همین »بِروید« و »بَِروید!«
سؤال: »می کشید« از نظر شما فعِل چه زمانیه؟! تو می گی مضارع اخباری اّما من می گم ماضی استمراری! هم تو می تونی صحت حرفتو اثبات کنی و هم 

من، پس تنها راه تشخیص، کاربرد این فعل در جمله  است:
شما دو نفر، طناب را از هر دو سو می کشید. )حواستون باشه فقط پاره نشه!( اسب نفس زنان اّرابه را می کشید. 

                    ماضی استمراری سوم  شخص مفرد                                                                                مضارع اخباری دوم  شخص جمع

می پرسی خب این تشابه ظاهري چه ربطی به تکواژهای فعل داره؟ این ربط رو داره:
حاال دیدی چه ربط ظریفی داره؟!می کشید  سوم شخص مفرد ماضی استمراری = می + کشید )بن ماضی( +  

می کشید  دوم  شخص جمع مضارع اخباری = می + کش )بن مضارع( + ید       
از این قسم افعال زیاد داریم مثل »می پرید، می بُرید، می تازید و ...« اّما نگران نباشید چون همیشه فعل رو در جمله مورد سؤال قرار می دن و شما از روی 

نهاد جدا یا سایر قرائن جمله می تونید زمان فعل رو تشخیص بدین، فقط یه حواس خیلی جمع می خواد که تو داری!
 پیشوند منفی ساز همون طور که در فعل نهی گفتیم یه تکواژه. این پیشوند می تونه به هر فعلی و در هر زمانی بچسبه: نمی روی، نمی بارد، نبازیم، 

نخواهید توانست و ...؛ پس با این توضیح، »نیست« = نـ + است +  )3 تکواژ(.
واژه هایي مثل »چیست« و »کیست« فکر می کنی چندتا تکواژ داشته باشن؟ من که می گم 3 تا تکواژ دارن: چه + است +  / که + است +  

 یادتونه گفتیم بعضی از افعال ناگذر با پیوند عضو )ان( گذرا می شن و بهشون می گیم گذرای سببی؟
همین عضو جدید پیوندشده هم خودش یه تکواژ محسوب می شه؛ البته یه کم دّقت نظر الزم داره:

و    رهان + ید +   رهانید = ره + ان + ید   رهاند )رهانید( = ره + ان + د )ید( +    
قبل از این که من بگم چرا تجزیه هاي دوم غلطه، تو دوتا سؤال  رو جواب بده: 

1( »رهانید« فعل در چه زمانی است؟
2( »رهانید«، فعل در کدام شخص و شمار است؟

رهانید )رهاند( فعل در زمان ماضی ساده است و از نظر شخص و شمار هم، سوم  شخص مفرده. 
از طرف دیگه ما شناسه ی »ـَ  د« داریم اّما »ْد« شناسه ی هیچ فعلی نیست؛ پس »رهانیْد« شناسه ی تهی ) ( داره.

سایر افعال گذرای سببی هم همین وضعیت رو دارن:
ـَ م چشاند )چشانید( = چش + ان + د )ید( +  / دواندم = دو + ان + د + 
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پس در افعال گذرای سببی سه تکواژ داریم: بن ماضی + ان )پسوند گذراساز( + »د/ید« ماضي ساز )اگر فعل ماضي باشد( + شناسه
( دیگه!                                                                حواست باشه بن ماضی نه مضارع  ها!              اگه ظاهر نبود حتماً تُهیه )

 یه نکته ی دیگه هم بگیم و بحث تکواژ فعل رو تموم کنیم:
ـَ م در آخر عباراتي نظیر »کوچیکتم! نوکرتم! چاکرتم! و ...« شناسه نیست بلکه مخّفِف یه فعِل اسنادیه    یادمون نره که شناسه به فعل می چسبه، پس 

ـَ م نوکرتم = نوکر + ت + 
                                      مخفف فعل اسنادی »هستم«

ـَ م یعنی فقط همون جزئی رو که  ـَ م بلکه می گیم: نوکر+ ت +   فقط یادت باشه که موقع شمارش تکواژها دیگه نمی گیم: نوکر+ ت + هست + 
ظاهر شده می شماریم برخالف تکواژ صفر که اگه ندیدی باز هم باید بشماریش.

یه خالصه ی خالصه اّما مفیِد مفید از مبحث تکواژهای فعل )اگه همین چندتا نکته رو بدونی، هیچ فعلی نمی مونه که نتونی تجزیه اش کنی(:
 فعل بدون شناسه نداریم که نداریم! )نگرد نیست!(

 هر فعل فقط یه شناسه داره به جز فعل مستمر )چه ماضی و چه مضارعش( که دوتا شناسه  داره.
( نه این که اصاًل نباشه.  اگه شناسه، خودش رو نشون نده و ظاهر نباشه، باید بگردیم پیداش کنیم چون حتماً یه جایی در فعل مخفی شده )تکواژ 

 فعل آینده هیچ  کجا تکواژ تهی نداره. فعل امر فقط در دوم  شخص مفرد، شناسه ی تهی داره. در میون فعل های مضارع فقط »است، نیست، هست، 
چیست و کیست« تکواژ تهی دارن. سوم  شخص مفرد ماضی هم همیشه با تکواژ تهی همراهه به جز ماضی التزامی.

 پیشوند منفی ساز »نـ« و پیشوند »بـ« در افعال امر و مضارع التزامی یک تکواژ محسوب می شه.
 صفت مفعولی از دو تکواژ ساخته می شه: بن ماضی + / ه )ـه( )رفته، پوشیده، نوشته و ...(

 »می« )همی( که در افعال استمراری کاربرد داره، یک تکواژه.
 افعال گذرای سببی دارای تکواژ »ان« هستن که این تکواژ در افعال ماضی به بن ماضی و در افعال مضارع به بن مضارع می چسبه.

اینم یه جدول خوشگل واسه اون هایی که عادت دارن همه چیز رو جدولی یاد بگیرن:

مثالساختمانتعداد تکواژزمان فعل

( و ...بن ماضی + شناسه2ماضی ساده رفتم، گفتی، خرید )
(، می خواندي، می نوشتم و ...می + بن ماضی + شناسه3ماضی استمراری می رفت )

( و ...بن ماضی + ـه + بود + شناسه4ماضی بعید رفته بودید، دزدیده بودم، پوشیده بود )
رفته ام، گفته ای، خواسته اید و ...بن ماضی + ـه + )ام، ای، است و ...(3*ماضی نقلی

(1 و ...داشت + شناسه + می + بن ماضی + شناسه5ماضی مستمر ( می رفت ) داشتم می گفتم، داشتی می خریدی، داشت )
می روم، می فهمم، می گویی و ...می + بن مضارع + شناسه3مضارع اخباری
ببارد، بیاوری، بگویی و ...بـ + بن مضارع + شناسه3مضارع التزامی
داری می بینی، دارم می شنوم، دارند می نویسند و ...دار + شناسه + می + بن مضارع + شناسه5مضارع مستمر

خواهیم گفت، خواهد رفت، خواهند خوابید و ...خواه + شناسه + بن ماضی3آینده
(، بپوشید، بردارید و ...بـ + بن مضارع + شناسه3امر بگو )
(، نخوانید، ننویسید و ...نـ + بن مضارع + شناسه3نهی نرو )

* ماضی نقلی در تمام شخص ها و شمار ها از 3 تکواژ ساخته میشه به جز سوم  شخص مفرد که دارای 4 تکواژه:
گفته ام = گفت + ـه + اَم / رفته اید = رفت + ـه + اید / و ...

                                    شناسه                                        شناسه

پوشیده است = پوشید + ه + است +      
                                                           شناسه

                                                           نمی توان »است« را شناسه گرفت، زیرا »است« در این جا فعل کمکی )معین( است.

می پرسی چرا؟ چون دوست داری بدونی می گم وگرنه واسه کنکورت الزم نیست: فعل ماضی نقلی در اصل، یعني اون قدیم ندیم ها، این جوری بوده:
رفته اَستم، رفته اَستی، رفته است، رفته اَستیم، رفته اَستید، رفته اَستند

؛ یعنی چون  که در همه ی اون ها »است« حذف شده و فقط شناسه مونده؛ به جز سوم شخص مفرد که در اون هم »است« باقی مونده و هم شناسه ي تهي 
( می گیریم. فعل بدون شناسه نداریم، شناسه ی اون رو تهی )

1- به همین زودي یادت رفت؟! گفتیم که زمان مستمر دوتا شناسه داره؛ نگفتیم؟!
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