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واژهنامه
اجابت :پذیرفتن ،قبول کردن

دریدن :حرمت او را بردن ،هتک حرمت کردن

خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.

اطفال :جمع طفل ،ب ّچهها ،کودکان

پروانه :در این درس نماد عاشق واقعی  /نوعی

ّ
جل و عال :بزرگ و بلند قدر است.

اعراض* :روی گرداندن از کسی ،رویگردانی

حشره  /اجازه ،رخصت

جمال :زیبا بودن ،نیکویی ،خوب صورت و نیکوسیرت

انابت* :توبه ،بازگشت به سوی خدا ،پشیمانی

پریشان روزگار :بدحال ،بیسرانجام ،تبهروزگار

گردیدن

انبساط* :حالتی که در آن ،احساس بیگانگی و

پویم :در پویه و تالشم؛ پوییدن* :حرکت به سوی

جود* :بخشش ،سخاوت ،کرم ،جوانمردی

مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن

مقصدی برای به دستآوردن و جستوجوی

حکیم :دانا به همه چیز ،دانای راستکردار  /از

انصاف :عدل و داد ،راستی کردن ،عدالت

چیزی ،تالش ،رفتن

نامهای خداوند تعالی ،بدین معنا که همۀ کارهای

باد صبا :بادی که از جهت شرق و شمال وزد،

تاک* :درخت انگور ،رز

خداوند روی دلیل و برهان است و کار بیهوده

بادی لطیف و خنک است.

تتمه* :به جای مانده ،باقیمانده؛ تتمۀ دور زمان:
ّ

انجام نمیدهد.

باسق* :بلند ،بالیده

مایۀ تمامی و کمال دور زمان رسالت

حلیه* :زیور ،زینت

بحر :دریا

تحفه* :هدیه ،ارمغان

حیات :زندگی ،عمر ،زندگانی

بکاهی :کم کنی؛ از مصدر کاهیدن (کاستن) :کم

تحیر :حیران گشتن ،سرگشتگی ،سرگردانی
ّ

خبر :حدیث

شدن ،نقصان یافتن

تربیت :پروردن ،غذا و روزی دادن

خلعت :جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد.

بنات* :جمع بنت ،دختران

تسبیحگو :عابد ،کسی که نام خدا را به پا کی بر

خوان :سفره ،سفرۀ فراخ و گشاده

بنان* :انگشت ،سر انگشت

زبان آورد.

دامن از دست رفتن :از بیخود بیخود شدن،

به :بهتر ،صفت تفضیلی

تضرع* :زاری کردن ،التماس کردن
ّ

سخت مست شدن

بیدل :دل از کف داده ،عاشق دل داده ،آزرده

تعالی :بلندی ،برتری ،بلندپایه گردیدن

داوود :پیامبر قوم اسرائیل ،او شاعر بود و از خود

و غمگین

تقصیر* :کوتاهی ،کوتاهی کردن ،گناه

کتاب «مزامیر» را به جای گذاشته است که به

بینشان :بینشانه ،بدون عالئم شناسایی ،فاقد

ثنا* :ستایش ،آفرین ،دعا ،سپاس

«زبور عجم» معروف است.

خصوصیاتی شناخت
ّ

جزا* :پاداش کار نیک

دایه* :زنی که به جای مادر به کودک شیر میدهد

پرده* :در اصطالح موسیقی یعنی آهنگ و نغمههای

جسیم :خوشاندام

یا از او پرستاری میکند .پرستار کودک ،شیردهنده

مر ّتب ،پوشش ،حجاب ،روبند؛ پردۀ ناموس کسی را

جالل :بزرگی ،بزرگواری ،عظمت ،شکوه؛ از صفات

دریغ :مضایقه؛ بیدریغ :بیمضایقه
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ذات :هستی هر چیز ،هویّت
راهنمایی -1 :راهنما هستی  -2راه را نشان میدهی.

عیب :بدی ،نقص ،بدنامی ،رسوایی ،گناه

معترف* :اقرارکننده ،اعترافدارنده

غیب :غایب شدن ،ناپدید گردیدن ،منحرف شدن

مفخر* :آنچه بدان فخر کنند.

ربیع* :بهار

از حق ،ناپیدا ،مخفی ،غایبِ ،سر ،راز

رحیم :بسیار مهربان ،از نامها و صفات خداوند

فاحش* :آشکار ،واضح

مفرح :شادیبخش ،فر حانگیز
ّ

مکاشفت* :کشف کردن و آشکار ساختن ،در

روزی* :رزق ،مقدار خورا ک یا وجه معاش که

فایق :برگزیده ،برتر

اصطالح عرفانی پی بردن به حقایق است.

هر کس روزانه به دست میآورد یا به او میرسد؛

فراش* :فرشگستر ،گسترندۀ فرش
ّ

مگر :حرف استثناّ ،ال ،به جز ،آیا ،گویی ،شاید ،از

فزایی :افزایی ،بیفزایی؛ از مصدر افزودن :اضافه

قضا ،ا ّتفاقاً ،امید است که ،حتماً ،هر آیینه ،بدون شرط

روی* :رو ،چهره ،سطح؛ مجازاً امکان ،چاره

کردن

م ِلک :خدای متعال ،خداوند ،صاحب ،صاحب

زمرد :یکی
زمردی؛ ّ
ّ
زمردّ ،
زمردین :ساخته شده از ّ

فضل :کرم ،بخشش ،احسان ،دانش ،افزونی

ملک ،پادشاه

فهم :درک کردن ،دریافتن ،درک

ممد* :مددکننده ،یاریکننده

منزه است خداوند
سبحانه :پا ک و ّ

قبا* :جامه ،جامهای که از سوی پیش باز است

منّت :شکر ،احسان ،نیکویی ،سپاس

سر به جیب فرو بردن :در اندیشه بودن ،در

و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به

منسوب :نسبت دادهشده ،دارای نسبت

دریای فکر فرو رفتن؛ جیب :گریبان یقه

پیوندد.

منکر :زشت ،ناپسند

سرور :بزرگ ،رئیس ،پیشوا

قدوم* :آمدن ،قدم نهادن ،فرا رسیدن

موجب :سبب ،باعث ،ایجابکننده

سرور :شادی ،خوشحالی ،شادمانی ،نشاط

قربت :نزدیکی

موسم* :زمان ،هنگام ،فصل

سزا* :سزاوار ،الیق ،موافق ،شایسته،سزاوار پاداش

قسیم* :صاحب جمال

مهد :گهواره ،بستر

نیکی و بدی

کاینات* :جمع کاینه ،همۀ موجودات جهان

ناموس* :آبرو ،شرافت

سنایی :تخلّص شاعر؛ سنا :روشنایی ،فروغ ،بلندی،

کرامت کردن* :عطا کردن ،بخشیدن

نبات :گیاه ،روییدنی

رفعت

کریم :بسیار بخشنده ،بخشاینده ،با کرم ،سخی،

نبی* :پیامآور

شبه* :مثل ،مانند ،همسان ،جمع آن اشباه است.

درگذرنده از گناه ،از نامها و صفات خداوند

نسیم* :خوشبو

شفیع* :شفاعتکننده ،پایمرد

که :چه کسی (ضمیر پرسشی است در بیت :از

نماینده :نشاندهنده ،آنکه آشکار و هویدا میکند.

شهد* :عسل ،شیرینی؛ شهد فایق :عسل خالص

دست و زبان که )...

واصف :وصفکننده ،ستاینده

صاحبدل :آ گاه ،عارف ،دیدهور ،روشن ضمیر

مدعی :ا ّدعا کننده ،خواهان
ّ

ورق* :برگ

صفوت* :برگزیده ،برگزیده از افراد بشر

مراقبت* :در اصطالح عرفانی ،کمال توجه بنده

وسیم* :دارای نشان پیامبری

طاعت :بندگی ،عبادت ،فرمانبرداری کردن

به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال،

وصف :ستودن چیزی ،شرح دادن ،توصیف چیزی

مدتی معین در
عاکفان :جمع عاکف؛ کسانی که در ّ

عالم بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجه به

مسجد بمانند و به عبادت بپردازند.

غیرِ حق

*
مقرری ،وجه معاش
وظیفه ّ :

عالمیان :جهانیان ،آنچه در جهان است.

مرغ سحر :بلبل ،هزار دستان (نماد انسان طالب

عذر آوردن :بهانه آوردن ،علّت مو ّجه گفتن

عشق)

نبود.
رفتن دل به جایی که مراد َ

همه :از مبهمات ،تمام ،کل ،مجموع ،هر ،همه

ارتکاب گناهی را ،پوزش خواستن

مزید* :افزونی ،زیادی

کس ،همه جا

عزت ،گرامیشدن ،ارجمندی؛ مقابل ذ ُّل
ع ّزّ :

مستغرق :غرق شده ،فرو رونده ،غوطهور شده

همی شرم دارم :شرم میدارم (مضارع اخباری

ع ّز و ّ
جل :گرامی ،بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از

مطاع* :فرمانروا ،اطاعت شده ،کسی که دیگری

به شکل قدیمی)

ذکر نام خداوند به کار میرود.

فرمان او را میب َ َرد.

یقین* :بیشبهه و شک بودن ،امری که واضح و

معین
مقرر و ّ
وظیفۀ روزی :رزق ّ

از سنگهای قیمتی که به رنگ سبز است.

عصاره* :آبی که از فشردن میوه یا چیزدیگر به

معاملت :اعمال عبادی ،احکام و عبادات شرعی ،در

دست آورند؛ افشره ،شیره

متن درس ،مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت

عظیم :بزرگ ،کالن ،بزرگقدر ،زیاد ،بسیار

است.

*
تصور ،خیال ،پندار ،گمان ،به دل گذشتن،
وهم ّ :

ثابت شده باشد.
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کلمات همآوا و شبه همآوا
نثر :پرا کنده ،سخن غیرمنظوم

صبا :بادی که از مشرق و شمال میوزد

نصر :یاری ،عون ،مظاهرت

سبا :نام شهری که بلقیس پادشاه آن بود

قربت :نزدیکی ،خویشاوندی

بحر :دریا ،دریای شور

غربت :دوری از جای خویش ،جدایی از وطن

بهر :نصیب ،بهره ،بخش ،قسمت  /حرف اضافه

قریب :نزدیک  /قرابت :نزدیکی

مطاع :کسی که مردم مطیع و فرمانبردار وی باشند.

غریب :عجیب  /غرابت :شگفتی

متاع :کاال ،اسباب و رخت

حیات :عمر ،زیست ،زندگی

منسوب :نسبت داده ،متصل و ملحق شده

حیاط :صحن خانه ،گشادگی و محوطۀ خانه

منصوب :مقرر شده ،گماشته شده ،بر پای کرده

خوان :هر چه بروی طعام خورند ،سماط ،طبق بزرگ

عظیم :بزرگ،واال

خان :خانه ،بیت ،امیر ،بزرگ

عزیم :قصد کردن ،کوشش کردن ،دشمن

زمان :وقت ،هنگام

زمین :کرۀ زمین ،خا ک

ضمان :ضمانت ،پذیرفتن

ضمین :ضامن ،کفیل

کلمات مهم و تکامالیی
تقصیر

گناه فاحش

نعمت بیدریغ

مهد زمین

خلعت نوروزی

مفر ح ذات
ّ

موسم ربیع

شهد فایق

نخل باسق

صفوت آدمیان

سرور کاینات

تتمۀ دور زمان
ّ

قسیم

وسیم

انابت

اعراض

تضرع

عا کف

مستغرق

تحفه

عصارۀ تا ک

قبای سبز

نکات دستوری

حذف اجزای جمله :هر یک از اجزای کالم (فعل ،نهاد ،مفعول ،مسند و  )...در صورت وجود قرینه میتواند حذف شود.
طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ]است[
«است» از پایان جملۀ دوم حذف شده است.
بنـده همـان به ]اسـت[ کـه ز تقصیـر خویش

عــــــــذر بــــــــه درگاه خــــــــدای آورد

فعل «است» بعد از واژۀ «به» در مصراع ّاول حذف شده است.

یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده و ]یکی از صاحبدالن[ در بحر مکاشفت مستغرق شده ]بود[

«نهاد» و فعلِ کمکی «بود» در جملۀدوم حذف شده است.
ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک درکارنــد
مفعول (نان) در مصراع دوم حذف شده است.

تـا تو نانـی به کـف آری و به غفلت ]نـان[ نخوری

انواع حذف:

الف) حذف به قرینۀ لفظی :ا گر حذف به دلیل تکرار و پرهیز از تکرار صورت گیرد ،حذف به قرینۀ لفظی نامیده میشود؛ در اینگونه حذف ،نویسنده یا شاعر
برای صرفهجویی در کالم ،یکی از اجزای ذکر شده در کالم را حذف میکند؛
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حذف فعل:

هنــــر خــــوار شــــد جادویــــی ارجمنــــد

نهــــــان راســــــتی آشــــــکارا گزنــــــد

فعل «شد» در جملههای «دوم ،سوم و چهارم» به قرینۀ لفظی حذف شده است.
شـاهدش دیـدار و گفتن فتنهاش ابرو و چشـم

نـادرش بـاال و رفتـن دلپذیـرش طبـع و خوسـت

«اول ،دوم و سوم» حذف شده است.
فعل «است» از جملههای ّ
حذف نهاد:

چنـدان کـز ایـن دو دیدۀ من رفت روز و شـب

هرگــــز نرفــــت خــــون شــــهیدان کربــــا

نهاد (خون) از مصراع ّاول به قرینۀ حضور آن در مصراع دوم ،حذف شده است.

بازگردانی بیت :چندان که روز و شب ،خون از این دو دیدۀ من رفت ....

نـه خلاف عهـد کردم کـه حدیث جز تـو گفتم

همـــه بـــر ســـر زباننـــد و تـــو در میـــان جانـــی

«اول و دوم» به قرینۀ شناسۀ افعالِ (کردم و گفتم) حذف شده است.
نهاد (من) از آغاز جملههای ّ
حذف نهاد و فعل:

عشــــق هــــم ســــاغر اســــت و هــــم ســــاقی

عشــــق هــــم شــــاهد اســــت و هــــم مشــــهود

نهاد (عشق) و فعل (است) از پایان جملههای دوم و چهارم حذف شده است.
حذف مفعول:

عالـم شـهر گـو مـرا وعـظ مگـو کـه نشـنوم

پیـــر مح ّلـــه گـــو م ــرا توبـــه مـــده کـــه بشـــکنم

مفعول (وعظ و توبه) در جملهها پایانی هر دو مصراع حذف شدهاند.
حذف مسند و فعل:

درد از تــــو خــــوش اســــت و هــــم دوا نیــــز

رنجــــــم بخشــــــی و هــــــم شــــــفا نیــــــز

مسند (خوش) و فعل (است) از پایان جملۀ دوم حذف شده است.
دل بــــه َدرت محــــرم و جــــان نیــــز هــــم

محنــــت هجــــر تــــو همــــه بــــر تــــن اســــت

مسند (محرم) و فعل (است) از پایان جملۀ دوم حذف شده است .البته فعلِ «است» از پایان جملۀ ّاول نیز محذوف است.

تو ّجه داشته باشیم که گاهی شناسۀ فعل حذف شده با فعلِ موجود در کالم یکسان است و در این صورت ،حذف به قرینۀ لفظی خواهد بود.
حیـف باشـد کـه تـو یـار مـن و من یـار تو باشـم
مـن بیمایـه کـه باشـم کـه خریـدار تـو باشـم

فعلِ «باشی» با شناسۀ متفاوت (دوم شخص) در پایان جمله چهارم به قرینۀ فعل «باشم» حذف شده است؛ حیف باشد که تو یار من ]باشی[ و ...
بگفــــت از دل تــــو میگویــــی مــــن از جــــان
بگفــــت از دل شــــدی عاشــــق بدینســــان
(اول شخص مفرد) به قرینۀ فعل «میگویی» حذف شده است.
فعل «میگویم» با شناسۀ متفاوت ّ
تـــو مـــو میبینـــی و مجنـــون پیچـــش مـــو

تــــــــو ابــــــــرو ،او اشــــــــارتهای ابــــــــرو

افعال «میبیند» و «میبینی» و «میبیند» به ترتیب از پایان جملههای «دوم ،سوم و چهارم» حذف شده است.
گاهی اوقات در جملههای مرکّب (غیر ساده) جمله یا بخشی از آن به قرینۀ لفظی حذف میشود؛
ما تصمیم داشتیم که آزمون را در موقع مناسب برگزار کنیم ّاما نتوانستیم.

جملۀ «آزمون را در موقع مناسب برگزار کنیم» به قرینۀ لفظی حذف شده است.
خواســـتم شـــعری در وصـــف دهانـــت گویـــم

نتوانســــتم و گردیــــد مــــرا حوصلــــه تنــــگ

جملۀ «شعری در وصف دهانت گویم» بعد از «نتوانستم» به قرینۀ لفظی حذف شده است.
در متون گذشته گاهی در یک جمله ،شناسۀ فعل به قرینۀ فعلِ قبلی حذف میشد.
(ـ ند)
کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفتَ .

«ــ ند» به قرینۀ افعال «بکردند و بر کندند» از فعلِ «گرفت» حذف شده است.
شناسۀ َ
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حد بود .گفت :بسیاری از صحابه شهید شدند .آب برداشتم و گرد تشنگان میگشت تا که را رمقی از حیات باقی است.
یکی در حرب اَُ ُ

«ــ م» به قرینۀ «برداشتم» از فعلِ «میگشت» حذف شده است.
شناسۀ َ
پیر فرتوت را از میان کار بیرون آوردند و زمام کار بدو سپرد.

«ــ ند» به قرینۀ «آوردند» از فعل «سپرد» حذف شده است.
شناسۀ َ

گاهی فعل کمکی یا معین به قرینۀ لفظی در متون گذشته و حال حذف میشود؛

قصهای که من دادند ،اهل کوفه رفع کرده بودند و از عامل خود شکایت کرده.
ّاول ّ

فعل کمکی «بودند» از پایان جمله حذف شده است.

بس که از جوش گل و الله گلسـتان شـده تنگ

دهـــن رخنـــۀ دیـــوار پـــر از خـــون شـــده اســـت

فعل کمکی «است» بعد از فعلِ «شده» به قرینۀ لفظی حذف شده است.
ب) حذف به قرینۀ معنوی :ا گر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد ـ بیآنکه بخش محذوف ،در کالم آمده باشد ـ حذف به قرینۀ
معنوی یا معنایی خواهد بود؛
ســـــیهدل را چه ســـــود مجلس وعظ

نـــــــرود میـــــــخ آهنین در ســـــــنگ

برای سیهدل مجلس وعظ چه سودی [دارد]
آیینــــۀ نگاهــــت پیونــــد صبــــح و ســــاحل

لبخنــــد گاه گاهــــت صبــــح ســــتاره بــــاران

فعل «است» از پایان هر دو مصراع حذف شده است.

موارد پرکاربرد حذف فعل به قرینۀ معنوی:

حذف فعل اسنادی:

از همــــگان بینیــــاز و بــــر همــــه مشــــفق

از همــــه عالــــم نهــــان و بــــر همــــه پیــــدا

فعل «است» از پایان هر چهار جملۀ بیت محذوف است.
ای ــن زخمه ــای کاری ب ــر مغ ــز ج ــان مب ــارک

عیــــد شــــهادت مــــا بــــر دوســــتان مبــــارک

فعل «باشد» از پایان هر دو مصراع حذف شده است.
گاهی فعل اسنادی پس از صفات تفضیلی؛ مانند «ب ِ ْه ،بهتر ،خوشتر ،مهتر ،بیشتر و  »...به قرینۀ معنوی حذف میشود.
تأملکنـــــــان در خطـــــــا و صـــــــواب
ّ

بــــــه از ژاژ خایــــــان حاضــــــر جــــــواب

ِ
صفت تفضیلی «به :بهتر» حذف شده است.
فعل «هستند» بعد از

ور قیــــد میگشــــایی ،وحشــــی نمیگریــــزد

در بنــــد خوبرویــــان خوشتــــر کــــه رســــتگاری

جه داشته باشیم غالباً حرف «که» پس از «صفات تفضیلی» در معنای «از» و حرف اضافه به کار میرود؛ در بند خوبرویان خوشتر که (از) رستگاری است.
تو ّ

ســرم از خــدای خواهد کــه به پایش انــدر افتد

کــــه در آب مــــرده بهتــــر کــــه در آرزوی آبــــی

فعل «است» بعد از واژۀ «بهتر» به قرینۀ معنوی حذف شده است؛ که در آب مرده که (از) در آرزوی آب بهتر است.
هـــر چنـــد بـــردی آبـــم روی از درت نتابـــم

مدعـــی رعایـــت
جـــور از حبیـــب خوشتـــر کـــز ّ

فعل «است» با تو ّجه به صفت تفضیلی «خوشتر» از پایان مصراع دوم حذف شده است.
جه داشته باشیم که گاهی با وجود صفت تفضیلی در کالم حذفی صورت نگرفته است و فعل ،قبل یا بعد از آن با کمی فاصله ذکر شده است؛
تو ّ

گـــوش بـــر نالـــۀ بلبـــل کـــن و بلبـــل بگـــذار

تــــا نگویــــد ســــخن از ســــعدی شــــیرازی بــــ ْه

در این بیت با وجود صفت تفضیلی «به» فعل ،حذف نشده است؛ تا سخنی بهتر از سخن سعدی شیرازی نگوید
خورشـــید گـــر از ّاول بیمـــار صفـــت باشـــد

ه ــم از دل خ ــود گ ــردد در ه ــر نفس ــی خوشت ــر

با وجود صفت «خوشتر» فعلِ جمله حذف نشده و بیت به شیوۀ بالغی بیان شده است.
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ِ
حذف فعل یا بخشی از کالم به هنگام سوگند یاد کردن :در این صورت ،حرف «به» به عنوان نشانۀ سوگند در کالم وجود دارد؛

بــــه چشــــمانت کــــه گــــر زهــــرم فرســــتی

چنــــان نوشــــم کــــه شــــیرینتر شــــرابی

عبارت «سوگند میخورم» بعد از «چشمانت» به قرینۀ معنوی حذف شده است؛ تو ّجه داشته باشیم که مفعول دوم (زهر) به قرینۀ لفظی حذف شده است؛
چنان ]زهر[ را مینوشم که ....
ب ــه دوس ــتی ک ــه ا گ ــر زه ــر باش ــد از دس ــتت
عبارت «قسم میخورم» بعد از «به دوستی» حذف شده است.

چنــــان بــــه ذوق ارادت خــــورم کــــه حلــــوا را

بــه جــان دوســت کــه غم پــرده بــر شــما ندرد
عبارت «سوگند میخورم» بعد از «به جان دوست» محذوف است.

گــــر اعتمــــاد بــــر الطــــاف کارســــاز کنیــــد

گر آتــــــــــــش دل نهفته داری
فعل «میخورم» بعد از «سوگند» به قرینۀ معنوی حذف شده است.

ســــوزد جانــــت بــــه جانْــــت ســــوگند

حذف بخشی از کالم بعد از منادا:

یــــا رب ابــــن وصــــل را هجــــران مکــــن
عبارت «از تو میخواهیم یا ما را دریاب» بعد از منادا (یا رب) حذف شده است.

سرخوشــــان عشــــق را نــــاالن مکــــن

ســــــعدی ،ز کمنــــــد خوبرویــــــان
عبارت «با تو هستم یا بدان که  »...بعد از سعدی به عنوان منادا ،حذف شده است.

تــــا جــــان داری نمیتــــوان جَســــت

حذف بخشی از کالم بعد از اصوات (شبهجمله) :افسوس ،دریغ ،هان ...
افســـوس کـــه ســـرمایه ز کـــف بیـــرون شـــد
فعل «میخوریم» بعد از «افسوس» به قرینۀ معنوی حذف شده است.

در پــــای اجــــل بســــی جگرهــــا خــــون شــــد

ســروش عشــق به گوشــم رســاند مژده که هان
عبارت «با تو هستم یا  »...بعد از واژۀ «هان» به قرینۀ معنوی محذوف است.

غمیــــن مبــــاش کــــه اینــــک ز راه یــــار رســــید

حذف بخشی از کالم بعد از اصطالحاتی نظی ِر «چه سود»« ،چه فایده»« ،چه باک»« ،شُ کر»« ،بس» و :...

چــه ســود ریــزش بــاران وعــظ بــر ســر خلــق
فعل «دارد» بعد از «چه سود» بر قرینۀ معنوی محذوف است.

چـــو مـــرد را بـــه ارادت صـــدف دهانـــی نیســـت

عاشــقان را چه غم از ســرزنش دشمن و دوست
فعل «است» بعد از «چه غم» به قرینۀ معنوی ،محذوف است.

یــــا غــــم دوســــت خــــورد یــــا غــــم رســــوایی را

مح ــو دی ــدار ت ــو را از آف ــت دوران چ ــه ب ــا ک

کــم نمیباشــد حصــار چشــم حیرانــش ز ســنگ

فعل «باشد یا است» بعد از «چه با ک» به قرینۀ معنوی حذف شده است.
ش ــکر خ ــدا ک ــه دورۀ غرب ــت ب ــه س ــر رس ــید
عبارت «به جا میآورم» یا «میگویم» بعد از «خدا» به قرینۀ معنوی محذوف است.
مــن از حســود بــه رنجــم ولــی هـزاران شــکر

رنــــج ســــفر گذشــــت و نعیــــم حضــــر رســــید
ک ــه نیس ــت ب ــا حس ــد و رش ــک خاط ــرم مق ــرون

فعل «میگویم» از پایان مصراع ّاول به قرینۀ معنوی حذف شده است.
نقشهای ضمایر پیوسته
نقش مفعول ،متمم و مضافالیه به کار میروند؛
(ــ مَ ،ــ تَ ،ــ ش ،ـِـ مان ،ـِـ تان ،ـِـ شان) در سه
ِ
ّ
(متصل) :ضمایر پیوسته َ
الف) در نقش مفعول:

خرم و خندان قدح باده به دســـت
دیدمش ّ

و انـــدر آن آینـــه صد گونـــه تماشـــا میکرد (او را دیدم)

حیف اســـت طایری چو تـــو در خا کدان غم

زیـــن جا بـــه آشـــیان وفـــا میفرســـتمت (تو را میفرستم)

مردمـــی کایشـــان نمیورزند ســـودای گل

نیســـتند از مردمان ،خوانندشـــان مـــردم گیا (آنها را میخوانند)

ب) در نقش متمم:

هـــر زندهدلی که نام تو بشـــنید زنده شـــد

ســـلطان شـــهر زنده دالنـــی چـــه گویمت (به تو گویم)

بر خیـــال تـــو شـــب و روز همیگریم زار

چه کنـــم همرهـــم و میدهمش درد ســـری (به او میدهم)

ا گـــر به گوش مـــن از مردمی دمی برســـد

بـــه مـــژده مردمک چشـــم بخشـــمش عمدا (به او میبخشم)
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ج) در نقش مضافالیه:

غم بتان بـــه همه عمر خوردم و افســـوس

کـــه آخـــر از غمشـــان مـــردم و ندانســـتند (غم آنها)

از راه نظـــر مــرغ دلم گشـــت هــوا گیر

ای دیـــده نگـــه کن که بـــه دام کـــه در افتاد (دلِ من)

نثــار خا ک رهت نقــد جــان مــن هــرچند

کـــه نیســـت نقـــد روان را بـــر تـــو مقداری (ره تو)

گاهی ضمیر پیوسته در جای اصلی خود قرار نمیگیرد و جابهجا میشود که در این صورت الزم است برای تشخیص نقش دستوری آن ،عبارت را به
نثر امروزی بازگردانی کنیم؛
هرگـــزم نقش تـــو از لوح دل و جـــان نرود
(ــ م :مضاف الیه)
هرگز نقش تو از لوح دل و ِ
جان من نمیرود َ
َـــرت ز دســـت برآیـــد مـــراد خاطر ما
گ َ

(ــ م :مضاف الیه)
ا گر از دست تو برمیآید َ ...

چه ســـاز بود که در پرده مـــیزد آن مطرب

(ــ م :مضاف الیه)
هنوز ِد ِ
ماغ من پر از هواست َ

آن که ماننـــد تواش یار دل آزاری هســـت

هرگـــز از یاد مـــن آن ســـرو خرامـــان نرود
به دسـت باش که خیری به جای خویشـتن اسـت
که رفـــت عمر و هنـــوزم دماغ پر ز هواســـت
لزاری هســـت
چون منش دیـــدۀ خونبار و د 

(ــ ش :متمم)
آنکه مانند تو ،برای او یار دلآزاری هست َ

(ــ ش :متمم)
برای او چون من ،دیدۀ خونبار و دلِ زاری هست َ
هــر کش غــم آن نـــادرۀ دور زمــان کــشت

(ــ ش :مفعول)
هر که غم آن نادرۀ دور زمان او را کشت َ
نـــه همچـــو َمنَت بـــه مهر یـــاری خیزد

(ــ ت :متمم)
یاری همچو من برای تو برنمیخیزد َ
کـــنونم نگـــه کـــن بـــه وقـــت ســـخن

(ــ م :متمم)
ا کنون به من نگاه کن َ

گلـــی بـــودی کـــه پـــروردم بـــه جانت

او را چـــه غـــم از حادثـــۀ دور زمان اســـت؟

نـــه نیـــز چـــو مـــن بـــه روزگاری خیـــزد
بیفتـــاده یـــک یـــک چـــو ســـور کهـــن
ربــــود از مــــن هــــوای نا گهــــانت

(ــ ت :مفعول)
که تو را به جان پروردم و هوا نا گهان تو را از من ربود َ

آرایههای برجستۀ متن درس
جناس:

همه درگاه تو جویم ،همـــه از فصل تو پویم

همـــه توحید تو گویـــم که به توحید ســـزایی

نتوان وصف تو گفتن کـــه تو در فهم نگنجی

نتوان شـــبه تو گفتن کـــه تو در وهـــم نیایی

همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشـــی

کمی تـــو فزایی
همه بیـــش تو بکاهـــی ،همه ّ

نبــــــی کریــــــم
طــــــاع
شــــــفیع ُم
ٌ
ٌ
ٌ

نســــــیم وســــــیم
قســــــیم جَســــــیم
ٌ
ٌ

دست انابت به امید اجابت به درگاه حق َّ
جل و عال بردارد
تلمیح:

نتوان وصف تو گفتن کـــه تو در فهم نگنجی

نتوان شـــبه تو گفتن کـــه تو در وهـــم نیایی
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همتهای دور پرواز او را درک نکنند و عقلهای زیرک به کُنه آن نرسند)
اشاره به حدیثی از حضرت علی :ال یُدرکه ب ُ ُ
عد ال ِه َمم و ال یَناله غوص ال ِفطَن (کسی که ّ
ٍ
ِ
شیء
کمثله
لیس
و آیۀ شریفۀ :اهلل الذّ ی َ
همه نوری و ســـروری ،همه جـــودی و جزایی

عـــزی و جاللی ،همـــه علمی و یقینی
همه
ّ
السماوات و االرض»
اشاره به« :ذوالجالل و اال کرام» و «اهلل نور ّ

کمـــی و تو فزایی
همه بیش تـــو بکاهی ،همه ّ

همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشـــی

الشهاده» و «هو ّ
تعز من تشاء و ّ
تذل من تشاء
مصراع ّاول ،اشاره به« :اهلل عالم الغیب و ّ
علم الغیوب و س ّتار العیوب» مصراع دوم ،اشاره بهّ :
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

اشاره به «ه ُ َو س ّتار العیوب»
ِ
زیدنّکُم»
به شکر اندرش مزید نعمت :اشاره به آیۀ «لَئن شَ کَرتُم َل َ

تا تـــو نانی به کـــف آری و به غفلـــت نخوری

ابر و بـــاد و مه و خورشـــید و فلک درکارند

الشمس و الق ََمر»
«و َس َّخ َر لَک ُُم
اشاره به آیۀ َ
َ

رحمت عالمیان و َصفوت آدمیان
«و ما ارسلنا ک اِ ّل رحم ًة لِلعالمین»
اشاره به آیۀ َ
موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟
چه با ک از ِ

چه غم دیوار ّامت را که دارد چون تو پشتیبان؟

اشاره دارد به داستان حضرت نوح (ع)
تشبیه و استعاره:

باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده (اضافۀ تشبیهی)
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد (اضافۀ تشبیهی)
زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
فراش باد صبا را فرموده تا فرش ّ
ّ
اضافۀ تشبیهی

اضافۀ تشبیهی

استعاره از سبزهها

اضافۀ تشبیهی

اضافۀ تشبیهی

درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده
اضافۀ تشبیهی

استعاره از برگهای سبز اضافۀ تشبیهی

اضافۀ استعاری

اضافۀ تشبیهی

چه غم دیوار ّامت را که دارد چون تو پشتیبان؟ چه با ک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟
استعاره حوادث و اتّفاقات ناموافق

اضافۀ تشبیهی

یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق شده؛
اضافۀ تشبیهی

اضافۀ استعاری

 ...یکی از یاران به طریق انبساط گفت از این بوستان که بودی ،ما را چه تحفه کرامت کردی؟
استعاره از عالم معارف الهی

گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم اصحاب را.
عشق و معرفت پروردگار

چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت
لذّ ت تجلّیات حق

کنایه:

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد :پرده دریدن

فاش کردن راز و افشا کردن عیب

هر گه یکی از بندگان پریشان روزگار  :...پریشان روزگار

بیچاره و بدبخت

ایزد تعالی در وی نظر نکند :نظر نکردن

بیاعتنایی و بیتوج ّهی

یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده:
سر به جیب مراقبت فرو بردن

تأمل و تفکّر عارفانه  /در بحر مکاشفت مستغرق شدن
ّ

به راز و نیاز عارفانه پرداختن یا پی بردن به حقایق
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بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت :دامن از دست رفتن

اختیار خود را از دست دادن و خود را فراموش کردن

مجاز:

لب و دندان ســـنایی همه توحیـــد تو گوید

مگـــر از آتـــش دوزخ بـــودش روی رهایـــی

ابر و بـــاد و مه و خورشـــید و فلک درکارند

تا تـــو نانی به کـــف آری و به غفـــت نخوری

از دســـــت و زبـــــان کـــــه برآیـــــد

کـــز عهـــدۀ شـــکرش بـــه درآیـــد

وجود سنایی

همۀ پدیدههای آفرینش (عالم هستی)

قدرت و توان بیان و سخن و گفتار

رزق و روزی

دست

سجع:

همـــه درگاه تو جویم همـــه از فضل تو پویم

همـــه توحید تو گویـــم که به توحید ســـزایی

طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت
عصارۀ تا کی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته و ...
تضاد:

کمی تو فزایی
همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ
2

1

1

2

مفر ح ذات
هر نفسی که فرو میرودُ ،م ِم ِّد حیات است و چون برمیآیدّ ،

نماد:

ای مـــرغ ســـحر عشـــق ز پروانـــه بیاموز
مدعی و دروغین
عاشق ّ

عاشق حقیقی

کان ســـوخته را جـــان شـــد و آواز نیامـــد

ایهام تناسب:

لب و دندان ســـنایی همه توحیـــد تو گوید
روی

 )1امکان (معنای پذیرفتنی)

مگـــر از آتـــش دوزخ بـــودش روی رهایـــی

 )2چهره (با لب و دندان تناسب دارد)

مفاهیم برجسته و قرابت معنایی

درخواست هدایتگری خداوند و ضرورت پیمودن طریق او

ملـکا ذکـر تـو گویـم کـه تـو پا کـی و خدایـی

نـــروم جـــز بـــه همـــان ره کـــه تـــوام راهنمایـــی

ای آنکـــه نیســـت غیر تـــو کس پادشـــاه ما

وانـــدر دو کـــون راهنمـــا و پنـــاه مـــا

هـــادی راه غریبـــان بـــه خدا هســـت خدا

تو چـــه دانی به کجـــا میرســـد آن راه غریب

رحـــم کـــن بـــر حـــال مـــن ای پادشـــاه

ایـــن چنیـــن سرگشـــته را بنمـــای راه

بنمـــای رهـــی کـــه ره نماینـــده تویـــی

بگشـــای دری کـــه در گشـــاینده تویـــی

هـــر چـــه از حـــق دور میســـازد تـــو را

بـــت

خـــدا

دگـــر نـــوع از تـــوکّل بـــا تـــو گویـــم

کـــه تـــا هســـتم جـــز ایـــن ره را نپویـــم

جز ره تو راهی نیســـت جز درت پناهی نیســـت

جـــز تـــو پادشـــاهی نیســـت ال الـــه ّال اهلل

شـــمار

او

را

در

راه
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یاد کردن خداوند به یگانگی و باور به یکتا بودن و توحید او

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
جـز ذات احـد نیسـت چه تشـبیه و چـه تنزیه

خواهـی صنـم ایجـاد کـن و خـواه صمـد گیـر

کثـــرت چـــو بـــر افتـــاد دو بینـــی رود از بیـــن

توحید همین اسـت ،یکی هسـت و دو تا نیست

غیـر از تو چو کس نیسـت چه گویم ز شـریکت

توحیـــد همیـــن بـــس کـــه ببندیـــم دهـــان را

در ایــــن کثــــرت نبینــــی جــــز احــــد را

کنــــی راجــــع بــــه یــــک واحــــد دو صــــد را

قــــال هــــو اهلل احــــد یــــک بیــــش نیســــت

دیـــده بگشـــا ز آنکـــه او یـــک بیـــش نیســـت

بیان ستایش و ذکر خداوند عالم

ملکا ذکر تو گویم ،که تو پا کی و خدایی
جــــز نقــــش تــــو نیســــت در ضمیــــرم

جــــز نــــام تــــو نیســــت بــــر زبانــــم

تـــو را مـــن دوســـت دارم تـــا جهـــان هســـت

همــــه نــــام تــــو گویــــم تــــا زبــــان هســــت

ای ذکــــر ذوق بخــــش تــــو زیــــب زبــــان مــــا

بــــی ذکــــر تــــو مبــــاد زبــــان در دهــــان مــــا

ج ــز فک ــر ت ــو در س ــرم هم ــه عی ــن خطاس ــت

جـــز تـــو بـــر زبـــان ضـــال اســـت و عبـــث

هرچـــه جـــز ذکـــر تـــو افســـانۀ الطایـــل بـــود

هـر چـه جـز یـاد تـو اندیشـۀ بیحاصـل بـود

ناتوانی انسان از توصیف خداوند (معشوق)

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
کـــی کند باور ا گـــر گویم یکـــی از صد صفاتش

گرچـــه ناید هیچ وصفش در نگارش یا شـــماری

ســـعدی از آنجا که فهم اوســـت ســـخن گفت

ورنـــه کمـــال تـــو ،وهم کـــی رســـد آنجا

در کمتریـــن صنـــع تـــو مدهـــوش ماندهایم

مـــا خـــود کجـــا و وصـــف خداونـــد آن کجا

نـــه بـــر اوج ذاتـــش پـــرد مـــرغ وهـــم

نـــه در ذیـــل وصفـــش رســـد دســـت فهم

ای برتـــر از خیـــال و گمان و قیـــاس و وهم

وز هرچـــه گفتهانـــد و شـــنیدیم و خواندهایم

چگونـــه وصـــف جمالـــش کنم که حیـــران را

مجـــال نطـــق نباشـــد که بـــاز گویـــد چون

ای زبانهـــا در ثنایـــت مانـــده الل

در هوایـــت مـــرغ وهـــم افکنـــده بـــال

بی مثل و مانند بودن خداوند

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
غیـــر تـــو نیســـت هیـــچ کـــس موجـــود

زان سبب بیشــــــــــــــــریک و همتایی

از همه در صفــــــــــــات و ذات جدا

لیس شــــــــــــیء کمثلــــــــــــه ابدا

منـــزه ز شـــبه و مثـــل و نظیـــر
ای
ّ
حق اســـت آنکـــه نیســـت ذاتـــش فناپذیر

مقـــدس ز نعـــت و وصـــف و بیـــان
وی
ّ
بیشـــبه و بیشـــریک بیمثـــل و بینظیـــر

تعالـــی اهلل یکـــی بیمثـــل و ماننـــد

کـــه خواننـــدش خداونـــدان خداونـــد

حد و ماننـــدی که بیمثلـــی و همتایی
آیـــا بی ّ

تو آن بیمثل و بیشـــبهی که دور از دانش مایی
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بخشش و کرم خداوند

تو نمایندۀ فضلی ،تو سزاورا ثنایی
همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
ای آنکــــه نظــــر بــــه جــــرم آدم نکنــــی

جـــز جـــود و کـــرم بـــه خلـــق عالـــم نکنـــی

ذرات جه ــان
ای کریم ــی ک ــه ز لطف ــت هم ــه ّ

جرعههــــای کــــرم از جــــام عطــــا نوشــــیدند

وجــــود تــــو ز بهــــر خــــاص و عــــام اســــت

ز جــــودت کار جملــــه بــــا نظــــام اســــت

جــــودت ز انــــدازه رفــــت بــــا کــــه بگویــــم

نعمتــــت از حــــد گذشــــت بــــا کــــه شــــمارم

غیبدان بودن خداوند ّ
(علم الغیوب)

همه غیبی تو بدانی

ّ
عــــام الغیوبــــی
تــــو میدانــــی کــــه

پنــــاه و خالــــق هــــر زشــــت و خوبــــی

زهــــی دانــــای اســــرار معانــــی

ورای ایــــن جهــــان و آن جهانــــی

مبــــرا ز عیــــوب
ای ذات و صفــــات تــــو
ّ

ّ
عــــام غیــــوب
یــــک نــــام ز اســــماء تــــو

کــــه دانــــد جــــز تــــو غیــــب و غیــــب دانــــی

کــــه راز جملــــه میدانــــی نهانــــی

که را باشد چنین قدرت که داند این همه حکمت

بــــه جــــز دارنــــدۀ پیدابیــــن پنهــــاندان

تویــــــــــــی آ گاه از راز خالیــــــــــــق

تویــــی انجــــام و آغــــاز خالیــــق

تویـــی بـــر هـــر چـــه میبینـــم همـــه شـــاه

تویــــی از هــــر چــــه بینــــم جملــــه آ گاه

عیبپوش بودن خداوند (ستارالعیوب)

همه عیبی تو بپوشی
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد
دو کونـــش یکـــی قطـــره در بحـــر حلـــم

گنـــه بینـــد و پـــرده پوشـــد بـــه حلـــم

پــــــــس پــــــــرده بینــــــــد عملهــــــــای بــــــــد

هـــم او پـــرده پوشـــد بـــه آالی خـــود

آنچـــه بر من شـــده معلـــوم ز ســـ ّتاری حق

پـــرده از روی گنـــه دامـــن محشـــر نکشـــد

یـــا رب یـــا رب ،کریمـــی و غفّـــاری

رحمـــــان و رحیـــــم و راحـــــم ســـــ ّتاری

بـــر فضـــل توســـت تکیـــۀ امیـــد او از آنک

پاشـــــندۀ عطایـــــی و پوشـــــندۀ خطـــــا

ای لطـــف عمیـــم تـــو خطاپـــوش همـــه

وی حلقـــۀ بندگیـــت در گـــوش همـــه

مپـــوش رخ ز مـــن ای پارســـا به عیـــب گناه

گنـــاه بنـــده چـــه بینی نگـــر بـــه رحمت او

ع ّزت و ذل ّت بندگان به ارادۀ خداوند است

کمی تو فزایی
همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

عزیــــــــزی و خواری تو بخشــــــــی و بس

عزیز تــــــو خــــــواری نبینــــــد ز کس

یکــــــی را به ســــــر برنهد تــــــاج بخت

یکــــــی را به خــــــا ک انــــــدر آرد ز تخت

گلســــــتان کند آتشــــــی بــــــر خلیل

گروهــــــی بر آتــــــش بــــــرد ز آب نیل

کاله ســــــعادت یکــــــی بــــــر ســــــرش

گلیــــــم شــــــقاوت یکــــــی در بــــــرش
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آن را کــــــــه کــــــــردگار کــــــــرد عزیز

نتوانــــــــــــد زمانــــــــــــه خــــــــــــوار کنــــــــــــد

یکــــــی را ز ماهی رســــــاند بــــــه ماه

یکــــــی را ز مــــــه انــــــدر آرد بــــــه چــــــاه

ستایش و ذکر توحید خداوند به امید رهایی از عذاب دوزخ

لــب و دنــدان ســنایی همــه توحیــد تــو گویــد

مگــــر از آتــــش دوزخ بــــودش روی رهایــــی

دامــــن توحیــــد گیــــر پنــــد ســــنایی شــــنو

ت ــا ک ــه بیای ــی ب ــه حش ــر ز آت ــش دوزخ یل ــه

کایــــن ســــخنها نجــــات مــــن باشــــد

ز آنکــــه توحیــــد ذوالمنــــن باشــــد

بـــا گنـــاه مـــا چـــه ســـازد آتـــش دوزخ ،مگـــر

روز محش ــر طاع ــت م ــا را ب ــه روی م ــا زنن ــد

دســت در ایمــان حــق زن تــا ز دوزخ بگــذری

ـم ال یؤمنــون»
تــا بــه دوزخ در نگوینــدت «فَهـ ُ

تقرب و نزدیکی
عبادت خداوند و اطاعت از او به امید ّ

طاعتش موجب قربت است ...

خــــدا بیــــن بــــاش انــــدر قــــرب طاعــــت

طلــــب میکــــن تــــو دیــــدار ســــعادت

در همــــه طاعــــت غــــرض آدمــــی

مرتبــــۀ دولــــت قــــرب خداســــت

قــــرب خواهــــی گــــردن از طاعــــت مپیــــچ

جامگــــی خواهــــی ســــر از خدمــــت

بــــه طاعــــت قــــرب ایــــزد میتــــوان یافــــت

قــــدم در نــــه گــــرت هســــت اســــتطاعت

از عبـــادت قـــرب حـــق تحصیـــل کـــن

تقـــرب از فنـــا گیـــر انتفـــاع
در
ّ
مونس شــــــبهای تــــــار اولیاســــــت

این عبــــــــادت مایۀ قرب خداســــــــت

متــــاب )جامگی :مستمری(

زیاد شدن نعمتها با شکرگزاری خداوند

به شکر اندرش مزید نعمت است.
شــــکر نعمــــت نعمتــــت افــــزون کنــــد

کفــــر نعمــــت از َکفَــــت بیــــرون کنــــد

وقــــت نعمــــت شــــکر حــــق را دار یــــاد

تــــا خــــدا بــــر تــــو کنــــد نعمــــت زیــــاد

حــــق نعمــــت شــــناختن در کار

نعمــــت افــــزون دهــــد بــــه نعمتخــــوار

غصــه شــا کر بــاش
«کمــال» طالــب دردی بــه ّ

کــه جــز به شــکر کســی را مزیــد نعمت نیســت

شــــکر نا کــــردن زوال نعمــــت اســــت

بهــــرۀ شــــا کر کمــــال نعمــــت اســــت

نعمـــت شـــود زیـــاده بـــه قـــدر زبـــان شـــکر

نخلــی اســت اینکه ریشــۀ آن در دهان توســت

نعمــــت بســــیار داری ،شــــکر از آن بســــیارتر

نعمــت افزونتــر شــود آن را کــه او شــا کر شــود

نعمـت آن راسـت زیـادت کـه همـه شـکر کنـد

تـــو نـــه ای از در نعمـــت کـــه همـــه کفرانـــی

گــــر خــــدا را میشناســــی بنــــده بــــاش

حــــق گــــزار نعمــــت دارنــــده بــــاش

ناتوانی انسان از به جا آوردن شکر نعمتهای پروردگار

از دســــت و زبــــان کــــه برآیــــد

کــــز عهــــدۀ شــــکرش بــــه درآیــــد

ســـپاس بـــار خدایـــی که شـــکر نعمـــت او

هـــزار ســـال کـــم از حـــق او بود یـــک دم

شـــکر تو حـــق نعمـــت ایـــزد کجا گـــزارد؟

کارزد کمینـــه نعمـــت او خـــون بهـــای تـــو
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چـــون شـــمار نعمت حـــق را ندانم برشـــمرد

کـــی توانم بـــر طریق شـــکر بودن حـــق گزار

به شـــکر حق که کند شـــکر حقســـتایی را؟

کســـی چه شـــکر کند نعمـــت خدایـــی را؟

مـــرا هـــزار زبـــان فصیـــح بایســـتی

کـــه شـــکر نعمـــت وی کردمی یکـــی ز هزار

لب فرو بســـتنم از شـــکر نه از کفران اســـت

شـــکر نعمـــت ز فراوانـــی نعمـــت نکنـــم

بخشندگی و ر ّزاق بودن (روزیرسانی) خداوند

خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده  ...وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد
زمین خوان خدای اسـت ای برادر پر ز نعمتها

کـه جز مـردم نیابد بر همـی از نعمت و خوانش

مقســــمی کــــه فکندســــت ســــفرۀ روزی
ّ

ز لطـف عـام خـود از قـاف تـا بـه قـاف عیـان

ادیــــم زمیــــن ســــفرۀ عــــام اوســــت

بـر ایـن خـوان یغمـا چـه دشـمن ،چه دوسـت

ولیکــــن خداونــــد بــــاال و پســــت

بــــه عصیــــان در رزق بــــر کــــس نبســــت

چنــــان پهــــن خــــوان کــــرم گســــترد

کــــه ســــیمرغ در قــــاف قســــمت خــــورد

مهیاکــــن
ّ
فروزنــــدۀ شــــمع کیــــوان و هــــور

وگــــر چنــــد بیدســــت و پاینــــد و زور

روزی

مــــار

و

مــــور

رســــــــانندۀ روزی مــــــــار و مــــــــور

بخشایش و مهربانی و آمرزندگی خداوند

باران رحمت بیحسابش همه را رسیده
کــــرم بیــــن و لطــــف خداونــــدگار

گنــــه بنــــده کــــرده ســــت و او شرمســــار

میندیـش از غبـار معصیـت بـا رحمـت یزدان

کـه گـردد صاف سـیلی از سـینۀ بیکینـۀ دریا

بــــه روی خلــــق از ابــــر گهربــــار

گشــــود ابــــواب رحمــــت لطــــف یــــزدان

ایــــزد چــــو بخواهــــد بگشــــاید در رحمــــت

میســــر
دشــــواری آســــان شــــود و صعــــب ّ

چـرا اندیشـم از گـرد گنـه بـا رحمـت یـزدان؟

به دریا سیل چون پیوسته شد یکرنگ میگردد

جــــرم کثیــــر دارم لیکــــن چــــو بنگــــرم

بــــا عفــــو کــــردگار قلیــــل آیــــد ایــــن کثیــــر

کشـت عمـر عالمـی میسـوخت زان بـرق بلا

گـر ز ابـر رحمـت یـزدان نمیشـد فتـح بـاب

مینـــوش و ناامیـــد ز غف ــران حـــق مبـــاش

کافـــزون ز جـــرم بنـــده بـــود عفـــو کـــردگار

طمـع ز فیـض کرامـت مبـر کـه َُخُلـق کریـم

گنــــه ببخشــــد و بــــر عاشــــقان ،ببخشــــاید

قدرت پروردگار در پرورش و آفرینش پدیدهها

عصارۀ تا کی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
جانــــور از نطفــــه میکنــــد شــــکر از نــــی

ب ــرگ ت ــر از چ ــوب خش ــک و چش ــمه ز خ ــارا

شــــربت نــــوش آفریــــد از مگــــس نحــــل

نخــــل تنــــاور کنــــد ز دانــــۀ خرمــــا

کـــی توانـــد کـــه دهـــد میـــوۀ الـــوان از چـــوب

یــا کــه دانــد کــه بــرآرد گل صــد بــرگ از خــار

عقـــل حی ــران شـــود از خوشـــۀ ّزریـــن عنـــب

فهــــم عاجــــز شــــود از حقّــــۀ یاقــــوت انــــار

پـا ک و بیعیـب خدایـی کـه بـه تقدیـر عزیـز

چش ــمه از س ــنگ ب ــرون آی ــد و ب ــاران از می ــغ

م ــاه و خورش ــید مس ــخّ ر کن ــد و لی ــل و نه ــار
انگبیــــن از مگــــس نحــــل و ُدر از دریــــا بــــار
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ِ
خدمت انسان بودنِ همۀ پدیدهها
در

ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک در کارنــد

آری و بــه غفلــت نخوری
تــا تــو نانــی بــه کــف ّ

همــــه از بهــــر تــــو سرگشــــته و فرمانبــــردار

شــرط انصــاف نباشــد کــه تــو فرمــان نبــری

ت ــا گوه ــر وج ــود ت ــو را نق ــش بس ــته اس ــت

جــان محیــط بــر لــب ســاحل رســیده اســت

صــد پیرهــن عــرق گل خورشــید کــرده اســت

تـــا میـــوۀ وجـــود تـــو کامـــل رســـیده اســـت

ســــپهر و انجــــم و خورشــــید تابــــان

همــــه سرگشــــتهاند از بهــــر انســــان

هــــر آن چیــــزی کــــه تــــو بینــــی در آفــــاق

تمامــــی بهــــر انســــان آفریدنــــد

آرامش داشتن یاران و پیروان با برخورداری از حمایت ممدوح (پیامبر ص)

چــه غم دیوار ّامت را که دارد چون تو پشــتیبان

چــــون عنایاتــــت بــــود بــــا مــــا مقیــــم

چه با ک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان
کــــی بــــود بیمــــی از آن دزد لئیــــم

هــــر کــــه در ســــایۀ عنایــــت اوســــت

گنهــــش طاعــــت اســــت و دشــــمن دوســــت

در بیابــان طلــب گر چه ز هر ســو خطری اســت

م ـیرود حافــظ بیــدل بــه تـ ّ
ـولی تــو خــوش

کســــی کاو چــــون تــــو دارد پیشــــوایی

چــــه بــــا ک او را ز جرمــــی و خطایــــی

حمایــــت تــــو کســــی را کــــه در پنــــاه آرد
از بداندیش ــان نیندیش ــم ک ــه ی ــار م ــن توی ــی

چــــه غــــم ز گــــردش ایّــــام بیحیــــا دارد
فارغ ــم از دش ــمنان ت ــا دوس ــتدار م ــن توی ــی

مجاهــــدان رهــــت تــــا عنایــــت تــــو بــــود

چــه بیــم و بــا ک بــه عالــم ازیــن و آن دارنــد؟

اجابت شدن دعای بندگان با مداومت در توبه و استغفار

هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد  ...حق تعالی
فرماید :دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.
فیاضــــــــی اجابت
کند حق هــــــــم ز ّ

ناامیـــدی ا گـــرت خار کشـــد از دل «اســـیر»

نگــــــــردد رد به درگاهــــــــش انابت
بـــوی تأثیـــر اجابـــت ز دعـــا میآیـــد

مـــوج انابـــت از دل مـــا جـــوش میزنـــد

سرچشـــمۀ قبـــول دعـــا دیـــدۀ تر اســـت

تـــا نشـــویند بـــه خونابـــۀ دل دســـت دعا

چـــه خیال اســـت که دامـــان اجابـــت گیرد؟

غـــم ز تأخیـــر اجابت چـــه خـــوری گاه دعا

تا شـــود بـــذر تو نـــان طـــول زمانـــی دارد

ناتوانی انسان از عبادت خداوند (اعتراف به کوتاهی در عبادت)

عا کفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف که :ما عبدنا ک حق عبادتک
بندگــــی

الهــــی ،چــــه ســــازم بــــه شــــرمندگی

نکــــردم

ســــزاوار

تــــو

چـــو بندگـــی نتوانـــم همـــی بـــه جـــای آورد

بــــه عجــــز میکنــــم از حــــق بندگــــی اقــــرار

چــــو مــــا را نیســــت جــــز تقصیــــر طاعــــت

چــــه وزن آریــــم مشــــتی کــــم بضاعــــت

مــا کهایــم از مــا چــه آیــد در طریــق بندگــی؟

«واعظ» از حق کن طلب توفیق این خدمت تمام
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آوردم

کــــه نــــدارم بــــه طاعــــت اســــتظهار

عــــذر

تقصیــــر

خدمــــت

مــــا نتوانیــــم حــــق حمــــد تــــو گفتــــن

کروبیــــان عالــــم بــــاال
بــــا همــــه ّ

حیرانی و ناتوانی عاشق و عارف از وصف جمال معشوق

معرفتک
حق
تحیر منسوب که :ما عرفنا ک ّ
َ
واصفان حلیۀ جمالش به ّ
بــــیدل از بینشــــان چــــه گویــــد بــــاز؟
گــــر کســــی وصــــف او ز مــــن پرســــد
هیــچ نقّاشــت نمیبینــد کــه نقشــی برکشــد

وان کــه دیــد از حیرتش کلک از بنان افکندهای

وصـــف خوبـــی او چـــه دانـــم گفـــت

هـــر چـــه گویـــم هـــزار چندیـــن اســـت

خـــدای را بـــه صفات زمـــان وصـــف مکن

که هر ســـه وصف زمانه است ،هست و باید و بود

ناطقه الل اســـت در توصیف او زان رو که سوخت

پرتـــوش در دیـــدۀ ادرا ک بـــا نـــور شـــعور

من وصـــف آن جمـــال چگونه کنـــم که هیچ

فیروزمنـــد نیســـت بـــر آنـــم عبارتـــی

چگونـــه وصـــف جمالـــش کنم که حیـــران را

مجـــال نطـــق نباشـــد که بـــاز گویـــد چون

به شـــعر وصـــف جمال تـــو خواســـتم کردن

ولی جـــال تـــوام عقده بـــر زبـــان انداخت

نتوانـــد کـــه کند وصـــف جمال تـــو «کمال»

زان که هســـت آینۀ حســـن تو بیرون ز صفات

بیان سکوت و رازداری و خاموشی عاشقانِ حقیقی (عارفانِ واصل)

ای مــــرغ ســــحر ،عشــــق ز پروانــــه بیامــــوز

کان ســــوخته را جــــان شــــد و آواز نیامــــد

مدعیــــان در طلبــــش بیخبرانانــــد
ایــــن ّ

کان را کـــه خبـــر شـــد ،خبـــری بـــاز نیامـــد

هــــر کــــه را اســــرار حــــق آموختنــــد

مهــــر کردنــــد و دهانــــش ســــوختند

دم نتــــوان زد بــــه مجلســــی کــــه در آنجــــا

ُمهــــر خموشــــی زدنــــد بــــر لــــب قایــــل

جمــــال حقیقــــت کســــی دیــــده باشــــد

کــــه در بازگفتــــن زبانــــی نــــدارد

تقــــرب مــــزن بــــه حضــــرت جانــــان
الف
ّ

مقــــرب
زانکــــه خموشــــند بنــــدگان
ّ

واصــل ز حــرف چــون و چـرا بســته اســت لب

ـرس بیزبــان شــود
چــون ره تمــام گشــت جَـ َ

خموشــی ح ّجت ناطــق بود جانهــای واصل را

ـواص در دریــا نفــس بیــرون نمیآیــد
کــه از غـ ّ

تصور باطل و گمانِ غلط و نکوهش ناامیدی
زیانبار بودن
ّ

حکایت «گمان» از کلیله و دمنه :بطی در آب روشنایی ستاره میدید ....

پی وهم هرزه عنان مدو به سراب غرق گمان مشو

ز شنای بحر گمان مرو به خیال باطل حک زدن

نتـــوان شـــدن بـــه پـــای غلـــط در ره خـــدای

نگرفــت کــس بــه دســت گمــان دامــن یقیــن

بــر شبســتان خیــال وهــم و ظــن آتــش زنیــد

شمع خاموش است و میسوزد به محفل انتظار

ظــــن بــــه ســــوی علــــم شــــتاب
مکــــن از
ّ

ظــــن بــــود خطــــا و صــــواب
زانکــــه در
ّ

حیــــات جــــاودان انــــدر یقیــــن اســــت

ظــــن گیــــری بمیــــری
ره تخمیــــن و
ّ

بـــه راه بادیـــه رفتـــن بـــه از نشســـتن باطـــل

وگـــر م ــراد نیابـــم بـــه قـــدر وســـع بکوشـــم

علــــم را دو پــــر گمــــان را یــــک پــــر اســــت
مفهوم مقابل:

ظــــن بــــه پــــرواز ابتــــر اســــت
ناقــــص آمــــد
ّ
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«1-1صاحب جمال ،پسندیده ،برتر ،رواق» بهترتیب ،معانی کدام واژههاست؟
		
 )1وسیم ،قداست ،فراسو ،ط َبَق
		
 )3جسیم ،صواب ،فایق ،محراب

(ریایض )98
 )2قسیم ،صواب ،ماورا ،طاق
 )4نسیم ،صفوت ،ماسوا ،بخش قوسی هر چیز

2-2معنای واژۀ «مطاع» در کدام گزینه ذکر شده است؟

 )1تـــو را زمانـــه غـــام و ملـــوک خدمتکار

تـــو را ســـتاره مطیـــع و ســـپهر فرمانبـــر

 )2میدهد خار و خس اندیشـــه را حیرت به آب

محو حق شـــو ،پیرو اندیشـــۀ باطـــل مباش

 )3عشـــق جای عقل شـــد فرمانـــروای کاینات

بعد از این آســـودگی را آســـمان بیند به خواب

 )4گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجد مرا

ســـر ز حکمت برندارم چون مریـــد از گفت پیر

 )1بیاض روی تو را نیســـت نقش درخور از آنک

ســـوادی از خـــط مشـــکین به ارغـــوان داری

(سزاوار)

 )2از لطـــف آشـــکار تـــو عشـــاق بینصیب

دلخـــوش بـــه التفـــات نهـــان تـــو میکند

(فاحش)

 )3بـــه هوش بـــاش که هنـــگام باد اســـتغنا

هـــزار خرمـــن طاعـــت بـــه نیمجـــو نخرند

(موسم)

 )4آدمی نیســـت که عاشـــق نشـــود وقت بهار

هـــر گیاهی که بـــه نوروز نجنبد حطب اســـت

(بنات)

 )1گرت جان در قدم ریزم هنوزت عذر میخواهم

که از من خدمتی ناید چنان الیق که بپســـندی

(پوزش)

 )2در پریشـــانی دل موی تو بیتقصیر نیســـت

قایـــق بیسرنشـــین را مـــوج هر ســـو میبرد

 )3دنیا بـــه دین خریدنت از بیبصارتی اســـت

ای بدمعاملـــت بـــه همـــه هیـــچ میخری

(گناه)

 )4ای ز حـق اعراضکرده چون پرسـتی بتهمی؟

حاجت از بت چونهمیخواهی «و هم ال یسمعون»

3-3در کدام گزینه برای معنای نوشتهشده در مقابل بیت ،معادل و مترادفی وجود ندارد؟

4-4معنی واژۀ مشخصشده در کدام گزینه نادرست است؟

تضرع ـ مکاشفت» به ترتیب در کدام گزینه درست است؟
5-5معنی واژههای «کاینه ـ صفوت ـ نسیم ـ
ّ

(اعمال عبادی)
(رویگرداندن)

 )1موجودات ـ ستاینده ـ هوای خنک ـ التماس کردن ـ کشفکردن

 )2موجود ـ برگزیده ـ خوشبو ـ زاریکردن ـ آشکار کردن

 )3موجود ـ برگزیدن ـ باد بهاری ـ اظهار عجز ـ کشفکننده

 )4وجوددارنده ـ برگزیده ـ باد مالیم ـ اظهار عجز ـ کشفشده

6-6در همۀ گزینهها معنای تمام واژهها درست است ،بهجز . ...............

( )1مزید :زیادی)(خوان :سفره) (روزی :رزق)

( )3جسیم :خوشاندام) (انابت :توبه) (بنان :انگشتان)

7-7از میان واژههای زیر ،معنای چند واژۀ نادرست است؟

( )2وظیفه :وجه معاش) (تا ک :رز) (باسق :بلند)
( )4جیب :گریبان) (ممد :یاریرساننده) (واصف :ستاینده)

(تحیر :سرگردانی) (حلیه :زیبا) (فایق :بهترین) (عصاره :افشره) (کرامتکردن:
جه بنده به حق) (انبساط :خودمانیشدن)
(منّت :نیکویی) (مراقبت :کمال تو ّ
ّ
شاد)(فراش :گسترندۀ فرش)
(مفرح:
عفوکردن)
ّ
ّ

 )1شش

 )2پنج

 )1رادی ،نیکویی،میان ،رخسار

 )2کرم ،عدل ،مدح ،چاره

 )3سه

 )4چهار

 )3جوانمردی ،برتر ،درود ،عارض

 )4عطا ،کرم،سپاس ،امکان

8-8معنی واژههای «جود ،فضل ،ثنا ،روی» ،به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

9-9معنای واژۀ «مگر» در کدام گزینه با بیت «لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  /مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی» یکسان است؟

 )1چـــو خواهـــی که گویـــی نفس بـــر نفس

نخواهـــی شـــنیدن مگـــر گفـــت کـــس

 )2بیـــرون جســـتم ز بنـــد هر مکـــر و حیل

هـــر بنـــد گشـــاده شـــد مگـــر بنـــد اجل

 )3مگـــر نـــذر داری که هـــر مه که نو شـــد

شـــهی را ببنـــدی و شـــهری گشـــایی

 )4مگـــر صاحبدلـــی روزی بـــه جایـــی

کنـــد در کار ایـــن مســـکین دعایـــی
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1010واژۀ «شبه» در کدام گزینه معنای متفاوت با سایر گزینهها دارد؟

 )1چـــو مهـــر از جهـــان مهربانـــی بریـــد

شـــبه مانـــد و یاقـــوت شـــد ناپدیـــد

 )2گلـــی ســـوی خلـــد بریـــن میفرســـتم
 )3تـــرکان ملـــک بـــا خـــرد و باهوشـــند

در ثمیـــن میفرســـتم
شـــبه پیـــش ّ
حـــور شـــبه زلـــف و دیـــو آهـــن پوشـــند

 )4به شـــبه و شـــکل تو گر دیگران برون آیند

زمـــرد از مینـــا
زمانـــه نیـــک شناســـد
ّ

1111در کدام گزینه معنی تمام واژهها درست نیامده است؟

(تتمه :باقیمانده)
معین) ّ
( )2ربیع :بهار) (وظیفۀ روزی :رزق ّ

(تحیر :سرگشتگی) (حلیه :زیور)
( )1بنات :دختران)
ّ

(مفر ح :شادیبخش) (ورق :برگ) (مطاع :اطاعتشده)
ّ )4

( )3باسق :بلند) (قدوم :گامها) (قسیم :صاحب جمال)
1212معنی چند واژه غلط است؟

(کاینات :موجودات جهان) (وسیم :دارای نشان پیامبری) (نسیم :خوشبو) (مزید :افزودهشده) (صفوت :برگزیده) (انابت :توبه) (تاکَ :رز) (اعراض :بیان

کردن) (قبا :جامه) (فاحش :آشکار) (ممد :ادامهدهنده)

 )1دو

 )3چهار

 )2سه

 )4پنج

1313معنی کدام واژهها درست است؟

جه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال عالِم بر ضمیر اوست.
الف) مراقبت :در اصطالح عرفانی کمال تو ّ
نامعین در مسجد بمانند و به عبادت بپردازند.
ب) عاکفان :کسانی که در مدتی
ّ

ج) مکاشفت :در اصطالح عرفانی ،پی بردن به اسرار دل عارف است.

د) انبساط :حالتی که در آن ،احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی نباشد.

 )1الف ـ د

 )3الف ـ ج

 )2ب ـ د

 )4ب ـ ج

1414در کدام گزینه غلط امالیی یافت میشود؟

 )1ولی چو حلم تواش بـــــــر در انابت دید
 )2گفـــت چـــون فرمـــود آن شـــاه مطـــاع

بــــر او ز ابــــر تر ّحــــم عطیــــه بــــار آمد

مـــن کـــی بـــودم تـــا کنـــم زان امتنـــاع

 )3ا گر عطار عاشـــق بد سنایی شـــاه و فایق بد

نه اینـــم من نه آنم کـــه گم کردم ســـر و پا را

 )4بر در شـــاهم گدایـــی نکتـــهای در کار کرد

گفت بر هر خان که بنشســـتم خـــدا رزاق بود

1515در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟

 )1بســـاط عدل تو در عرصۀ جهان مبســـوط

لـــوای قـــدر تو بـــر تـــارک فلک منســـوب

 )2من نـــه آخر آن ثناخوانم کـــه در بزم تو بود

مســـند منســـوب من از همگنـــان مرفوعتر

 )3آن تـــاج ســـر ملّـــت واال عضـــد دولـــت

منصـــوب بدو رایـــت منصـــور به او لشـــکر

 )4ای بـــه طبـــع و بـــه کـــف تو منســـوب

در وقـــار و ســـخا جبـــال و بحـــار

1616در کدام گزینۀ دو غلط امالیی وجود دارد؟

ت بیدریغ ـ تحفه و هدیه
مفرح و شادیبخش ـ صفوت آدمیان ـ نعم 
ّ )1
 )3تقصیر و کوتاهی ـ واصفان جمال ـ طریق انبساط ـ باسق و بلند

1717در بیت زیر ،کدام گزینه جای خالی را کامل میکند؟
«بادی اندر دولـــت و اقبال تا باشـــد همی

 )2ثنا ـ سنا

 )1سنا ـ ثنا

 )2فاحش و آشکار ـ منسوب و برقرارشده ـ شهد فایق ـ مطاع و فرمانروا
تضر ع و زاری ـ قربت و دوری
 )4جیب مراقبت ـ هلیه و زیبایی ـ ّ

از  ...............و شکر و مدح تو سنایی را »...............

 )3ثنا ـ ثنا

 )4سنا ـ سنا

1818در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
تضرع
«دستور این گفتوگو را میشنید با خود گفت :اگر در نقض عظایم او مبالقتی بیش از این نمایم الشک به تهمتی منصوب شوم ،صواب آن است که
ّ
و زاری بگذارم که او ُمتاع است».

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
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1919در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟

 )1پادشـــاها ز ســـر لطف و کرم بـــازش خوان

چه کنـــد ســـوخته از غایت حرمـــان میرفت

 )2عقـــل در کوی تو اعـــراز نمـــود از فردوس

طبع بـــا روی تـــو بیـــزار شـــد از حورالعین

 )3مطبـــوع و دلربـــا از فـــرق تـــا قـــدم

منظـــور و دلنشـــین از پـــای تـــا به ســـر

متحیر
 )4خیـــال روی تو در چشـــم ما و مـــا،
ّ

در آن قلـــم که چنیـــن صورتی بـــر آب ،نگارد

2020در کدام بیت ،نقش ضمیر پیوسته متفاوت است؟

 )1مـــا را به آب دیده شـــب و روز ماجراســـت

زان رهگـــذر کـــه بـــر ســـر کویش چـــرا رود

محبـــت کنون شـــود معمور
 )2طربســـرای ّ
 )3نســـیم زلف تو چون بگذرد بـــه تربت حافظ

که طـــاق ابـــروی یـــار منش مهندس شـــد
ز خـــا ک کالبـــدش صدهـــزار اللـــه برآیـــد

دلق مر ّقع را بخواهم ســـوختن روزی
 )4من این ِ

که پیـــر میفروشـــانش به جامـــی برنمیگیرد

 )1هـــزار ســـال بقـــا بخشـــدت مدایح من

چنیـــن نفیـــس متاعی بـــه چون تـــو ارزانی

 )2مـــن ز دســـت تـــو خویشـــتن بکشـــم

تـــا تـــو دســـتم بـــه خـــون نیاالیـــی

 )3عجـــب داری ار بـــار حکمـــش بـــرم

کـــه دایـــم بـــه احســـان و لطفـــش درم؟

2121در کدام بیت نقش ضمیر متصل «متمم» است؟

ب ِـــ ْه کـــه بـــد باشـــی و نیکـــت بیننـــد

باشـــی و بـــدت گویـــد خلـــق
 )4نیـــک
ّ
2222در کدام گزینه ضمیر م ّتصل «ت» در نقش «مفعول» به کار رفته است؟
بکوبمــــــت زینگونــــــه امــــــروز یال
)1
ْ
 )2تـــــا چشـــــم بشـــــر نبینـــــدت روی

کـــز ایـــن پـــس نبینـــد تـــو را زنـــده زال
بنهفتـــــه بـــــه ابـــــر ،چهـــــر دلبند

 )3ا گـــــر روزی دو ســـــه ابلیـــــس مغرور

گرفتت زیرِ پر هســــــــتی تــــــــو معذور

 )4گفـــت آ گه نیســـتی کز ســـر درافتادت کاله

گفت در ســـر عقل باید ،بیکالهی عار نیســـت

2323در کدام بیت نقش ضمیر پیوسته نادرست است؟

 )1گـــرم بخشـــی نـــه کـــم آیـــد کمالـــت

و گر ســــــــــوزی نیفزایــــــــــد جاللت

(متمم)

 )2زخـــم خونینـــم ا گر به نشـــود به باشـــد

خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوســـت

(مضافالیه)

 )3کنـــون چـــون دیدمـــت بنمای رخســـار

کـــه تـــا کلّی شـــوی بـــر مـــن پدیـــدار

(مفعول)

 )4گرچــه بــا جـــان منــــش پیوندهـاســـت

بـــی وفـــا پیونـــد خـــود ببریـــد و رفـــت

(مضافالیه)

 )1یکَـــم روز بـــر بنـــدهای دل بســـوخت

کـــه میگفـــت و فرماندهـــش میفروخـــت

 )2دلم از پرده بشـــد حافظ خوشگوی کجاست؟

تـــا بـــه قـــول و غزلش ســـاز نوایـــی بکنیم

 )3گمـــان مبر کـــه بداریم دســـتت از فترا ک

بدیـــن قـــدر که تـــو از مـــا عنـــان بگردانی

 )4عنـــان مپیچ که گـــر میزنی به شمشـــیرم

ســـپر کنم ســـر و دســـتت نـــدارم از فترا ک

2424در همۀ ابیات ،بهاستثنای بیت « ...............جهش یا جابهجایی ضمیر» ،به «شیوۀ بالغی» مشاهده میشود.

2525در کدام بیت نقش ضمیر مشخص شده«متمم» است؟

 )1مســـتم آنجا مبر ای یار که سرمســـتاناند

دســـت من گیر که ایـــن طایفه پردســـتاناند

 )2نه عجب شـــب درازم که دو دیده باز باشـــد

به خیالت ای ســـتمگر عجب اســـت ا گر بخفتم

 )3هرگـــزم این گمان نبُد ،با تو که دوســـتی کنم

بـــاورم این نمیشـــود با تو نشســـته کاین منم

 )4پیـــش از آنم که بـــه دیوانگـــی انجامد کار

م آوا» دارد؛ بهجز:
2626در همۀ ابیات واژهای یافت میشود که «ه 

پذرفتـــم
معرفـــت پنـــد همـــیداد و نمی ُ

 )1گفـــت ای یـــاران روان گشـــتم وداع

ســـوی آن صدری کـــه امیـــر اســـت و مطاع

 )2ا گـــر در هم شـــوی بس ناصواب اســـت

نـــه جـــرم تشـــنه و نـــه جـــرم آب اســـت

تفـــر ج را ســـوی ســـرو و ســـمن شـــد
)3
ّ

گلســـــتانی بـــــه تـــــاراج چمن شـــــد

 )4اســــــیر محنــــــت ایام بــــــودن

بــــــه کام دشــــــمنان نــــــا کام بــــــودن
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2727با توجه به ِ
بیت زیر ،کدام موارد کامال ً درست است؟
«گیرنـد مـردم دوسـتان ،نامهربـان و مهربـان

الف) در بیت دو «واو» عطف وجود دارد.

(انساین )98
هـر روز خاطـر با یکی ما خـود یکی داریـم و بس»
ب) یک مسند در بیت وجود دارد.

د) در بیت یک صفت مبهم به چشم میخورد.

ج) در بیت یک نقش تبعی یافت میشود.

 )2الف ،ج

 )1الف ،ب
2828در کدام بیت ،حذف فعل به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است؟ 

 )3ب ،د

 )4ج ،د

دعــــــای ســــــتمدیدگان در پ َِیــــــت؟
 )1کجـــا دســـت گیـــرد دعـــای وِیَـــت؟
بـــــه درگاه حـــــق منزلـــــت بیشـــــتر
 )2یکـــی را کـــه ســـعی قـــدم پیشتـــر
فشـــــاندند در پـــــای و زر بـــــر ســـــرش
 )3بفرمـــــــود گنجینـــــــۀ گوهـــــــرش
اســـــیران محتـــــاج در چـــــاه و بنـــــد
 )4دعـــای منـــت کـــی بـــود ســـودمند؟
2929در کدام بیت ،حذف فعل به «قرینۀ معنوی» صورت گرفته است؟ 
 )1حکایـــت از لب شـــیریندهان ســـیماندام
 )2کســـان را ِدرم داد و تشـــریف و اســـب
 )3به چشـــمهای تو دانم که تا ز چشـــم برفتی
 )4به جای خا ک ،قدم بر دو چشـــم «سعدی» نه

تفاوتـــی نکنـــد گـــر دعاســـت یا دشـــنام
طبیعـــی اســـت اخـــاق نیکـــو نه کســـب
به چشـــم عشـــق و ارادت نظر بـــه هیچ نکردم
کـــه هر که چـــون تو گرامـــی بود به نـــاز آید

3030در همۀ ابیات «فعل به قرینۀ معنوی» محذوف است ،بهجز  . ...............

صاحبخبـــر بیامـــد و مـــن بیخبر شـــدم
 )1گوشـــم به راه تا که خبر میدهد ز دوســـت
ا گـــر میبود بـــا مـــن روی گرمـــی آفتابش را
 )2گرانجانتر ز شبنم نیســـت جان ناتوان من
هـــم آتشـــی زدهای تـــا نفیـــر میآیـــد
 )3رســـید نالۀ «ســـعدی» به هر کـــه در آفاق
نگـــران تو چـــه اندیشـــه و بیـــم از دگرانش
 )4هر که سودای تو دارد چه غم از هر که دو جهانش
3131حذف فعل به «قرینۀ معنوی» در همۀ ابیات وجود دارد ،بهجز . ...............
 )1گرفتــــــــار کمنــــــــد ماهرویــــــــان

نـــه از مدحـــش خبـــر باشـــد نـــه از ذم

 )2مـــن آبـــروی نخواهـــم ز بهر نـــان دادن

که پیـــش طایفـــهای مـــرگ به کـــه بیماری

 )3چشـمی که جمال تو ندیدهسـت چه دیده است

افســـوس بر اینـــان که بـــه غفلـــت گذرانند

 )4به دوســـتی که ز دســـت تو ضربت شمشیر
3232در کدام گزینه «مسند» وجود ندارد؟
 )1همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
 )3ملکا ذکر تو گویم که تو پا کی و خدایی

چنـــان موافـــق طبع آیـــدم که ضـــرب اصول

3333در کدام بیت ،حذف فعل وجود ندارد؟

(تجریب )96

(هنر  - 96با تغییر)

(انساین )96

 )2مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی
 )4تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی
(ریایض )98

 )1گـــر بر وجـــود عاشـــق صادق نهنـــد تیغ

گوید بکش که مال ســـبیل اســـت و جـــان فدا

 )2تو چه ارمغانی آری که به دوســـتان فرســـتی

چـــه از این به ارمغانـــی که تو خویشـــتن بیایی

 )3گـــوش بر نالـــه بلبل کـــن و بلبـــل بگذار

تـــا نگویـــد ســـخن از ســـعدی شـــیرازی به

 )4هرگـــز آن دل بنمیرد که تو جانش باشـــی
3434در متن زیر چند ترکیب وصفی به کار رفته است؟

(زبان )96

نیکبخـــت آن که تـــو در هر دو جهانش باشـــی

اول تجزیه و ترکیب عربی بود .معلّم پیرمرد شوخ و نکتهگویی بود .کالس ما شاگرد زیادی نداشت .همۀ شاگردان تا ردیف ششم مینشستند
«درس ساعت ّ

و من ردیف دهم را انتخاب کرده بودم .دیدم پیرمرد چپچپ نگاه میکند .پیشخودش خیال کرده چه شده که این شاگرد شیطان ته کالس نشسته است».

 )1نه

 )2ده

3535در کدام گزینه صفت مبهم به کار نرفته است؟

 )3هشت

 )4هفت

 )1پیـــش آن صاحب فرخنده بنالـــم به از آنک

خاضـــع امـــر فـــان بنـــدۀ بهمان باشـــم

فـــراش اجـــل بـــرای دیگـــر منـــزل
)2
ّ
 )3حســـب حالی ننوشتی و شـــد ایّامی چند
 )4گـــر جملـــه کائنـــات کافـــر گردنـــد

از پـــا فکنـــد خیمه چو ســـلطان برخاســـت
محرمـــی کو که فرســـتم به تـــو پیغامی چند؟
بـــر دامـــن کبریـــات ننشـــیند گـــرد
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«3636گلستان» و «ترجمۀ کلیله و دمنه» نام آثار کدام دو نویسنده است؟

 )1قاآنی ـ نصرا ...منشی

3737آرایههای بیت زیر ،کدام است ؟

 )2وصال ـ رشیدالدین میبدی

(ریایض )98

«جای خنده اسـت سـخن گفتن شـیرین پیشت

 )1استعاره ،مجاز ،کنایه ،تلمیح

کـه آب شـیرین چـو بخنـدی بـرود از شـکرت»

 )2تشبیه ،ایهام ،مجاز ،حسن تعلیل  )3استعاره ،ایهام تناسب ،تلمیح ،تناقض  )4تشبیه ،ایهام ،استعاره ،ایهام تناسب

ِ 3838
بیت زیر «فاقد» کدام آرایههای ادبی است؟

(ریایض )98

«شـود از ُمهـر خموشـی دل خامـش گویـا

 )1ایهام ،حسآمیزی

 )3سعدی ـ عنصرالمعالی

 )4سعدی ـ نصرا ...منشی

جـوش مـی در جگـر خـم ز سـر بسـته بـود»

 )3تشبیه ،مراعات نظیر

 )2استعاره ،تناقض

3939تعداد تشبیهات کدام بیت ،بیشتر است ؟

 )4مجاز ،اسلوب معادله
(تجریب )98

 )1ای بهشـــتی رخ طوبـــی قد خورشـــید لقا

بشـــنو ایـــن بیت خـــوش از خســـرو جاوید لقا

 )2از طـــاق ابروانـــت وز تـــار گیســـوانت

هـــم خســـتۀ کمانیـــم هـــم بســـتۀ کمندیم

ذرۀ محتاج
 )3تـــو مهـــر درخشـــنده و مـــن ّ

تـــو خانـــه فروزنـــده و مـــن خانه به دوشـــم

 )4گاهـــی از جلوۀ شـــیرین روشـــی مجنونم

گاهـــی از خنـــدۀ شـــیرین منشـــی فرهـــادم

4040در کدام گزینه آرایه «تشبیه» وجود دارد؟

 )1ســـایۀ معشـــوق ا گر افتاد بر عاشق چه شد؟

مـــا به او محتـــاج بودیم ،او به ما مشـــتاق بود

 )2ا گر جنازۀ ســـعدی به کوی دوســـت برآرند

زهـــی حیـــات نکونـــام و رفتنی به شـــهادت

 )3ز عشـــق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

 )4نه باغ ماند و نه بســـتان که ســـرو قامت تو
4141در کدام گزینه اضافۀ استعاری به کار نرفته است؟

برســـت و ولوله در بـــاغ و بوســـتان انداخت

 )1نگاه خشــم تو مخصوص جان خسته چراست؟

همیـــن به میکـــده رطل مرا گـــران چه دهی؟

 )2چنــــــان بمانــــــدم در دســــــت روزگار

کـــه تیـــغ تافتـــه در دســـت مـــرد آهنگر

 )3دســـت موتـــم نکنـــد میخ ســـراپردۀ عمر

گر ســـعادت بزنـــد خیمه بـــه پهلـــوی توام

 )4مــــــا از لب و دندان اجل هیچ نترســــــیم
4242در همۀ گزینۀها استعاره به کار رفته است ،بهجز . ...............
طـــرۀ عنبربارش
 )1چـــون صبا شـــانه زنـــد
ّ
 )2چـــون تیـــر مداریـــد ز ما چشـــم اقامت

 )3به هر کجا رســـی از خوید ســـبز واللۀ لعل
زمـــرد فکنـــد در صحـــرا
 )4هـــوا بســـاط
ّ
4343در کدام گزینه آرایۀ «مجاز و ایهام تناسب» به کار رفته است؟

چو زنـــده شـــدیم از بـــت خنـــدان خرابات
دل یک جمع پریشـــان شـــود از هـــر تارش
کـــز قامت خـــم گشـــته در آغـــوش کمانیم
زمرد شـــده اســـت پیرامن
پـــر از عقیـــق و ّ
بیـــا که وقـــت نشـــاط اســـت و روز کار امروز

 )1ملـــکا ذکر تـــو گویم که تو پا کـــی و خدایی

نـــروم جز بـــه همان ره کـــه تـــوام راهنمایی

 )2نتوان وصف تو گفتن کـــه تو در فهم نگنجی

نتوان شـــبه تو گفتن کـــه تو در وهـــم نیایی

 )3همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشـــی

کمـــی تو فزایی
همه بیشـــی تو بکاهـــی ،همه ّ

 )4لب و دندان ســـنایی همه توحیـــد تو گوید

مگـــر از آتـــش دوزخ بـــودش روی رهایـــی

4444آرایههای «ایهام ـ نغمۀ حروف ـ تشبیه ـ تضمین» ،همگی در کدام بیت یافت میشود؟ 
قصۀ شـــیرین
 )1تـــو شـــور کوهکن آور نـــه ّ

 )2بـــه بـــوی زلف تو در پیشـــگاه باد ســـحر

که کوه عشـــق بـــه ناخن تـــوان تراشـــیدن
بهسان شـــمع شبستان خوش اســـت لرزیدن

 )3بـــه زیـــر زلـــف پرندیـــن بامـــداد وصال

تویی چو چشـــمۀ خورشـــید در درخشـــیدن

 )4به شـــهر عشق منم شـــهریار و چون حافظ

منم که شـــهرۀ شـــهرم بـــه عشـــق ورزیدن
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4545آرایههای مقابل کدام بیت ،هر دو درست است؟ 

(هنر )96

 )1ای پســـتۀ تو خنـــده زده بـــر حدیث قند

مشـــتاقم از بـــرای خـــدا یک شـــکر بخند

(تشبیه ،استعاره)

 )2بـــوی بهبـــود ز اوضـــاع جهان میشـــنوم

شـــادی آورد گل و بـــاد صبـــا شـــاد آمـــد

(حسآمیزی ،جناس تام)

 )3از کیمیـــای مهر تـــو زر گشـــت روی من

آری بـــه یمـــن لطف شـــما خا ک زر شـــود

 )4صد جـــوی آب بســـتهام از دیـــده بر کنار

بـــر بـــوی تخـــم مهـــر کـــه در دل بکارمت

(ایهام تناسب ،پارادوکس)

4646آرایههای بیت زیر ،کدام است؟ 

(حسن تعلیل ،اغراق)
(خار ج )92

«سـعدی شـیرینزبان ،ایـن همـه شـور از کجا؟

شـــاهد ما آیتی اســـت ،وین همه تفسیر او»

		
 )1مجاز ،تشبیه ،کنایه ،تلمیح

 )2استعاره ،ایهام ،تضاد ،تلمیح

		
 )3ایهام ،کنایه ،استعاره ،تضاد

 )4تشبیه ،مجاز ،حسآمیزی ،ایهام تناسب

ِ
ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایههای «مجاز ،تشبیه ،تناقض و جناس» کدام است؟
4747

(هنر 96با تغییر)

الـــف) از ما ســـراغ منزل آســـودگی مجو

چون باد ،عمر ما به تکاپو گذشـــته اســـت

ب) من خـــود به چه ارزم کـــه تمنّای تو ورزم

در حضرت ســـلطان کـــه برد نـــام گدایی؟

ج) بیداد تو عدل اســـت و جفـــای تو کرامت

دشـــنام تو خوشتـــر که ز بیگانـــه دعایی

د) شـاید کـه بـه خون بـر سـر خاکم بنویسـند

این بود که با دوســـت به ســـر بـــرد وفایی

 )2ج ،د ،الف ،ب

 )1ج ،الف ،ب ،د

 )4د ،ب ،الف ،ج

 )3د ،الف ،ج ،ب

4848چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایههای «کنایه ،تشبیه ،ایهام ،استعاره و جناس» مرتّب کنیم ،کدام ترتیب درست است؟
الف) غنیمـــت دان اگـــر دانی کـــه هر روز

ز عمـــر مانـــده روزی میشـــود کـــم

ب) بـــرو شـــادی کـــن ای یـــار دلافروز

چـــو خاکت میخـــورد چندیـــن مخور غم

ج) اگر کســـاد شـــکر بایدت دهن بگشای

ورت خجالـــت ســـرو آرزو کنـــد بخـــرام

د) اگر ملول شـــوی یـــا مالمتـــم گویی

اســـیر عشـــق نیندیشـــد از مالل و مالم

ه) مالمتـــم نکند هـــر که معرفـــت دارد

که عشق میبســـتاند ز دســـت عقل زمام

 )1ب ،الف ،ج ،ه  ،د

 )3د ،ب ،الف ،ه  ،ج

 )2ب ،ج ،الف ،ه  ،د

 )4د ،ه  ،ج ،الف ،ب

4949آرایههای بیت زیر کداماند؟ 

(تجریب )91

«ســـایۀ باالی آن سرو از ســـ ِر من کم مباد

زآن کـــه بر من رحمتی از عالم باالســـت این»

 )1استعاره ،مجاز ،متناقضنما ،جناستام

 )2تشبیه ،جناس ناقص ،مجاز ،حسنتعلیل

		
 )3کنایه ،استعاره ،جناس تام ،تشبیه

 )4حسنتعلیل ،کنایه ،مراعاتنظیر ،تضاد

5050آرایۀ ذکرشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

 )1بدان خـــدای که هر دم به شـــکر خدمت او

زبـــان عقلتـــر و کام فضل شـــیرین اســـت (تشخیص ـ حسآمیزی)

 )2لعـــل شـــیرین بـــهکام خســـرو شـــد

کـــوه

 )3ای چـــو روی زنگیـــان رویـــت ســـیاه

تلخـــت آیـــد طاعـــت و شـــیرین گنـــاه (تشبیه ـ حسآمیزی)

 )4شـــیرین شـــودت کام که خوالیگـــر گردون

آراســـته خـــوان تـــو بـــه حلوای صـــدارت (تشبیه ـ کنایه)

بیهـــوده

میکنـــد

فرهـــاد (استعاره ـ ایهام)

5151توالی ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایههای «ایهام تناسب ،جناس ،تشبیه ،تشخیص ،حسن تعلیل» کدام است؟
الف) میان آتش و آبم از ایـــن معنی مرا بینی

لبان خشـک و چشمتر شـبت خوش باد من رفتم

ب) چون شـنیدی این حکایت گوش ده تا گویمت

نکتهای پاکیزهتر از مشـــک و شیرینتر ز قند

ج) از دوری تو کعبه ســـیهپوش گشـــته است

ای آفتـــاب مغـــرب غربـــت بـــر او بتاب

د) اگـر با مـا سـخنگویی ز روی مرحمـت میگو

منم فرهاد ســـرگردان تویی شـــیرینزبان من

ه) آسـمانا آبی افشـان بر زمین کاین مشت خاک

ســـوخت اندر آتش غم رفت بر بـــاد از جفا

 )1د ـ الف ـ ب ـ ه ـ ج

(تجریب )91

 )2د ـ الف ـ ه ـ ج ـ ب

 )3الف ـ ه ـ ب ـ ج ـ د

 )4الف ـ ب ـ د ـ ه ـ ج
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5252در کدام گزینه تشبیه بیشتری به کار رفته است؟

 )1ســـپر فکنـــدم از آن دلبـــر کمانابـــرو

کـــه بهر کشـــتن من کـــرد تیر مـــژگان ،تیغ

 )2هر آنکه خواند و با این عمل کند شـک نیسـت

کـــه از حدیقـــۀ قلبـــش ث َمر بهشتآساســـت

 )3لبش ،مانندۀ لعل اسـت و مرجان است دندانش

سرشکم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجانش

 )4پروانهصفـــت ســـوختم از آتش عشـــقت

بگذشـــت ز ســـر آب و ز پیمـــان نگذشـــتم

5353کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟
«گنج حســـن و دلبری زیر نگین لعل اوســـت

 )1تشبیه

الجرم دل در ســـر زلف چو مارش میشـــود»

 )2حسن تعلیل

 )4جناس

 )3استعاره

5454در همۀ گزینهها «جناس» به کار رفته است ،به استثنای ...............

 )1ای دوســـتان یکدل ،دل باز شـــد ز دستم

از شـــغل بازماندیم عاشـــق شـــدیم یکســـر

 )2ســـاقی بـــده آن کـــوزۀ یاقـــوت روان را

یاقـــوت چـــه ارزد؟ بـــده آن قـــوت روان را

 )3چنان به یاد خودش محو ســـاز و مســـتغرق

کـــه نگذرد به دلـــش هرچه غیر یاد خداســـت

 )4با دهان خشـک و چشـمتر قناعت کن به اشک

هر که قانع شـد به خشـک و تر شـه بحر و بر است

5555بیت «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی  /نروم جز به همان ره که توام راهنمایی» با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟

 )1بـــه کوی عشـــق منـــه بیدلیـــل راه قدم

که من به خویـــش نمودم صد اهتمام و نشـــد

 )2نـــام تـــو نویســـم ار قلـــم بـــردارم

کـــوی تـــو گـــذارم چـــو قـــدم بـــردارم

 )3چو نام او همـــی گویی به نام خود قلم درکش

ورش دانســـتهای ،زنهار! خامش باش و دم درکش

 )4نبد این خلـــق و تو بودی نبود خلق و تو باش

نه بجنبی نـــه بگردی نـــه بکاهی نـــه فزایی

5656مفهوم بیت «تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی  /تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی» با کدام گزینه متناسب است؟

 )1مـــن نکـــردم خلـــق تـــا ســـودی کنم
 )2بر نیـــم ِدرم حاجت صد فاتحـــه باید خواند

هر جـــا در جودی بود شـــد مرقـــد مدفونها

 )3و ا گر نه جان روشـــن ز خـــدا صفت گرفتی

نه فـــن و صفاش بودی ،نه کـــرم بُدی نه جودی

 )4شـــیوۀ ارباب همت نیســـت جـــود ناتمام

بلکـــه تـــا بـــر بنـــدگان جـــودی کنـــم

رخصـــت دیـــدار دادی ،طاقـــت دیـــدار ده

5757مفهوم بیت زیر با کدام گزینه بیارتباط است؟
«نتـوان وصـف تـو گفتن که تـو در فهـم نگنجی

نتوان شـــبه تو گفتن که تـــو در وهم نیایی»

 )1نور قدســـت خرمن چون و چرایی ســـوخته

خنجـــر وصفت ســـر وهـــم و بیـــان انداخته

 )2از همـــه باشـــد بـــه حقیقـــت گریـــز

وز تـــو نباشـــد کـــه نـــداری نظیـــر

 )3زبـــان ناطقه در وصف شـــوق ناالن اســـت

چه جـــای کلک بریـــده زبان بیهودهگوســـت

 )4نـــه بـــر اوج ذاتـــش پـــرد مـــرغ وهم

نـــه در ذیـــل وصفـــش رســـد دســـت فهم

کمی تو فزایی» در همۀ گزینهها وجود دارد ،بهجز . ...............
5858مفهوم بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

 )1کاله ســـعادت یکـــی بـــر ســـرش

گلیـــم

 )2ادیمِ (= ســـفرۀ) زمین ســـفرۀ عام اوســـت

بر ایـــن خوان یغما چه دشـــمن چه دوســـت

 )3یکـــی را بـــه ســـر بـــر نهد تـــاج بخت

یکـــی را بـــه خـــا ک انـــدر َآرد ز تخـــت
ِ
زآب نیـــل
ـــرد
گروهـــی بـــر آتـــش ب َ َ

 )4گلســـتان کنـــد آتشـــی بـــر خلیـــل

شـــقاوت

یکـــی

در

بـــرش
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5959مفهوم بیت زیر با کدام گزینه متناسب است؟ 

(هنر )86

«همـه غیبـی تـو بدانی ،همـه عیبی تو بپوشـی

کمی تـو فزایی»
همـه بیشـی تـو بکاهـی ،همـه ّ

عزیـــز

نتوانـــــــد زمانـــــــه خـــــــوار کنـــــــد

 )2آنکـــه خـــود را شـــناخت نتوانـــد

آفریننـــــــــده را کجـــــــــا دانـــــــــد؟

 )3آنکـــه عیب تـــو گفـــت ،یار تو اوســـت

وآن کـــه پوشـــیده داشـــت ،مار تو اوســـت

را

 )1آنکـــه

کـــردگار

کـــرد

 )4آنکـــه را بـــا طمـــع ســـروکار اســـت
6060مفهوم عبارت «باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده» ،به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟ 
بـــود خـــوار اســـت
گـــر عزیـــز جهـــان
َ

 )1از ســـــــفله مخـــــــواه هیـــــــچ زنهار
 )2روزی ز خزانـــــــۀ کســـــــی خـــــــواه
ِ
تـــــــرک طمع کنی ،نباشـــــــد
 )3گـــــــر

(خار ج )88

کاطلـــــــس نشـــــــود پَـــــــاس هرگز
کاو را نبـــــــود مـــــــکاس هرگـــــــز
ای دل ز کَســـــــت هـــــــراس هرگـــــــز

 )4نی محنت عشـــــــق دیـــــــده هرگز
6161عبارت «باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده ،».با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
نی جـــــــور بتـــــــان کشـــــــیده هرگز

 )1در ضیافتخانۀ خوان نوالش (= لقمه) منع نیست

در گشـــاده اســـت و صال درداده خوان انداخته

 )2پس تو را م ّنت ز مهمان داشـــت باید بهر آنک

میخورد بـــر خوان انعـــام تو نان خویشـــتن

 )3دریغـــا کـــه بـــر خـــوان الـــوان عمـــر
 )4همانـــا کـــه بینعمـــت او بـــه گیتـــی

6262کدام بیت با متن زیر ارتباط معنایی ندارد؟

(هنر)93

دمـــی چنـــد خوردیـــم و گفتنـــد بـــس
در ایـــن ســـالها کـــس نیاراســـت خوانـــی
(زبان )84

«باران بیرحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده .پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد».

 )1باران کـــه در لطافت طبعش خالف نیســـت

در بـــاغ اللـــه رویـــد و در شـــورهزار خـــس

 )2اول و آخـــر بـــه وجـــود و صفـــات

هســــــتکن و نیســــــتکن کاینــــــات

 )3ادیـــم (ســـفره) زمیـــن عـــام اوســـت

بر ایـــن خوان یغما چه دشـــمن چه دوســـت

 )4دو کونـــش یکـــی قطـــره از بحـــر علـــم
گنـــه بینـــد و پـــرده پوشـــد بـــه حلـــم
6363عبارت «وظیفۀ روزی به خطای ُمنکر نبرد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 
کــــــن روزی مــــــار و مــــــور
مهیا
ِ
ّ )1
 )2ولیکــــــن خداونــــــد باال و پســــــت

به عصیــــــان در رزق بر کس نبســــــت

 )3پرســــــتار امرش همه چیــــــز و کس

بنــــــیآدم و مــــــرغ و مــــــور و مگس

(زبان )87

ا گــــــر چنــــــد بیدســــــتوپایند و زور

 )4چنــــــان پهــــــن خوان کرم گســــــترد
6464بیت «چه غم دیوار ّامت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟ 
کــــــه ســــــیمرغ در قــــــاف روزی خورد

 )1هم گلســـتان خیالـــم ز تو پُر نقـــش و نگار
 )2در ره عشـــق که از ســـیل بال نیســـت گذار

هم مشـــام دلـــم از زلف سمنســـای تو خوش
کـــردهام خاطر خـــود را به تم ّنـــای تو خوش

 )3در بیابان طلب گرچه ز هر ســـو خطریست

مـــیرود حافـــظ بیدل بـــه ّ
تولی تـــو خوش

مدعی خواســـت کـــه از بیخ َکنَد ریشـــۀ ما
ّ )4

غافـــل از آنکـــه خدا هســـت در اندیشـــۀ ما

الف) گـــر هـــزاران دام باشـــد در قـــدم

چـــون تو بـــا مایـــی ،نباشـــد هیچ غم

ب) دســـت در دامن مردان زن و اندیشه مدار

هر که با نوح نشـــیند چه غـــم از طوفانش؟

ج) از آب دیـــده صد ره طوفـــان نوح دیدم
بود
د) هر دلـــی کز ِق َبل شـــادی او شـــاد َ

وز لوح ســـینه نقشـــت هرگز نگشت زایل
َـــرش طوفانِ غمـــان بـــارد ،غمگین نکند
گ
ْ

و) نـــه غـــم و اندیشـــۀ ســـود و زیان

نـــه خیـــال ایـــن فـــان و آن فـــان

ز) چـــون عنایاتـــت بـــود با مـــا مقیم

کـــی بـــود بیمـــی از آن دزد لئیـــم؟

6565بیت «چه غم دیوار ّامت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟» با کدام گروه ابیات ،مفهومی مشترک دارد؟

ه) هـــر کـــه در ســـایۀ عنایت اوســـت

 )1الف ،ب ،ج

 )2د ،ج ،ب

(زبان )87

گنهش طاعت اســـت و دشـــمن دوســـت

 )3ه  ،و ،ز

 )4ه  ،الف ،ز

ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻧﮑور 021-28425210 :
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فرت ل ُه» در کدام گزینه آمده است؟ 
ح َییْ ُ
َیس ل َ ُه غَ یری َفقَد غَ ُ
اس َت ْ
6666مفهوم حدیث قدسی «یا مالئکتی َقد ْ
ت ِمن َعبْدی و ل َ
 )1قبـــول اســـت ا گرچـــه هنـــر نیســـتش

کـــه جـــز مـــا پناهـــی دگـــر نیســـتش

گزیـــن

نهـــد شـــاخ پرمیـــوه ســـر بـــر زمیـــن

 )3تـــو را تـــا دهـــن باشـــد از حـــرص باز

نیایـــد بـــه گـــوش دل از غیـــب راز

 )4ا گـــر میـــرم امـــروز در کـــوی دوســـت

قیامـــت زنـــم خیمـــه پهلـــوی دوســـت

 )2تواضـــع

کنـــد

هوشـــمند

ک» با کدام بیت تناسب دارد؟ 
حق مَع ِر َف ِت َ
فناک ّ
تحیر منسوب که ما َع َر َ
6767مفهوم عبارت «واصفان حلیۀ جمالش به ّ
تحیـــرم
 )1مـــردی غریقگشـــتۀ بحـــر
ّ

تحیر مانـــده وز بهر خالص تو
 )2تو در چـــاه ّ
 )3ز ماه خانگی آن را که دیده روشـــن نیســـت

پرۀ اعمی (= نابینا) نرسد
 )4وصل خورشید به شب ّ

(ریایض )81

(تجریب )93

رنـــدی غریبمانـــده بـــه کـــوی قلنـــدرم
خیال او رســـن در دســـت بر باالی چاه اینک
جالی دیده ز گلگشـــت ماهتاب خوش اســـت

کـــه در آن آینـــه صاحبنظـــران حیرانانـــد

6868مفهوم عبارت «گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را .چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم

از دست برفت ».از کدام بیت دریافت میشود؟ 

(هنر )92

 )1قـــــراری بســـــتهام با میفروشـــــان

کـــــه روز غـــــم بهجـــــز ســـــاغر نگیرم

 )2چنان پر شـــــد فضای ســـــینه از دوست

که یـــــاد خویش گـــــم شـــــد از ضمیرم

 )3من آن مرغم که هر شـــــام و ســـــحرگاه

ز بـــــام عـــــرش میآیـــــد صفیـــــرم

 )4قدح پر کـــــن که من در دولت عشـــــق

جوانبخـــــت جهانـــــم گرچـــــه پیـــــرم

ِ
عبارات زیر ،با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
6969

(زبان )96

«گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را .چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت».

 )1هر کجا ســـروقدی چهره چو یوســـف بنمود

عاشـــقی ســـوختهخرمن چو زلیخا برخاســـت

 )2هر کسـی بیخویشـتن جوالن عشـقی میکند

چـــوگان که درخواهد فتادن گوی دوســـت
تا به
ِ

 )3صـــورت یوســـف ،نادیده صفـــت میکردیم

چـــون بدیدیـــم زبـــان ســـخن از کار برفت

 )4تـــو با این مـــردم کوتهنظر در چـــاه کنعانی

بـــه مصر آ ،تـــا پدید آیند یوســـف را خریداران

7070بیت «این َّ
مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کان را که خبر شد خبری بازنیامد» با مفهوم کدام بیت متناسب است؟ 

 )1من نـــه کنون پـــا نهـــادهام بـــه خرابات

بـــر ســـر ایـــن کوچـــه بـــودهام ز اوایـــل

 )2دم نتـــوان زد به مجلســـی کـــه در آنجا

ُمهـــر خموشـــی زدنـــد بـــر لـــب قایـــل
کـــس به وصـــال تو چون رســـد به وســـایل؟

 )4پـــردۀ تـــن را به دســـت شـــوق دریدیم

تـــا نشـــود در میـــان مـــا و تـــو حایـــل

 )3واســـطه را بـــا تو هیـــچ رابطهای نیســـت

7171بیت «این َّ
مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کان را که خبر شد ،خبری باز نیامد» با همۀ ابیات ،به غیر از بیت  ...............تناسب معنایی دارد.

 )1گـــر برود جان مـــا در طلب وصل دوســـت

حیف نباشـــد که دوست ،دوستتر از جان ماست

 )2هـــر کـــه را اســـرار حـــق آموختنـــد
 )3نالیـــدن بلبـــل ز نوآموزی عشـــق اســـت

ُمهـــر کردنـــد و دهانـــش دوختنـــد

هرگـــز نشـــنیدیم ز پروانـــه صدایـــی

 )4کســـی را در ایـــن بـــزم ســـاغر دهنـــد

دردهنـــد

کـــه

داروی

بیهوشـــیاش

7272کدام گزینه با مصراع «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی» قرابت معنایی دارد؟

 )1کجـــا وصـــف تـــو دانـــد کـــرد ادرا ک

کـــه عاجـــز اوفتـــاد انـــدر کـــف خـــا ک

 )2وصفـــش نتـــوان گفت بـــه هفتـــاد مجلّد
 )3گفتی ز دهان من ،خســـرو تـــو حدیثی گوی

محمد
ایـــن بـــس که خـــدا گویـــد مـــا کان ّ
در وصف دهـــان تو من خود چه ســـخن گویم

 )4ذکـــر تـــو میکنیم و بـــه پایان نمیرســـد

وصـــف تـــو میکنیـــم و مکـــرر نمیشـــود

ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻧﮑور 021-28425210 :

(ریایض )87

(هنر )86
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7373مفهوم کدام گزینه با مصراع دوم بیت زیر همخوانی دارد؟
«همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشـــی

همه بیشـــی تو بکاهی همه کمـــی تو فزایی»

 )1که ای عزیز کســـی را که خواری است نصیب

حقیقـــت آنکه نیابد بـــه زور منصـــب و جاه

 )2نَبُد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نـــه بگردی نـــه بکاهی نـــه فزایی

 )3دو روزه باقـــی عمـــرم فدای جـــان تو باد

ا گـــر بکاهـــی و در عمـــر خـــود بیفزایـــی

 )4هر کس که خوار توســـت ندارد کســـش عزیز

وان کاو عزیـــز توســـت نگوید کســـش که خوار

«لب و دندان ســـنایی همـــه توحید تو گوید

مگر از آتـــش دوزخ بـــودش روی رهایی»

 )1شـــعلۀ آتش دل ،ســـر به فلک بـــاز نهاد

دارم امیـــد کـــه دودش بـــه تو الحق نشـــود

 )2گـــر بی تـــو در بهشـــت برندم ،زنـــم ز آه
 )3هســـت امیدم کـــه علیرغم عـــدو روز جزا

آتـــش در آن بهشـــت کـــه گـــردد جه ّنمی

فیـــض عفـــوش ننهـــد بـــار گنه بر دوشـــم

 )4پـــروا نکنـــد ز آتـــش جانســـوز جه ّنـــم

آن ســـینه که بر آتش عشـــق تو کباب اســـت

«از دســـت و زبـــان کـــه برآیـــد

کـــز عهـــدۀ شـــکرش بـــه درآیـــد؟»

 )1گشـــته هـــر مویـــم زبـــان در مـــدح تو

عاجـــزم مـــن از بیـــان در مـــدح تـــو

 )2توحیدگـــوی او نـــه بنیآدمانـــد و بـــس

هـــر بلبلـــی کـــه زمزمه بـــر شاخســـار کرد

 )3در شـــمار ارچه نیـــاورد کســـی حافظ را

حد و شـــمار آخر شـــد
شـــکر کان محنت بی ّ

 )4وحشـــی مگر آن زمزمـــه از چنـــگ برآید

کـــز عهدۀ شـــکر مـــی ســـاقی بـــه درآید

7474کدام گزینه با مصراع دوم بیت زیر از نظر مفهوم کلی همخوانی دارد؟

7575بیت زیر با کدام بیت ،قرابت مفهومی دارد؟

 7676همۀ ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارند به جز:
«نتوان وصف تو گفتن که تـــو در فهم نگنجی

عـــز قدیمش نبوده مـــدرک خلق
 )1جـــال و
ّ
 )2بـــه ســـاحت قدمش نگـــذرد قیـــام فهوم

نتوان شـــبه تو گفتن که تـــو در وهم نیایی

نـــه عقل یابـــد بر وی ســـبیل مثـــل و مثال
نهـــاده قهـــر قدیمش به پـــای عقـــل ِعقال (ریسمان)

 )3هر آنکه در صفتش شـــبه و مثل اندیشـــد

بـــود دل ســـیهش نقـــش گیر کفـــر و ضالل

 )4گشـــادهاند زبـــان در ثنـــای او مرغـــان

چو عندلیـــب و چکاوک چو طوطـــی و چو دال (عقاب)

7777هر دو بیت کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟
«همـه غیبـی تـو بدانی ،همـه عیبی تو بپوشـی

کمی تـو فزایی»
همـه بیشـی تـو بکاهـی ،همـه ّ

الف) عارفا فخر به من کن که خداوند جهانم

ملـک

نهانـم

ب) هـر چه در خاطرات آید کـه من آنم نه من آنم

هر چه در فهم تو گنجد کـــه چنینم نه چنانم

ج) صفت خویش بگفتم کـــه منم خالق بیچون

نه کس از من نه من از کس نـــه ازینم نه از آنم

د) کفر صدســـاله ببخشـــم به یک اقرار زبانی

جرم صدســـاله به یک عذر گنـــه در گذرانم

هـ) آن دم از خـاک برانگیـزم در روز قیامـت

در چنـــان انجمنـــی پـــرده ز رازت ندرانم

 )1الف ـ ه

 )2الف ـ ج

7878کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟

عالمـم

و

 )3ب ـ د

عالـم

اسـرار

 )4ج ـ ه

«همـــه درگاه تو جویم همـــه از فضل تو پویم

همه توحیـــد تو گویم که به توحید ســـزایی»

 )1نیســـت ممکن ســـر برآرد از گریبـــان چراغ

تا نمیســـوزد حجـــاب بـــال و پـــر پروانه را

 )2بیگناهم گرچه میســـوزد ،به این شادم که نیست

غیـــر پـــای شـــمع ،مـــأوای دگـــر پروانه را

 )3گرچـــه میدانم ندارد حاصلی جز ســـوختن

نامه میبنـــدم همان بر بـــال و پـــر پروانه را

 )4روی آتشـــنا ک او هـــر جا برانـــدازد نقاب

گرمـــی پـــرواز ســـوزد بـــال و پـــر پروانه را

ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻧﮑور 021-28425210 :

telegram.me/medabook_com www.medabook.com
31
7979بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

«لب و دندان ســـنایی همـــه توحید تو گوید

مگر از آتـــش دوزخ بـــودش روی رهایی»

 )1محتـــاج را ز ســـایۀ دولـــت گزیر نیســـت

خود را چو اســـتخوان بـــه هما بســـتهایم ما

 )2خواهیـــم غوطـــه در دل خا ک ســـیاه زد

ایـــن کـــوه آهنین کـــه به پـــا بســـتهایم ما

 )3عاشق به ســـادهلوحی ما نیســـت در جهان

کز وعـــدۀ تـــو دل بـــه وفـــا بســـتهایم ما

 )4در گلشـــن بهشـــت بریـــن وا نمیکنیـــم

چشـــمی کـــز انتظـــار لقـــا بســـتهایم مـــا

 )1چون فضل تو شـــد ناظر ،چه با ک ز بیبا کی

چون ذکر تو شـــد حاضر ،چه بیم ز نســـیانها

 )2گـــر در عطا بخشـــی آنک صدفـــش دلها

ور تیـــر بال بـــاری ،اینـــک هدفـــش جانها

 )3ای کرده دوا بخشـــی لطف تـــو به هر دردی

من درد تـــو میخواهم دور از همـــه درمانها

 )4مـــا غرقه عصیانیم بخشـــنده تویـــی یا رب

از عفـــو نهـــی تاجی ،بـــر تـــارک عصیانها

َیس ل َ ُه غَ یری َفق َْد غَ ف َْر ُت ل َ ُه» تناسب مفهومی کمتری دارد؟
 8080کدام بیت با حدیث «یا مَالئِکَتی َقد اس َتحْ َییْ ُ
ت ِمن َعبْدی و ل َ

8181مفهوم کلی عبارت زیر در کدام بیت نیز تکرار شده است؟

زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد و درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز
«فراش باد صبا را گفته تا فرش ّ
ّ
ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده».

 )1ای در دل مشـــتاقان از عشـــق تو بستانها

وز ح ّجـــت بیچونـــی در صنع تـــو برهانها

 )2از نـــور در آن ایـــوان بفروختـــه انجمهـــا

وز آب بـــر ایـــن مفـــرش بنگاشـــته الوانها

 )3در کوی تو چون آید آنکـــس که همی بیند

در گـــرد ســـر کویـــت از نفـــس بیابانهـــا

 )4چه خوش بود آن وقتی کز ســـوز دل از شوقت

در راه تـــو میکاریـــم از دیـــده گلســـتانها

 )1بیا تـــا دی کنیم امـــروز فـــردای قیامت را

که چشـــم خیرهبینان تنگ دید آغوش رحمت را

 )2زمین تا آســـمان ایثار عـــام آنگاه نومیدی

بروبیـــم از در بـــاز کـــرم این گـــرد تهمت را
کاله عـــرش دیـــدم خـــا ک درگاه مذلّـــت را

 )4ســـر خوان هوس آرایش دیگـــر نمیخواهد

چو گردد اســـتخوان بیمغز دعوت کن سعادت را

«ابـــر و باد و مه و خورشـــید و فلک در کارند

تا تو نانی بـــه کف آری و بـــه غفلت نخوری

همـــه از بهر تـــو سرگشـــته و فرمانبردار

شـــرط انصاف نباشـــد که تو فرمان نبری»

 )1پای درختان بســـته بد تو برگشادی پایشان

صحن گلســـتان خا ک بد فرشش ز گوهر ساختی

معما گوی را رســـم ســـخن آموختی
 )2مـــرغ ّ

بـــاز دل پژمـــرده را صد بال و صد پر ســـاختی

8282کدام بیت با بیت «بر زمین هر ذرۀ خاکی که هست  /آب خورد فیض چون باران اوست» قرابت مفهومی دارد؟

 )3دمی کآیینهدار امتحان شـــد شـــوکت فقرم
8383کدام بیت با قطعۀ زیر تناسب مفهومی دارد؟

 )3در پیش آدم گر ملک ســـجده کند نبود عجب
 )4از گـــور در ج ّنـــت ا گر درها گشـــایی قادری

کـــز بهر خا کی چرخ را ســـقّا و چا کر ســـاختی
در گور تن از پنج حس بشـــکافتی در ســـاختی

8484همۀ ابیات به استثنای بیت گزینۀ  ...............با عبارت زیر تناسب معنایی دارند.
تحیر منسوب که :ما عرفناک َّ
حق َمعْ ِر َف ِتک».
«واصفان حلیۀ جمالش به ّ

 )1اســـم ما تهمت کـــش وصف اســـت و بس

گـــر پـــر و خالـــی همیـــن پیمانهایـــم

 )2در وصف تو عقل و جان چون من شده سرگردان

ای وهم ز تـــو حیران آخر چه جمالســـت این

 )3انـــدر هوای وصف تـــو پرواز خواســـت کرد

از پـــر خویـــش طایـــر اندیشـــه خـــورد تیر

 )4بر وصـــف تو دســـت عقـــل دانا نرســـد

و ادرا ک ضمیـــر جـــان بینـــا نرســـد

8585دادۀ کدام گزینه با قطعۀ زیر ارتباط معنایی ندارد؟
«ای مرغ ســـحر عشـــق ز پروانـــه بیاموز

مدعیـــان در طلبـــش بیخبرانند
ایـــن ّ

 )1عاشق آن نیست که لب گرم فغانی دارد

 )3نیست عاشق گر نباشد رسم جان افشاندنش

کان ســـوخته را جـــان شـــد و آواز نیامد
کانرا کـــه خبر شـــد خبری بـــاز نیامد»

 )2هر که عاشق نیست خون در پیکرش افسرده (منجمد) است

 )4لیک اظهار ،شرط عاشق نیست
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21

واژههای متناسب با معانی پیشنهادی در گزینه (:)2

صاحب جمال :قسیم

گزینۀ  :2منسوب و برقرار شده
21 17

پسندیده :صواب
برتر :ماورا

2
4

34

3
5

بنات :ج بنت ،دختران

25

کاینه

تضر ع
ّ

التماس کردن (زاری کردن)

7

12 21

32 22

کشف کردن (آشکار کردن)

36

بنان

47

انگشت

12 23

22 24

جود :رادی ،جوانمردی ،کرم ،سخاوت ،بخشش

ثنا :ستایش ،مدح ،شکر ،سپاس ،درود
معنای «مگر» در بیت سؤال :شاید ،امید است.

بررسی گزینهها:

 )1مگر

قطعاً

		

 )2مگر

بهجز

 )3مگر

آیا

		

 )4مگر

امید است

سنگ سیاه بیارزش

گزینههای  1و  2و  :3شبه

گزینه ( )4شبه :مانند
31 11

21 12

اقدام :ج قدم ،گامها

قدوم :فرا رسیدن ،آمدن ،قدم نهادن /
واژههایی که غلط معنا شدهاند:

مزید :افزونی ،زیادی  /اعراض :رویگردانی ،انصراف  /ممد :مددکننده،
یاریرساننده
11 13

معین در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.
عا کفان :کسانی که در مدتی ّ

(گوشهنشینان)

مکاشفت :کشف کردن و آشکار ساختن ،پی بردن به حقایق است.
41 14
21 15

خوان

امیر

 )1بر تارک فلک منسوببودن

 )2مسند منسوب
 )3منسوب بودن رایت

بکوبم  ...یالت را (م .الیه)
نبیند رویت را (م .الیه)
کاله از سرت درافتاد (م .الیه)

 / ...ا گر مرا ببخشی (مفعول)
بررسی سایر گزینهها:

یک روز دلم بسوخت

 )3گمان مبر که بداریم دستت از فترا ک

دست از فترا کت

 )4پس کنم سر و دستت ندارم از فترا ک

دست ندارم از فترا کت

12 25

بررسی گزینهها:

 )1مرا مست به آنجا مبر (مفعول)
 )2نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد

شب دراز که دو دیدۀ من

باز باشد (م .الیه)
 )3هرگزم این گمان نبد ،با تو که دوستی کنم

هرگز این گمان برای من

نبود (متمم)
 )4پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار
12 26

پیش از آن  ...کارم (م .الیه)

در گزینه ( )1واژهای که در زبان فارسی «همآوا» داشته باشد ،به

چشم نمیخورد.

معنای واژههای نادرست:

سفره  /خان

بررسی گزینهها:

 )1یکم روز بر بندهای دل بسوخت

فضل :بخشش ،کرم

41 10

به تو بخشد  2و  3و  :4مضافالیه

 )4گفت آ گه نیستی کز سر درافتادت کاله

مفرح :شادیبخش ،فر حانگیز

9

پیر می فروشان آن را به جامی برنمیگیرد( .مفعول)

 )3تو را زیر پر گرفت

کرامتکردن :عطا کردن ،بخشیدن

49

ضمیر پیوسته

 )2تا چشم بشر نبیندت روی

فایق :برتر ،برگزیده

8

مبالغتی  /منصوب

منسوب /

اعراض

 )1بکوبمت زین گونه امروز یال

حلیه :زینت ،زیور

48

سنا

در گزینههای  1و  2و  :3مضافالیه

برگزیده

مکاشفت

اعراز

در گزینه 4

نسیم

روشنی

مطاع

42 20

موجود (وجوددارنده)

ستایش

عزایم  /مبالقتی

21 19

معاملت در اینجا به معنای خریدوفروش است.

خوشبو

6

ُمتاع

منصوب

غلطهای امالیی:

عظایم

مطاع :فرمانروا ،اطاعتشده

43

صفوت

ثنا

41 18

رواق :طاق

32

41 16

هلیه و زیبایی

حلیه  /قربت و دوری

غربت

مسند منصوب
منصوب بودن رایت

بر تارک فلک منصوببودن

بررسی سایر گزینهها:

 )2صواب :درست ،صحیح (ثواب :پاداش اُخروی کار نیکو)
 )3سمن :نام نوعی گُل (ثمن :بها ،قیمت)
 )4اسیر :دربند ،گرفتار (اثیر :کرۀ آتش ،مجازاً به معنی آسمان و نیز روح و روان
32 27

بررسی موارد درست:

ب) «یک مسند در بیت وجود دارد»[ :همین] بس [است].
د) «در بیت ،یک صفت مبهم به چشم میخورد» :هر روز
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بررسی موارد نادرست:

الف) «در بیت ،دو «واو» عطف وجود دارد» :نادرست
شکل درست عبارت «الف» :در بیت ،یک «واو» عطف و یک «واو» ربط وجود دارد.
نامهربان و مهربان :واو عطف  /ما خود یکی داریم و بس :واو ربط
ج) «در بیت ،یک نقش تبعی یافت میشود» :نادرست
ِ
ِ
عبارت «ج» :در بیت ،دست کم دو نقش تبعی یافت میشود.
درست
شکلِ
مهربان :معطوف  /خود :بدل
32 28

 ...فشاندند در پای و زر بر سرش [فشاندند]

32 29

به چشمهای تو [سوگند میخورم که] دانم که تا ...

23 30

بررسی سایر گزینهها:

 )1گوشم به راه [بود] تا که ...
 )3رسید نالۀ «سعدی» به هر که در آفاق [بود] ... /
 )4هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش [است]  /نگران تو چه
اندیشه و بیم از دگرانش [است]
13 31

بررسی سایر گزینهها:

 ... )2پیش طایفهای مرگ به که [از] بیماری [است]
 / ... )3افسوس [میخورم] بر اینان ...

صفتهای «چند» و «دیگر» هم میتوانند قبل از اسم و هم بعد
از اسم بیایند.
43 36

گلستان

نصرا ...منشی

کلیلهودمنه

43 37

سعدی

تشبیه :سخن گفتن معشوق به سخن گفتن شیرین [و برتری دادن

بر آن] در مصراع ّاول  /معشوق به شیرین [و برتری دادن بر آن] در مصراع دوم
لذّ تبخش

ایهام :شیرین (مصراع ّاول):

آب:

معشوقۀ خسرو و معشوق فرهاد /

مایه حیات (اینجا به معنی بزاق دهان)

لذّ تبخش

آبرو  /شیرین (مصراع دوم):

معشوقۀ خسرو و معشوق فرهاد

استعاره :شکر :استعاره از لب
ایهام تناسب :شکر:

کی معروف (معنی واژه در بیت)
ما ّدۀ شیرین خورا ِ

معشوقۀ خسرو و هَووی شیرین! (معنی ناسازگار با بیت ،متناسب با یکی
معنی «شیرین» در مصراعهای ّاول و دوم)
از دو
ِ
13 38

ایهام :ـــــ  /حسآمیزی :ـــــ

بررسی سایر گزینهها:

 )2استعاره :جانبخشی به دل و خُم :دل خامش  /دل گویا  /جگر خُم /
خامش از ُمهر خموشی ،گویا شود.
تناقض :این که دل ُ

 )4به دوستی [سوگند میخورم] که ...

 )3تشبیهُ :مهر خموشی  //مراعات نظیر :دل ،جگر ،سر  /می ،خُم

 )1به توحید سزا هستی.

فوقانی خُم

 )2مگر از آتش دوزخ برای او رهایی وجود داشته باشد( .مسند ندارد).

اسلوب معادلهُ :مهر خموشی = س ِر بسته  /دل خامش = جگر خم  /گویا شدن =

23 32

بررسی گزینهها:
مسند

 )3تو پا ک و خدا هستی.
مسند

 )4تو نمایندۀ فضل هستی.
مسند

33 33

در مصراع دوم ،بعد از واژۀ «به» حذف فعل وجود ندارد .شکل

مر ّت ِ
ب مصراع« :تا به (بهتر) از سعدی شیرازی سخن نگوید»
بررسی سایر گزینهها:

 )1حذف فعل به قرینه لفظی در پایان مصراع دوم :جان فدا [است].
 )2حذف فعل به قرینه معنوی در مصراع دوم :چه ارمغانی از این به [است] که . ...
 )4حذف فعل به قرینه معنوی در مصراع دوم :آن که تو هر دو جهانش باشی
نیکبخت [است].
13 34

ترکیبهای وصفی = ساعت ّاول ـ پیرمرد شوخ ـ پیرمرد نکتهگو ـ

شا گرد زیاد ـ همۀ شا گردان ـ ردیف ششم ـ ردیف دهم ـ این شا گرد ـ شا گرد
شیطان ()9
13 35

بررسی گزینهها:

 )1فالن ،بهمان (ضمایر مبهم)
 )2دیگر
 )3چند
 )4جمله (همه)

 )4مجاز :دل مجاز از وجود  /جگر مجاز از اندرون  /سر مجاز از درپوش و قسمت

به جوش آمدن می

ِ
رفتن معشوق به روش
 43 39تشبیه :شیرینروش
(تشبیه روش ،یعنی راه ِ
ِ
(تشبیه َمنِش معشوق به َمنِش شیرین) /
منِش
شیرین)  /من به مجنون  /شیرین َ
من به فرهاد ( 4تشبیه)

بررسی سایر گزینهها:

 )1تشبیه :رخ به بهشت  /قد به طوبی (نام درختی در بهشت)  /لقا (در اینجا به
معنی چهره) به خورشید ( 3تشبیه)
 )2تشبیه :ابرو به طاق  /ابرو به کمان  /گیسوان به کمند ( 3تشبیه)
ذره ( 2تشبیه)
 )3تشبیه :معشوق به مهر  /من به ّ
44 40

14 41

سرو قامت

قامت به سرو تشبیه شده

نگاه خشم

اضافۀ اقترانی 

 )2دست روزگار
 )3دست موت
 )4لب و دندان اجل
34 42

بررسی استعاره در سایر گزینهها:

 )1شانهزدن باد صبا
 )2آغوش کمان
زمرد
ّ )4

سبزه و گیاه
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لب و دندان

چهره (با لب و دندان تناسب دارد)

(معنای مورد نظر)
44 44

کل وجود  /ایهام تناسب :روی

امکان

پادشاه

ایهام :شهریار:

تخلص محمد حسین بهجت

معشوق

استعاره :سرو

کنایه :سایه بر سر کسی انداختن
15 50

بررسی گزینهها:

نغمۀ حروف :تکرار صامت «ش»  6بار

 )2لعل

تشبیه :شهر عشق  /خود به حافظ
تضمین :آوردن یک مصراع کامل از حافظ:
«منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن  /منم که دیده نیالودهام به بد دیدن

 )4خوالیگر گردون

بارور کردن تخم

حسن تعلیل :دلیل گریه کردن شاعر

محبت در دل معشوق

دهان یار

 )2حسآمیزی :شنیدن بو  /جناس تام :ـ
 )3ایهام تناسب :روی:

چهره (معنی

فلز روی (معنی درست) ـ

نادرست و با زر تناسب دارد / ).پارادوکس :ــ
برخالف پاسخ سازمان سنجش گزینۀ « »1بر « »4ترجیح دارد؛ چون
در بیت « »4حسن تعلیل قابل توجیه نیست و در گزینۀ « »1میتوان خندۀ
یار را به شکر و پسته (لب) او را به قند تشبیه کرد.
44 46

هیجان (معنی قابل پذیرش)

پذیرش  /تناسب با شیرین)  /آیت:

مزه (معنی غیرقابل

نشانه (معنی درست)

(معنی نادرست /تناسب با تفسیر)  /تفسیر:

آیۀ قرآن

برداشت (معنی درست) /

اصطالح قرآنی (تناسب با آیت)
شش) مجاز :زبان
34 47

سخن

از دعا

تشبیه :ج) شیرینی سخن گفتن یار به شکر  /قد و باالی معشوق

به سرو (تشبیه مضمر و پنهان)
جناس :د) مالل و مالم (جناس ناهمسان)
استعاره :ه) دست عقل (اضافۀ استعاری)  /ستاندن زمام توسط عشق (+
تشخیص)
کنایه :ب) خا ک کسی را بخورد
14 49

رزق و روزی
مرگ

تشبیه :معشوق به رحمتی از عالم باال

جناس همسان :باال

قد

ه) ای آسمان
35 52

بررسی گزینهها:

 )1ابرو به کمان  /تیر مژگان ،مژگان به تیغ (سه مورد)
ب به حدیقه)  /ثمر بهشتآسا :ثمر به بهشت (دو مورد)
 )2حدیقۀ قلب (قل 

 )4پروانهصفت (من به پروانه)  /آتش عشق (عشق به آتش) (دو مورد)
25 53

گنج حسن و دلبری  /زلف چو مار

استعاره از لب  /در ـ سر
35 54

تشبیه  /نگین لعل

جناس

بررسی سایر گزینهها:

 )2روان (جاری)  /روان (روح)
 )4بحر و بر

جناس تام

جناس ناقص افزایشی  /تر ـ بر

جناس

مفهوم مشترک بیت پرسش و گزینۀ (:)2

مفهوم سایر گزینهها:

قبر ،مزار

ایهام :الف) روزی

تشخیص (آسمان منادا واقع شده است).

ذکر و یاد خداوند و تنها قدم در مسیر او گذاشتن

جناس :ب) ارزم و ورزم (ناهمسان)

یک روز

ج) علت سیهپوش شدن کعبه دوری از یار است( .حسن تعلیل)
معنی اصلی :گوارا
ایها متناسب
د)شیرین
درمعنایمعشوقۀفرهادتناسبایجادمیکند.

25 55

تشبیه :الف) تشبیه عمر شاعر به باد

24 48

تشبیه (مر ّجح)

 )1دوست و دست (جناس ناقص)

تناقض :ج) عدل بودن بیداد ،کرامت بودن جفا و بهتر بودن دشنام

مجاز :د) خا ک

جناس

مرجان (چهار مورد)

تشبیه :شاهد (معشوق) به آیت (نشانه)
ایهام تناسب :شور:

بررسی موارد:

 )3لب مانند لعل  /دندان مانند مرجان  /سرشک همچون لعل  /سرشک همچون

مجازاً سخن

حسآمیزی :شیرینزبان  /زبان

حسآمیزی

کنایه از لذتبخشی

تشبیه  /شیرین شدن کام

ب) نکتهای که از قند شیرینتر است

بررسی آرایههای سایر گزینهها:

نام معشوقۀ خسرو

تشبیه  /طاعت تلخ و گناه شیرین

الف) لب و شب

اغراق :گریه کردن به اندازۀ صد جوی
 )1تشبیه :ـ  /استعاره :پسته

15 51

گوارا

استعاره از لب  /ایهام :شیرین

 )3چو روی زنگیان

44 45

تشخیص  /حسآمیزی ندارد.

 )1زبان عقل و کام فضل

تبریزی

حمایت کردن

متضاد پایین

 )1لزوم آ گاهانه و با دغدغه در مسیر عشق قدم برداشتن
 )3شرط آ گاهی از وجود خداوند فراموشی خود است.
 )4قدیم بودن و ابدی بودن ذات باریتعالی
15 56

مفهوم مشترک بیت پرسش و گزینۀ (:)1

لطف و مرحمت خداوند نسبت به بندگان خود
مفهوم سایر گزینهها:

 )2از بین رفتن لطف و معرفت
 )3اشاره به دمیده شدن روح خداوند متعال در انسان
 )4طلب جود و بخشش تمام و کمال
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مفهوم گزینۀ ( :)3عدم توانایی در بیان عشق و حد و حدود آن

مفهوم مشترک بیت پرسش و سایر گزینهها:

بیهمتا بودن و غیرقابل درک بودن ذات باریتعالی
25 58

مفهوم گزینه (:)2

فرا گیر بودن لطف و مرحمت الهی
 1و  3و  )4تعز من تشاء و تذل من تشاء
15 59

مفهوم مشترک بیت پرسش و سایر گزینهها:

عزلت و ذلت دست خداست.
مفهوم سایر گزینهها:

 )2الزمۀ خداشناسی ،خودشناسی است
 )3ستایش راستگویی و انتقاد
 )4نکوهش حرص و طمع
26 60

مفهوم مشترک عبارت پرسش و گزینۀ ( :)2بیقید و شرط بودن

نعمتها و الطاف خداوند
مفهوم سایر گزینهها:

 )1عدم انتظار بخشش و عنایت از انسانهای فرومایه
 )3آرامشبخشبودن نداشتتن حرص و طمع
 )4بیگانه بودن با عشق
16 61

مفهوم مشترک عبارت پرسش و گزینۀ (:)1

بیقید و شرط بودن نعمتها و الطاف خداوند
مفهوم سایر گزینهها:

16 66

مفهوم مشترک حدیث پرسش و گزینۀ (:)1

لطف و بخشایش خداوند نسبت به بندگان
مفهوم سایر گزینهها:

 )2توصیه به تواضع و فروتنی
 )3نکوهش حرص و طمع
 )4جاودانگی عشق
46 67

مفهوم مشترک عبارت پرسش و گزینۀ (:)4

عجز انسان در شناخت و درک خداوند
مفهوم سایر گزینهها:

 )1غربت و حیرت
 )2نجاتبخش بودن وجود ممدوح
 )3نکوهش قدرناشناسی
26 68

مفهوم مشترک عبارت پرسش و گزینۀ (:)2

از خود بیخود شدن وجود عاشق
مفهوم سایر گزینهها:

 )1ثابتقدم بودن در راه عشق
 )3وجود روحانی و معنوی شاعر
 )4خوشبختی و سرخوشی در دنیای عشق
36 69

مفهوم مشترک بیت پرسش و گزینۀ (:)3

از خود بیخود شدن وجود عاشق

 )2روزیرسانبودن و نعمتبخشی مهمان

مفهوم سایر گزینهها:

 )3کوتاه بودن عمر آدمی

 )1فرا گیر بودن عشق

 )4نعمتبخشی مطلق خداوند متعال
16 62

مفهوم گزینۀ ( :)1متناسب بودن ویژگیهای ا کتسابی هر پدیده با

توجه به سرشت و قابلیتهای ذاتی او
مفهوم مشترک عبارت پرسش و سایر گزینهها:

بیقید و شرط بودن نعمتها و الطاف خداوند
26 63

مفهوم مشترک عبارت پرسش و گزینۀ (:)2

بخشندگی و لطف خداوند نسبت به بندگان
مفهوم سایر گزینهها:

 1و  )4فرا گیر بودن لطف خداوند کریم
 )3عمومیت داشتن قدرت و عزت خداوند متعال
16 64

هر لحظه به یاد معشوق بودن

مفهوم مشترک بیت پرسش و سایر گزینهها:

دلگرم بودن به یار در شرایط سخت
46 65

مفهوم مشترک بیت پرسش و ابیات گزینۀ ( )4و ابیات «ب» و «د»:

دلگرم بودن به دیگری در شرایط سخت
مفهوم سایر ابیات:

ج) وابستگی و تعلق خاطر به معشوق
و) عدم وابستگی به دنیا و مادیات

 )2کمبودن تعداد عشق و عاشقان واقعی
 )4قدرناشناسی اطرافیان مخاطب شعر
27 70

مفهوم مشترک بیت پرسش و گزینۀ (:)2

سکوت کردن و دمنزدن عارف و عاشق واقعی از عشق و معشوق
مفهوم سایر گزینهها:

 )1قدیمی بودن عشق شاعر
 )3بیواسطه بودن عشق حقیقی میان عاشق و معشوق
 )4گمراهکننده بودن خودبینی و توجه به خود در راه عشق
17 71

مفهوم گزینۀ ( :)1بیاعتبار و ارزش بودن همهچیز در برابر معشوق

مفهوم مشترک بیت پرسش و سایر گزینهها:

سکوت کردن و دم نزدن عارف و عاشق واقعی از عشق و معشوق
17 72

مفهوم مصراع سؤال :ناتوانی از توصیف خداوند است و این مفهوم

در گزینۀ ( )1تکرار شده است.
بررسی سایر گزینهها:

 )2ناتوانی از توصیف پیامبر (ص) است.
 )3ناتوانی از توصیف دهان یار
 )4بیانتها بودن ذکر و تکراری نشدن وصف ممدوح
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مفهوم بیت سؤال :همۀ کم و زیاد شدنها به دست خداوند است

(تعز من تشاء و تذل من تشاء)
 )1کسی که خواری نصیب اوست ،با زور به مقام و منصب نمیرسد.
 )2توصیف ویژگیهای خداوند
 )4کسی را که خداوند خوار کند ،دیگران نمیتوانند او را عزیز گردانند و کسی
را که خداوند عزیز کند ،کسی نمیتواند خوار کند.
مفهوم بیت سؤال :امیدواری به فضل و رحمت خداوند است و این

مفهوم در گزینه ( )3نیز آمده است.

 )4آتش عشق تو از آتش جه ّنم سوزندهتر است.

مفهوم بیت سؤال و گزینۀ ( :)1ناتوانی از شکرگزاری خداوند

مفهوم سایر گزینهها:

 )4تنها چنگ میتواند از عهدۀ شکرِ می ساقی برآید.
مفهوم بیت گزینۀ ( :)4حمد و ثنا گویی تمام پدیدهها

مفهوم ابیات دیگر:

 1و  )2عجز در وصف که با مصراع اول بیت صورت سؤال تناسب دارند.
 )3در وصف خداوند نمیتوان او را به کسی یا چیزی تشبیه و مقایسه کرد.
(مرتبط با مصراع دوم بیت سؤال)
 17 77الف) عالِم اسرار نهانم

همه غیبی تو بدانی

ه) در چنان انجمنی پرده ز رازت ندرانم

همه عیبی تو بپوشی

در بیت گزینه  2در مصراع دوم ،شاعر خوشحال است که مأوا و

جایگاهش درگاه شمع است و این تناسب دارد با «همه درگاه تو جویم»
مفهوم مشترک  2بیت :خود را به خداوند وابسته کردن (به امید نجات)
مفهوم بیت  :2تسلیم و رضا

بخشش بسیار خداوند
مفهوم مشترک حدیث و ابیات دیگر :فضل و
ِ
28 82
38 83

معنی واژههای گزینۀ (:)4

شرع :دین ،روش ،آیین
غرامت :تاوان ،جبران خسارت مالی و غیر آن
39 91

معنی واژههایی که نادرست آمدهاند:

تار :رشته ،نخ
پود :نخهای افقی پارچه
19 92

خمار :شرابفروش  /والی :حا کم ،فرمانروا /
ّ
حد :مجازات شرعی ّ /

49 93

ا کراه :ناخوشایندی

عار :ننگ ،بدنامی ،عیب ،رسوایی
19 94
29 95

داروغه

داروقه

بررسی نادرستیهای امالیی سایر گزینهها:

 )1غازی دادگاه

قاضی دادگاه

 )3تذویر و ریا

تزویر و ریا

 )4قرامت و تاوان
39 96

غرامت و تاوان

بررسی واژۀ قاضی در گزینههای صورت پرسش:

غازی )1( 

الف) قاضی در پی شهادت 
ب) قاضی به دست پور (پسر) خود شمسیر دهد 

غازی )2( 

غازی )3( 

مفهوم مشترک عبارت و گزینۀ  :2فضل خداوند در آفرینش پدیدهها
مفهوم مشترک قطعه و بیت گزینۀ  :3اشرف مخلوقات بودن انسان

ه) حس ریاست و قاضی شدن 
 49 97بررسی واژۀ صواب در گزینههای صورت پرسش:

مفهوم مشترک  2بیت :شمول و فرا گیری رحمت خداوند

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینههای  3 ،2و  :4عجز در

توصیف خداوند
28 85

صواب :راست ،درست ،مصلحت

ج) اسیر و کشته در برابر قاضی 
د) برای عدالت در پیش قاضی حاضر شدن 

و قرار گرفتن پدیدههای آفرینش در خدمت او
18 84

حد :مجازات شرعی و کیفر برای جرم

درهم :مسکوک نقره

 )3شکرگزاری بابت به پایان رسیدن دوران غم

28 81

تزویر :نیرنگ ،دورویی ،ریا کاری

دینار :مسکوک زر ،سکۀ طال

 )2همۀ مخلوقات خدا را ستایش میکنند.

28 80

38 89

مدام :همیشه ،پیوسته  /می

مفلس :درویش ،بینوا

 )2بهشتبی معشوق ارزش ندارد.

17 79

عار :عیب

محتسب :مأموری که کار وی نظارت بر احکام دین بود.

 )1غم و اندوه فراق یار

27 78

صنعت :کار ،پیشه،حرفه

زاهد :پارسای گوشهنشین که میل به دنیا و تعلقاتش ندارد.

49 90

مفهوم سایر گزینهها:

47 76

خمار :شرابفروش ،بادهفروش
ّ

ادیب :آدابدان ـ ادبشناس ـ سخندان

 )3فدا شدن و ایثار برای معشوق

17 75

28 87

48 88

مفهوم گزینهها:

37 74

48 86

داروغه :نگهبان

مفهوم گزینۀ  :2هر که عاشق نیست زنده نیست.

مفهوم مشترک قطعه و سایر گزینهها :فدا کاری در راه عشق و رازداری عاشق

الف) صواب روزه 
ب) صواب و گناه 

ثواب 
ثواب 

ج) صواب یافتن در روز حشر 
د) راه صواب 
ه) برای کسب صواب ×

ثواب 

ثواب 
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