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زه�ی: آفرین )بی�ت ج( / صاح�ب دل: ع�ارف، آگاه )بیت د( /   1  4
جفا: بی وفایی، ستم )بیت الف( / مرحمت: احسان، لطف، مهربانی )بیت ب( 
سراسری 1400 - تجربی

مّن�ت: س�پاس، ش�کر، نیکوی�ی / صحیف�ه: کت�اب / ابدّی�ت:   2  4
جاودانگ�ی، پایندگ�ی، بی کرانگی / روایی: ارزش، اعتب�ار / محظوظ: بهره ور / 

شگرف: قوی، نیرومند / آخته: بیرون کشیده، برکشیده 
در گزینۀ )1(، چاره و کرانه، در گزینۀ )3(، امکان و س�اختگی و مانع، معنای 
هی�چ کدام از کلمات س�ؤال نیس�تند. اما در گزینۀ )2( ب�ا اینکه تمام معانی 
مربوط به واژه هاِی صورِت سؤال است اما »اعتبار و ارزش« هر دو معنِی واژه 
»روایی« اس�ت یعنی چهار معنی ارائه ش�ده، مربوط به سه واژه است ولی در 
سراسری 1400 - تجربی گزینۀ )4(، معانی چهار واژه صحیح آمده است.  

واژه هایی که غلط معنی شده اند:   3  3
1- تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگویی / 2- ِاسرا: در شب سیر کردن )ُاسرا: 
گرفتاران( / 3- جّراره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سّمی که ُدمش روی زمین 
سراسری 1400 - تجربی کشیده می شود. / 4- زخمه: ضربه، ضربه زدن  

گزینۀ )1(: کراهیت )ناپسندی( / گزینۀ )2(: آتِش فراق )آتش هجران(   4  4
سراسری 1400 - تجربی / گزینۀ )3(: قدمی گذارده اند )قدمی قرار داده اند( 

ام�الی واژ ه ه�ای »منقلب )دگرگ�ون( - ضّجه )ناله و ش�یون( -   5  3
توجیه« بدین صورت صحیح است. 

سایر واژه های پراهمیِت امالیِی متن: »غریب - طنین - پرمهابت - مکث - تصّنع« 
سراسری 1400 - تجربی

)ب( ← اصرار )پافشاری(   6  2
)ج( ← کارهای او به ایثار صواب )درستی و مصلحت( نزدیک باشد. 

سایر کلمات مهم امالیی عبارات: 
»شب های غربت - مقصد - نزول غربا - مزاج - در گوش نگذاری - عقوبت - 
سراسری 1400 - تجربی حّدت و سورت - برحذر - غالب هّمت - معظمات امور« 

عبارت )الف( مربوط به گنج حکمت »هّمت« است از بهارستاِن   7  1
جامی. / عبارت )ب( مربوط به قلمرو زبانی درس هفتم فارسی یازدهم است 
سراسری 1400 - تجربی و از کلیله و دمنه ترجمۀ نصرالله منشی است. 

ایه�ام ← چی�ن مص�راع دوم )1- پیچ�ش 2- کش�ور چی�ن( /   8  1
استعاره ← نافه می خیزد )تشخیص و استعاره( / جناس تام ← چین )کشور 
سراسری 1400 - تجربی چین( و چین )پیچ و تاب( 

گزینۀ )1(: ایهام ← )ندارد( - استعاره ← ناظر شدن نرگس و گویا   9  1
ش�دن سوسن )تشخیص و استعاره دارد( / گزینۀ )2(: ایهام ← روزی )1- قسمت 
2- یک روز( - مجاز ← خاک )آستان( / گزینۀ )3(: تشبیه ← بار احسان )اضافۀ 
تش�بیهی( - اغراق ← اغراق در فروغ شمش�یر و بار احسان معشوق / گزینۀ )4(: 
مجاز ← قلم )سخن( - استعاره ← زبان آوری کردن قلم، تشخیص و استعاره است
سراسری 1400 - تجربی

اس�تعاره ← آهو )ابتدای مصراع دوم( استعاره از چشم / تشبیه   10  2
← 1- آهوی چش�م )اضافۀ تش�بیهی( 2- صید آهوی توام )من مانند صید 
هس�تم( / جناس  تام ← آهو )اول و دوم و س�وم( به معنای حیواِن آهو است 
و آهوی آخر به معنی عیب و گناه اس�ت. / کنایه ← 1- شیرگیر بودن آهوی 
چشمت )قدرت و توانایی( 2- صید آهوی توام )گرفتار عشق معشوق بودن( 
سراسری 1400 - تجربی

جناس ← سر و در / تشبیه ← مار سر زلف )سر زلف معشوق   11  1
را ب�ه مار تش�بیه کرده اس�ت( / ایه�ام ← ضّحاک )1- خندان 2- پادش�اه 
جورپیش�ۀ ش�اهنامه( / مجاز ← س�ر زلف )مجازًا زلف( / تلمیح ← اشاره به 
سراسری 1400 - تجربی داستان ضحاک و نیز داستان جمشید 

الف( هر دو مصراع بالغی )دقت کنید در مصراع دوم غم جانانه   12  2
نهاد اس�ت ولی بعد از متمم آمده اس�ت و نیز »را« فک اضافه اس�ت »در جاِن 
هرکه«( / ب( مصراع اول دو جمله به ش�یوۀ عادی - مصراع دوم یک جمله به 
شیوۀ بالغی )بی دوست زندگانی بعد از فعل آمده است.( / ج( مصراع اول شیوۀ 
عادی - مصراع دوم دو جمله به شیوۀ بالغی )خدایی صانع )است( - بیرون از 
عدم بعد از فعل آمده( / د( مصراع اول شیوۀ عادی - مصراع دوم هر دو جمله 
ش�یوۀ عادی هستند / ه�( مصراع اول به شیوۀ عادی - مصراع دوم یک جمله 
سراسری 1400 - تجربی به شیوۀ بالغی )نشد تنگ دل( و یک جمله به شیوۀ عادی 
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گزین�ۀ )1( ← ح�ذف فع�ل ن�دارد - جمل�ۀ اس�نادی ن�دارد   13  3
)»نیس�ت« یعنی وجود ندارد و غیر اس�نادی اس�ت( / گزینۀ )2( ← حذف 
فع�ل ب�ه قرینۀ معن�وی دارد )هزار ش�کر می گوی�م( - جملۀ اس�نادی ندارد 
)»نیست« در هر دو مصراع معنی وجود ندارد می دهد و غیر اسنادی است( / 
گزینۀ )3( ← حذف فعل به قرینۀ معنوی دارد )به جان خواجه و حق قدیم 
و عهد درست قسم می خورم( - جملۀ اسنادی دارد )»است« اسنادی است و 
»دعای دولت« مسنِد آن است( / گزینۀ )4( ← حذف فعل به قرینۀ معنوی 
دارد )ای جان با تو هستم( - جملۀ اسنادی ندارد )»است« در هر دو مصراع 
سراسری 1400 - تجربی یعنی وجود دارد و غیر اسنادی است( 

صف�ت فاعلی ← 1- بیت )ب(: زرفش�ان )زرفش�اننده؛ صفت   14  4
فاعل�ی مرک�ب مرخ�م( 2- بی�ت )ج(: روا )بن مض�ارع + ا( / صفت مفعولی 
← بیت )د(: آلوده )بن ماضی + ه( / صفت نس�بی ← بیت )الف(: دیرینه/ 
سراسری 1400 - تجربی صفت لیاقت ← بیت )ب(: دریدنی 

گزین�ۀ )1(: مترادف واژۀ »رقعه« ← نامه - واژۀ دو تلّفظی ←    15  1
)ندارد( / گزینۀ )2(: دو ترکیب اضافی ← 1- نس�خۀ نامه 2- آینۀ جمال - 
دو صفت نس�بی ← 1- الهی 2- ش�اهی / گزینۀ )3(: سه متمم ← 1- ز تو 
2- در عال�م 3- در خ�ود - دو منادای محذوف ← 1- ای )کس�ی( 2- وی 
)کسی( / گزینۀ )4(: نقش تبعی در دو بیت نداریم - مسند ها ← 1- نسخۀ 
نامۀ الهی 2- آینۀ جمال ش�اهی 3- بیرون 4- هر آنچه خواهی )تو، هر آنچه 
سراسری 1400 - تجربی خواهی، هستی( 

تابوت ← نهاد برای فعِل باش�ه / م� )مرا( ← مضاف الیه برای   16  3
مصراع سوم  درد )درد من، این جهان نباشد؛ »را« فّک اضافه است( / دریغ 
مفع�ول ب�رای فعل گفت / دریغ مص�راع چهارم ← نهاد )اگ�ر می گفت »آن 

دریغ باشد« در آن صورت دریغ، مسند بود( 
* البت�ه می توان مص�راع دوم را اینگون�ه خواند: گمان مبر که م�را درِد این 
جهان باش�د که در این صورت »م« متمم اس�ت )برای من( اما چنین چیزی 
سراسری 1400 - تجربی در گزینه ها وجود ندارد. 

مفهوم مش�ترک ابیات )1(، )2( و )3( ← هر کسی محرم اسرار   17  4
حق و اسرار عشق نیست و راز عشق را فقط به محرمان و عاشقان باید گفت 
)مح�رم ای�ن هوش جز بی هوش نیس�ت = گوش نامحرم نباش�د جای پیغام 
سروش = هر جا که محرمی است دم آن جا برآورم( / مفهوم گزینۀ )4( ← در عشق 
سراسری 1400 - تجربی به مقامی رسیدم که محرم و بیگانه به آن نرسیده بود. 

مفه�وم بی�ت گزین�ۀ )2( ← ش�رط رس�یدن به حریم ُحس�ِن   18  2
سراسری 1400 - تجربی معشوق، عشق حقیقی و تمایل شدید عاشق است. 

مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال و گزینۀ )1( ← همه می میرند، هر   19  1
قدرتمندی س�رانجام نابود می شود، هرجا که باشیم و در هر مقامی که باشیم 
سراسری 1400 - تجربی مرگ ما را فرا خواهد گرفت، ناپایداری قدرت ها 

توضیحبیشتر:
مفهوم گزینۀ )2( ← تمام عمر به سختی و رنج گذشت. / مفهوم گزینۀ )3( 
← ب�ه تعّلق�ات دنیایی که ناپایدار و زودگذر اس�ت، دل نبند و به دنبال امور 
پایدار باش. / مفهوم گزینۀ )4( ← در راه عشق باید صبر و تحّمل داشت که 
سراسری 1400 - تجربی راهی سخت است. 

مفهوم بیت س�ؤال ← بنده باید تالش کند و در صورت تالش   20  3
بن�ده، خداوند هم به او توفیق می دهد. / مفهوم بیت گزینۀ )3( ← روزی تو 

می رسد و نیازی به تالش نیست و نباید تالش کرد. 
پس: مفهوم بیت گزینۀ )3( و بیت سؤال با هم تقابل و ضدّیت دارند. 

توضیحبیشتر: 
گزین�ۀ )1( ← راض�ی به تقدیر و قض�ا و قدر باش و غِم ک�م و زیاد روزی را 
نخ�ور. / گزینۀ )2( ← قناعت و نخواهانی / گزینۀ )4( ← فقط باید به خود 
سراسری 1400 - تجربی تکیه کرد و از دیگری کمک نخواست. 

مفهوم مشترک صورت سؤال و ابیات )2(، )3( و )4( ← برتری عشق   21  1
بر عقل )دیوانگی عشق بر همۀ عقل ها افزون آید - بگذار که دل حل بکند مسئله ها 
را و از عق�ل نیندیش - در آن صورت که عش�ق آی�د خردمندی کجا ماند - وقتی 
سلطان عشق روی می نماید عقل باید به دنبال کار خود رود و مغلوب عشق است( 
مفهوم گزینۀ )1( ← درِد عش�ق درمان ناپذیر است. یادآور این بیت نظامی 
سراسری 1400 - تجربی است: دانست که دل اسیر دارد / دردی نه دواپذیر دارد 

مفهوم مش�ترک بی�ت س�ؤال و گزینه ه�ای )1(، )3( و )4( ←   22  2
اهمی�ت کار نی�ک و ن�ام نیکو و مان�دگار و از بین نرفتن کار نیک با گذش�ت 
روزگاران و حّتی مرگ. )نگردد تبه نام و گفتار پاک- نکو نامی - نامش نگردد 
نه�ان - از وی حدی�ث خیر کنند( / مفهوم گزینۀ )2( ← س�خن س�ودمند و 
سراسری 1400 - تجربی مفید را حّتی اگر مورد پسند دیگران نیست بگو! 

مفهوم مش�ترک ابیات )ب( و )د( ← در عالم عش�ق و در نظر   23  3
انس�ان های حقیقی و بزرگ، مقامات دنیایی بی اهمّیت اس�ت و در آنجا گدا و 
پادش�اه برابرند. )در آفتاب سایۀ ش�اه و گدا یکی است - عشق بر یک فرش 

بنشاند گدا و شاه را ( یادآور این بیت است: 
بنازم به بزم محّبت که آن جا / گدایی به شاهی مقابل نشیند 

توضیحبیشتر: 
مفه�وم بی�ت )الف( ← مقام معش�وق چنان بلند اس�ت که م�ن به نزدیکی 
او راه پی�دا نمی کن�م. / مفه�وم بیت )ج( ← گدایی که ت�رک تعّلقات کرده و 
قناعت پیش�ه کرده اس�ت از پادشاه برتر است. / مفهوم بیت )ه�( ← گدای 
کوی معش�وق آن چنان واالمقام است که حتی اعتنایی به پادشاهی نمی کند. 
سراسری 1400 - تجربی  

مفهوم اصلی درس گذر سیاوش از آتش این است که »بی گناه آسیب   24  2
نمی بیند و در امان است«؛ این مفهوم در بیت گزینۀ )2( دیده می شود که می گوید 

»اگر انسان، ارزشمند باشد، روزگار او را ضایع و تباه نمی کند و در امان است.« 
توضیحبیشتر:

مفهوم بیت )1( ← وقتی وصال معشوق حاصل است باغ و گلستان به نظر 
نمی آید و به آن نیازی نیس�ت. / مفهوم بیت )3( ← توبه کردن و بازگش�ت 
ب�ه راه درس�ت. / مفهوم بیت )4( ← آس�ایش و اطمینان قل�ب و در مقابل 
سراسری 1400 - تجربی خوشی ها و ناراحتی ها آسوده بودن! 

عّلت برتری گزینۀ )4( بر سایر گزینه ها و نزدیکی بیشتر آن به   25  4
صورت س�ؤال این اس�ت که می گوید »تواضع و افتادگی و خود را حقیر دیدن 

و خودشکنی است که باعث نزدیک شدن و رسیدن به معشوق می شود«. 
توضیحبیشتر: 

گزین�ۀ )1( ← در مقاب�ل اهل عل�م متواضع باش. / گزین�ۀ )2( ← هر چه 
شکستگی و تواضع پیشه کنی، دل های بیشتری را صید می کنی. / گزینۀ )3( 
← افراد کوچک به راحتی تواضع می کنند مهم این است که بزرگان تواضع کنند. 
سراسری 1400 - تجربی  
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مفتاح: کلید ) بیت ب( / نمط: بس�اط شطرنج، روش، نوع )بیت د( /   1  2
سراسری 1400 - ریاضی اوان: وقت، هنگام )بیت ج( / برزن: کوی، محله )بیت الف( 

معنی این واژه ها در سؤال غلط مطرح شده است:  2  4
عصی�ان: نافرمان�ی، گناه و معصیت / یغور: درش�ت و بدق�واره / خدو: آب 

دهان، بزاق )َخد: گونه( / سو: دید، توان بینایی )دیده: چشم( 
* پس: معنی چهار واژه غلط و معنی هفت واژه صحیح آمده است. سراسری 1400 - ریاضی

واژه های فرد ← صواب - سریر - شرزه - معجر  3  4
صواب: درست، پسندیده، مصلحت، صالح / سریر: تخت پادشاهی، اورنگ 

/ شرزه: خشمگین، غضبناک / معجر: سرپوش، روسری
* چهار کلمۀ دیگر صورت سؤال چه کاربردی در این تست داشتند خدا می داند! احتمااًل 
طراح محترم قصد سنجِش تسلط داوطلبان رشتۀ ریاضی را به اعداد زوج و فرد داشته!
سراسری 1400 - ریاضی  

»تبعت )نتیجۀ ناگوار و سختی( - معونت )یاری و کمک(« صحیح است.  4  2
کلمات مهم امالیی دیگر در متن:

»وحوش - معذور - تخّلص - مظاهرت« که همگی درست بودند. سراسری 1400 - ریاضی
»قدر« صحیح است به معنی ارزش و مقام و اعتبار )غدر: مکر(  5  1

از همنش�ینی کلمات موجود در بیت اول و نیز اندکی کمک گرفتن از معنای 
بیت سریعًا اشکال امالیی مورد نظر به چشم می آمد.

کلمات مهم امالیی دیگر در این تست:
سراسری 1400 - ریاضی »منفعه - عز - صدر - آز - غرامت - صدق - دها - سترگ - بی آزرم« 

»وطن مألوف« صحیح است به معنی »وطِن خوگرفته و آشنا و الفت گرفته.«  6  3
کلمات مهم امالیی دیگر در این تست:

»خوالیگران - بلیغ - ضمان )ضمانت( - وثیق )محکم و استوار( - معدلت - 
مرحم�ت - بی قیاس - حاجت - قضا - توّقف« که با توجه به معنی، همگی، 
سراسری 1400 - ریاضی در این تست از نظر امالیی درست هستند. 

بیت )الف( ← ابوسعید ابوالخیر / بیت )د( ← مولوی  7  3
* ش�اید بی�ت )د( که از ابیات مه�م درس طوطی و بق�ال از مثنوی معنوی 
مولوی است در ذهن بسیاری بود و به راحتی باعث حذف گزینۀ )4( می شد!
سراسری 1400 - ریاضی  

بیت گزینۀ )1(: جناس ← جمال و  جالل / ایهام ← )ندارد(  8  1
بیت گزینۀ )2(: مجاز ← دو هفته )مدت کوتاه( / استعاره ← چهرۀ گلستان 

)اضافۀ استعاری(
بیت گزینۀ )3(: استعاره ← جگر گوشه )فرِد عزیز( / تشبیه ← چراغ دل و 
سراسری 1400 - ریاضی لعل لب )هر دو اضافۀ تشبیهی( 
بیت گزینۀ )4(: جناس ← به - به )بهتر( / تشبیه - ابر احسان )اضافۀ تشبیهی(

بی�ت گزینۀ )1(: تش�بیه ← 1- ش�یر، روباه ش�ود. 2- بادیۀ   9  3
عشق )اضافۀ تشبیهی( / استعاره ← )ندارد(

بیت گزینۀ )2(: تشبیه ← 1- شاه وش 2- ماه رخ 3- زهره جبین / استعاره ← 1- 
دّر یکتا )معشوق بی همتای ارزشمند( 2- گوهر یکدانه )معشوق بی همتای ارزشمند(

بیت گزینۀ )3(: تشبیه ← 1- همچو بلبل 2- طوطی  طبع )اضافۀ تشبیهی( 
/ استعاره ← 1- شکر )لب معشوق( 2- بادام )چشم معشوق(

بی�ت گزین�ۀ )4(: تش�بیه ← )ن�دارد( / اس�تعاره ← قب�ای غنچ�ه )اضافۀ 
سراسری 1400 - ریاضی استعاری( 

تشبیه ← شکرخند )تشبیِه خنده به شکر(  10  4
ایهام ← شکر )1- شکر و قند 2- معشوقۀ خسرو(: این ایهام در این بیت ضعیف 
است. می توان خسرو و شیرین را هم دارای ایهام های ضعیفی در این بیت دانست.
سراسری 1400 - ریاضی پارادوکس ← به شیرینی تلخ کرد / مجاز ← کام 

بیت گزینۀ )1(: 1- لعل )لب معشوق( 2- نقل )سخن شیرین(   11  1
3- شکر )سخنان معشوق( 4- پسته )دهان معشوق(

بیت گزینۀ )2(: 1- کوثر )لب معشوق(
بی�ت گزین�ۀ )3(: 1- نس�یم س�حرخیز )انق�الب( 2- باغ )ای�ران( 3- گل 

)زیبایی ها، شهید، آثار نیک(
بی�ت گزین�ۀ )4(:1- نالۀ چن�گ )اضافۀ اس�تعاری( 2- گوش زه�ره )اضافۀ 
سراسری 1400 - ریاضی استعاری( 

گزین�ۀ )1(: ترکیب�ات وصف�ی ← - / ترکیب�ات اضافی ← 1-   12  4
عزمت 2- ضامن دوام 3- دوام جهان 4- خون تو 5- معنای راستی

گزین�ۀ )2(: ترکیبات وصفی ← 1- مردنی چنان 2- غبطۀ بزرگ / ترکیبات 
اضافی ← 1- مرگ تو 2- مرگت 3- غبطۀ زندگانی

گزین�ۀ )3(: ترکیبات وصفی ← - / ترکیبات اضافی ← 1- پش�ت زین 2- 
زین خود 3- کلبۀ خود 4- خیمۀ خود 5- فراز سر 6- سرم

گزینۀ )4(: ترکیبات وصفی ← 1- بشریت راهگذار 2- هر عاشقی / ترکیبات 
سراسری 1400 - ریاضی اضافی ← 1- گذرگه تاریخ 2- تشنۀ شهادت 

فرم�ول ش�مارش جم�الت ← فعل ه�ای موج�ود + فعل ه�ای   13  2
محذوف + شبه جمله ها )صوت و منادا( 

بی�ت س�ؤال: 5 جمله ← 1- چ�و گفتمش 2- دلم را ن�گاه دار 3- چه گفت 
4- ز دست بنده چه خیزد 5- خدا نگه دارد / بیت گزینۀ )1(: 4 جمله ← 
1- گفتم�ش 2- مه�ر فروغی به تو روز افزون اس�ت 3- گفت 4- من هم به 
خالف�ش دل پرکی�ن دارم / بیت گزینۀ )2(: 5 جمل�ه ← 1- قرار و خواب ز 
حافظ طمع مدار 2- ای دوس�ت 3- قرار چیس�ت 4- صبوری کدام )است( 
5- خواب کجا )است( / بیت گزینۀ )3(: 3 جمله ← 1- هرگز دلم برای کم 

و بیش غم نداشت 2- آری نداشت غم 3- غم بیش و کم نداشت
)آری در این بیت فقط قید است و جمله ایجاد نمی کند. البته در ابیاتی دیگر، 

تحت شرایطی ممکن است آری و نه و … جمله، ایجاد کنند( 
بیت گزینۀ )4(: 4 جمله ← 1- جانان من )منادا( 2- برخیر 3- بشنو بانگ 
سراسری 1400 - ریاضی چاووش 4- آنک امام ما علم بگرفته بر دوش 

گزین�ۀ )1(: ه�ر دو »ش« نق�ش مفع�ول دارند. ← ن�ی اش نام   14  2
نهادند: آن را نی نام نهادند - دی اش نام نهادند: آن را دی نام نهادند / مرداد 
]مردادمه[ ← در حقیقت کلِّ مه مرداد )و هستۀ آن »مه« است( مسند است.
گزین�ۀ )2(: دو وابس�تۀ پیش�ین ← 1- صد )صد تیغ جف�ا( 2- یکی )یکی 
چوب( / وابس�ته های پس�ین ← 1- جفا )مضاف الیِه تیغ( 2- ما )دل گرمِی 
ما( 3- ما )دل س�ردِی ما( / گزینۀ )3(: واژه های هم آوا ← صد )سد: مانع( 
- خوی�ش )خی�ش: گاو آه�ن( /  رابطۀ معنایی تضاد ← گرم و س�رد / گزینۀ 
)4(: حرف ربط وابسته ساز ← تا )در ابتدای مصراع دوم( - که / حرف ربط 
سراسری 1400 - ریاضی همپایه ساز ← و )در مصراع دوم( 

الف ← جانش )نهاد( + محرم اسرار عشق )مسند( + نیست )فعل(   15  2
/ ب ← نهاد+ فعل )است به معنی وجود دارد است و غیر اسنادی است: سِر پر ز 
شرم و بهایی برای من وجود دارد.( / ج ← حرکاتش )نهاد(+ متناسب به هم )مسند( 
+ اس�ت محذوف )فعل( / د ← نهاد+ فعل )اس�ت به معنی وجود دارد فعل غیر 
سراسری 1400 - ریاضی اسنادی است: برای من در نهانی یک دشمن وجود دارد.( 
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کعب�ه ← نه�اد برای فع�ل محذوِف اس�ت )دقت کنی�د منادا   16  1
محذوف است: ای ]کسی[ که(

در جوش و خروش ← مس�ند )فرات در جوش و خروش اس�ت؛ گاهی یک 
گروه متّممی به همراه حرف اضافه اش، مسند واقع می شود(

رشحه ای ← مسند )فرات رشحه ای است(
سراسری 1400 - ریاضی مشک ← مفعول )مشک را به دوش کشد( 

مفهوم بیت گزینۀ )3( ارتباطی با نکوهش ریاکاری و تزویر ندارد بلکه   17  3
می گوید اگر اهل معنی باش�ی می توانی حس�ن یار را آشکارا ببینی و از دیدن همین 
سراسری 1400 - ریاضی صورت ها و ظواهر به حقیقت و معنا و زیبایی یار برسی. 

معنی صورت س�ؤال ← ارزش هر مکان، به چیزی است که در   18  2
آن مکان است.

مفه�وم گزینۀ )2( ← انگش�ت کوچ�ک که ظاهرًا کوچک و بی ارزش اس�ت 
وقت�ی خات�م و نگیِن ارزش�مند در آن ق�رار می گیرد، آن خاتم پس�ت و حقیر 
نمی ش�ود، چ�را که ارزش آن مکان )انگش�ت( به آن خاتِم ارزش�مند اس�ت.
سراسری 1400 - ریاضی  

مفهوم ضرب المثل س�ؤال ← باید برای به دست آوردن روزی،   19  3
خودت تالش کنی و با تالِش توس�ت ک�ه خداوند هم، به تو روزی می دهد و 

بدون تالش به چیزی دست نمی یابی.
مفهوم بیت گزینۀ )3( ← با تالش ما کاری انجام نمی شود و باید تالش را کنار گذاشت.
* دقت کنید مفهوم مقابل )برعکس( صورت س�ؤال خواس�ته ش�ده است.
سراسری 1400 - ریاضی  

مفهوم مش�ترک صورت س�ؤال و گزینه ه�ای )2( و )3( و )4( ←   20  1
تواضع و خاکساری باعث رسیدن به مقام واال و به دست آوردن چیزهای ارزشمند می شود.
)سر فرود آرد، او پست شد، دِر نیستی کوفت، خاکساری پیشه کن، جبهه فرسایی، 
خاکساری ها / تاج بارد، بلندی یافت، هست شد، سربلند شدم، شراب بی غش تر زندگی(
توضیح بیشتر: بیِت گزینۀ )1( دعوت به گوشه گیری و عزلت نشینی می کند )سر به 
سراسری 1400 - ریاضی گریبان ربوده ایم( که این گوشه گیری باعث سعادت می شود. 

معن�ی و مفهوم آیۀ صورت س�ؤال ← با دش�منان مدارا )آن دو   21  4
نفر - موسی و هارون - به سوی فرعون رفتند، او طغیان و سرکشی کرده بود، 

پس با زبان نرم با او سخن گفتند(
مفهوم گزینۀ )4( ← اگر با زبان ش�یرین و گرم س�خن بگوییم، می توانیم بر 

دیگران تأثیر بگذاریم و حتی سنگ را به آدمی تبدیل کنیم.
توضیح بیش��تر: با اندک تأملی درمی یابیم بیت گزینۀ )1( هم کاماًل مرتبط با 
آیۀ صورت سؤال است و دعوت به نرم گفتن و مدارا دارد. اما شاید محتوای 
اصلِی آیه، در جهت تأثیرگذاری و خوب کردِن فرعون باش�د و این تبدیل بد 
سراسری 1400 - ریاضی به خوب، در بیت گزینۀ )4( مشهودتر است. 

مفهوم بیت )الف( ← به دنبال غربت و از وطن رفتن نباشید.  22  2
مفهوم بیت )ب( ← شادی در غربت هم نمی تواند وطن دوستی را کم کند.

مفهوم بیت )ج( ← از وطِن ماتم زده بیرون بروید.
مفهوم بیت )د( ← در راه وطن جان خود را هم می دهیم.

سراسری 1400 - ریاضی پس ابیات )الف( و )ج( در تضاد مفهومی با یکدیگرند. 
مفهوم از ماست که بر ماست )یا خوبی و مشکل از خودمان است   23  1

یا هر اتفاقی که می افتد نتیجۀ اعمال خودمان است( در ابیاِت گزینه های )2( 
و )3( و )4( دیده می شود.

مفهوم بیت گزینۀ )1( ← خوش�ا به حال کس�ی که پس از مرگ خود، اعمال 
سراسری 1400 - ریاضی و رفتار و آثار نیکو به جا بگذارد. 

مفهوم بیت س�ؤال ← روزگار به تو قدرت و ارزش داد، خداوند   24  3
هر چه می دهد به جا و درست و بر اساس شایستگی و لیاقت است.

گزینۀ )1( ← هر کسی را هر چه الیق بود داد
گزینۀ )2( ← ایزد ندهد ملک جهان جز به سزاوار

گزینۀ )4( ← به هر که هرچه سزا دید حکمتش، آن داد
پس می بینیم این مفهوم »خدا بر اس�اس شایس�تگی و لیاقت آن ها و به جا و درس�ت به 
بندگانش چیزی یا مقامی می بخشد و می دهد« در گزینه های )1(، )2( و )4( دیده می شود.
توضیح بیش��تر: مفهوم بی�ت گزینۀ )3( ← توّکل و تکیه بر خدا و دس�ت از 
سراسری 1400 - ریاضی تالش کشیدن و خدا را روزی رسان دانستن 

مفهوم مش�ترک بیت سؤال و بیت گزینۀ )4( ← مرگ با عّزت از   25  4
سراسری 1400 - ریاضی زندگی با ذّلت و خواری بهتر است. 
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بیت )د( ← شوخ: چرک، آلودگی  1  3
بیت )الف( ← نمط: بساط شطرنج، روش، نوع )البته در چاپ جدید کتاب 

درسی به جای »نوع« به معنی »طریقه« برای واژۀ نمط آمده است.(
بیت )ج( ← شوریده: کسی که ظاهری آشفته دارد، عاشق و عارف 

سراسری 1400 - انسانی بیت )ب( ← َغنا: بی نیازی، توانگری 

دوال: چرم و پوست   2  3
رقعت: رقعه، نامۀ کوتاه، یادداشت، نامه 

درایت: آگاهی، دانش، بینش 
التهاب: شعله ور شدن و برافروختن؛ مجازًا ناآرامی، بی قراری، اضطراب 

باره: اسب، دیوار قلعه، حصار 
اذن: اجازه، رخصت

توضیح: در گزینۀ )1( ← »زیبا« معنی هیچ کدام از واژگان سؤال نیست. 
در گزینۀ )2( ← »بی قرار و یک الیه« معنی هیچ کدام از واژگان سؤال نیست. 
)»ملتهب« مجازًا بی قرار نه »التهاب« - »یک دوال« یعنی یک الیه نه »دوال«( 

در گزینۀ )3( ← همۀ موارد از معانی واژه های سؤال است. 
در گزینۀ )4( ← »ش�عله و اس�ب تندرو« از معانی واژگان س�ؤال نیس�تند.
سراسری 1400 - انسانی  

معنی چهار واژه صحیح و پنج واژه ناصحیح است.   3  2
معانی صحیح واژگانی که غلط معنی شده اند: 

1- استقرار: برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی، مستقر شدن 
2- رواق: بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم 

3- َشَبح: آنچه به صورت سیاهی به نظر می آید، سایۀ موهوم از کسی یا چیزی 
4- طیلسان: نوعی ردا 

5- خش�اب: جعبۀ فلزِی مخزن گلوله که به اسلحه وصل می شود و گلوله ها 
سراسری 1400 - انسانی پی درپی از آن وارد لولۀ سالح می شود 

گزینۀ )1( ← برخاستی )بلند می شد(   4  2
گزینۀ )3( ← مالزم )همراه( 
گزینۀ )4( ← غالب )چیره( 

کلمات مهم امالیی دیگر در این تست: 
سراسری 1400 - انسانی »انصاف - طمع - ولع - افطار - طایفه - طریق - اشتها - طعام« 
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»خاییدن« صحیح است به معنی جویدن و به دندان نرم کردن.   5  4
کلمات و گروه های مهم امالیی دیگر در این تست: 

»زب�اِن فصاح�ت - بیان صباحت � طراوت - صفوت - حطاِم دنیا - بیغوله«
سراسری 1400 - انسانی  

»تقریر )بیان کردن( - خار )تیغ(« صحیح است.   6  2
سایر کلمات مهم امالیی در این متن: »خبث طینت )پلیدی ذات، بدجنسی( 
- غلب�ه - آز )طم�ع( - قاصر )ناتوان( - حیلت )مکر( - تبعت )نتیجۀ ناگوار، 
رنج( - وصلت )وصال( - مجروح - محظوظ )بهره ور(« سراسری 1400 - انسانی

بیت )الف( ← از »اوحدی« و مربوط به قلمرو زبانی درس یک   7  1
فارسی یازدهم است. 

بی�ت )ب( ←  از »ره�ی معّیری« و مربوط به قلمرو فک�رِی درس در امواج 
سراسری 1400 - انسانی سند فارسی یازدهم است. 

تش�بیهات گزینۀ )1( ← 1- تیر ستم )اضافۀ تشبیهی( 2- تیغ   8  1
جفا )اضافۀ تشبیهی(

تش�بیهات گزینۀ )2( ← 1- چمن حسن )اضافۀ تشبیهی( 2- چمن لطافت 
)اضافۀ تشبیهی( 3- گلستان وصال )اضافۀ تشبیهی( 

تش�بیهات گزینۀ )3( ← 1- زلف لیلی صفت )زلفت که ش�بیه لیلی اس�ت( 
2- زلف معش�وق به داِم دل 3- دانۀ خال س�یه )خال س�یاه معشوق به دانه 

تشبیه شده؛ اضافۀ تشبیهی( 
تشبیهات گزینۀ )4( ← 1- زلف شبرنگ )زلف به شب( 2- چون شمع 3- 
آتِش سودا )اضافۀ تشبیهی است؛ سودا و عشق را به آتش تشبیه کرده است( 
* توضیح آنکه در بیت گزینۀ )4( »س�ودا« در آخِر بیت اش�تباهًا در س�ؤال 
سراسری 1400 - انسانی کنکور »سواد« تایپ شده بود! 

بیِت گزینۀ )1(: اس�تعاره ← موج حالوت )اضافۀ استعاری( /   9  4
مجاز ← چمن )باغ( 

بی�ِت گزین�ۀ )2(: جن�اس ← در - ب�ر / کنایه ← در تاب ب�ودن )اندوه( و 
کوتاه دستی )ناتوانی( 

بیِت گزینۀ )3(: استعاره ← دون پرور بودن گیتی، تشخیص و استعاره است 
/ پارادوکس ← در گدایی، گنج سلطانی داشتن 

بیِت گزینۀ )4(: حس�ن تعلیل ← هر دو مصراع حس�ن تعلیل دارد )مصراع 
اول عّل�ت ش�عاع خورش�ید را فروغ چهرۀ ی�ار می داند - مص�راع دوم عّلت 
نوش�ین بودن ش�راب را لبان ش�یریِن یار می داند( / ایهام ← ندارد )مهر به 
معنی عش�ق اینجا قابل قبول نیست ولی با رخسار و لب شکربار تناسب دارد 
سراسری 1400 - انسانی پس ایهام تناسب ایجاد کرده( 

بیت )الف( ← جهان )1- دنیا 2- جهنده( ← ایهام   10  3
بیت )ب( ← مردم )1- انس�ان ها 2- مردمک چش�م که با چش�م تناس�ب 

دارد( ← ایهام تناسب 
بی�ت )ج( ← مه�ر )1- خورش�ید 2- محّب�ت که با عش�ق و م�اه به معنی 

معشوق تناسب دارد( ← ایهام تناسب 
بیت )ه�( ← چنگ )1- آلت موسیقی 2- چنِگ دست که با دست و گوش 

تناسب دارد( ← ایهام تناسب 
در بیت )د(، کلمۀ »مهر« می تواند ایهام تناس�ب باش�د )1- عش�ق و محّبت 
2- خورش�ید ک�ه در ای�ن معنی با »م�ه و فرورفته« تناس�ب دارد( اّما جواب 
سراسری 1400 - انسانی کنکور سراسری گزینۀ )3( بوده است نه گزینۀ )4(! 

حس�ن تعلی�ل: بیت )د( ← عّلت َجس�تن اس�فند، دیدن روی   11  1
آتشین معشوق عنوان شده است. 

استعاره: بیت )ه�( ← »خار در آغوش گرفتن گل« تشخیص و استعاره است. 
کنایه: بیت )ج( ← »چشم از چیزی بر نداشتن« کنایه از نگاه مداوم و نظاره 

و مراقبت دائمی است. 
تشبیه: بیت )ب( ← روی گندمگون 

اسلوب معادله: بیت )الف( ← مصراع دوم مثال و مصداق مصراع اول است. 
توضیحاتبیشتر: 

1- بدیهی است که در چنین تست هایی باید از تکنیک »خوب - بد - زشت« 
بهره گرفت و باید از آرایه های حسن تعلیل و اسلوب باید شروع می کردید. 
2- حرف ربط وابسته ساز »که« بر سر مصراع دوم بیت )ج(، آن را به مصراع 

اول وابسته کرده است و اسلوب معادله را خراب نموده. 
سراسری 1400 - انسانی 3- بیت )ه�( هم حسن تعلیل دارد. 

بی�ت گزین�ۀ )1(: ممّی�ز ← - / نق�ش تبع�ی ← 1- بتخان�ه   12  4
)معطوف( 2- مقصود )معطوف( 

بیت گزینۀ )2(: ممّیز ← - / نقش تبعی ← 1- نیاز )تکرار( 2- عتاب )تکرار( 
بیت گزینۀ )3(: ممّیز ← - / نقش تبعی ← - 

بیت گزینۀ )4(: ممّیز ← 1- رش�ته )صد رش�ته گهر( 2- گونه )صد گونه 
سراسری 1400 - انسانی دوا( / نقش تبعی ← 1- گهر )تکرار( 2- دوا )تکرار( 

قافیۀ بیت )1(: تن آسانی ← تن آسان + ی   13  3
قافیۀ بیت )2(: ویرانی ← ویران + ی 

قافیۀ بیت )3(: ظلمانی ← ظلمت + انی )نسبت( 
قافیۀ بیت )4(: قربانی ← قربان + ی 

توضیح: پس�وند های گزینه های )1(، )2( و )4(، »ی« است اما پسوند گزینۀ 
سراسری 1400 - انسانی )3(، »انی« نسبت است. 

صورت س�ؤال ← )تو را س�رو و مه نخوانم( ← س�رو: مسند /   14  3
ت: مفعول 

در گزینه های )1( و )2( در اصِل س�ؤال کنکور سراس�ری، کلمه ای مشخص 
نشده که بررسی کنیم )؟( 

گزینۀ )3( ← )تو را زندانی کنند( ← زندانی: مسند / ات: مفعول 
گزینۀ )4( ← آگه نیس�تی ← آگه: مس�ند / کاله از سرت در افتاد ← ت: 

مضاف الیه 
توضی��ح: با اینکه این س�ؤال در کنکور ناق�ص بوده و کلمات گزینه ه�ای )1( و )2( 
مشخص نشده بود اما واضح است که جواب گزینۀ )3( است. سراسری 1400 - انسانی

صفت نسبی: بیت )ج( ← مردانه )اسم + پسوند نسبت انه(   15  4
صفت مفعولی: بیت )الف( ← دانسته )بن ماضی + ه( 

صفت لیاقت: بیت )د( ← دیدنی )مصدر + ی( 
صفت فاعلی: بیت )ب( ← چاره ساز )چاره سازنده؛ صفت فاعلی مرکب مرخم( 
سراسری 1400 - انسانی  

گزین�ۀ )1(: مضارع اخباری ← نمی بینی - می کند - می خواند   16  3
)»است« هم فعل مضارِع اخبارِی ساده است( / ماضی نقلی ← ندیده ای 

گزینۀ )2(: پیوند وابسته ساز ← اگر که / پیوند همپایه ساز ← و - و 
گزینۀ )3(: هیچ جملۀ چهار جزئی گذرا به مفعول و مسندی در عبارت نیست! 
گزینۀ )4(: جملۀ غیرس�اده ← گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را 
هم نمی بینی / جمالت س�اده ← 1- ماهی در آب خاموش است 2- چارپا روی 
سراسری 1400 - انسانی خاک هیاهو می کند 3- پرنده در آسمان آواز می خواند 
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گزینۀ )1( ← زمینۀ قهرمانی - البته زمینۀ داستانی هم دارد   17  1
گزینۀ )2( ← زمینۀ مّلی )خوِد زّرین بر سر نهادن( - البته زمینۀ داستانی هم دارد 

گزینۀ )3( ← زمینۀ مّلی )درفش همایون( 
گزینۀ )4( ← زمینۀ مّلی )تاجوری کیخسرو، بر تخت شاهی نشستن و کمر بستن( 
سراسری 1400 - انسانی  

مفهوم مشترک ابیات )الف( و )ب( و )د( این است: کّل اناٍء یترّشح   18  2
بما فیه؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست، یعنی هر کس متناسب با ذاتش 
عمل می کند. مثاًل چوب خرزهره، رطب نمی دهد، از تخم ناپاک میوۀ پاک حاصل 
نمی شود، هر آهویی مشک ناب نمی دهد. یعنی باید در کسی اصل و زمینه و ذات 

مناسب چیزی باشد که بتواند آن چیز یا آن عمل را ایجاد کند. )اصالت ذات( 
مفهوم بیِت )ج(: ما دیوانگان و عاش�قان به جای دانه و تخم مفید و مناس�ب 
که همه می کارند، دانه و تخم زنجیر کاش�تیم و نهایتًا زنجیر حاصلمان ش�د. 
سراسری 1400 - انسانی  

»غ�م« در گزینه های )1( و )2( و )3( مفهوم مثبتی دارد و دلخواه   19  4
و مطلوب اس�ت )غم تو موهبت اس�ت - به شادی بهشت این غم را نمی دهم 
- دلم برای غم تو زنده اس�ت - تا غم عش�قت هست دیگر نیازی به گلستان 
ن�دارم( اما »غم« در گزینۀ )4( غم منفی اس�ت و در نبود و هجران معش�وق، 
عاشق با آن دست به گریبان است و در حقیقت، دوراِن مردگی است نه زندگی. 
سراسری 1400 - انسانی  

مفه�وم بی�ت س�ؤال ← ت�و باید تالش کن�ی و خداون�د نیز در   20  1
صورت تالِش تو، به تو توفیق انجام کار می دهد )از تو حرکت از خدا برکت(. 

مفهوم گزینۀ )1( ← برای رسیدن به هر چیزی باید تالش کنی. 
مفهوم گزینۀ )2( ← در همۀ کارها یاد خدا را فراموش نکن. 

مفهوم گزینۀ )3( ← خداوند کریم بدون اینکه ما خواسته مان را بگوییم از آن آگاه است. 
مفه�وم گزین�ۀ )4( ← به دنبال انس�ان های خدایی باش ک�ه در آن صورت 

خداوند یار توست. 
پس مفهوم مش�ترک صورت سؤال و بیت گزینۀ )1( دعوت به تالش است. 
)البته گزینۀ )4( هم بی ربط به صورت سؤال نیست اما مفهوم اصلی عبارت 
سراسری 1400 - انسانی سؤال تالش بنده است( 

مفه�وم مش�ترک بیت صورت س�ؤال و بیت گزین�ۀ )3( ← در   21  3
حالیکه دوس�تان و یاران در مش�کل هس�تند نمی توان آس�وده بود. )آسایش 
دوس�تان را بر آس�ایش خود ارجح دانس�تن - ایثار برای آس�ایش دوس�تان(
سراسری 1400 - انسانی  

مفه�وم مش�ترک عبارت س�ؤال و بی�ت گزین�ۀ )2( ← امانتی   22  2
)امان�ت عش�ق( را ک�ه هیچ کس از ُمل�ک و ملکوت و کوه و زمین و آس�مان، 

توانایی تحّمل و پذیرش آن را نداشتند، انسان پذیرفت و تحّمل کرد. 
هم مفهوم است با آیۀ: 

ن َیْحِمْلَنَها َو 
َ
َبْی�َن أ

َ
ْرِض َو اْلِجَباِل َفأ

َ
�َماَواِت َو اْل َماَنَة َعَلی السَّ

َ
�ا َعَرْضَن�ا اْل )ِإنَّ

ُه َکاَن َظُلومًا َجُهواًل(  نَساُن ِإنَّ ْشَفْقَن ِمْنَها َو َحَمَلَها اْلِ
َ
أ

و نیز هم مفهوم با این بیت است: 
سراسری 1400 - انسانی آسمان بار امانت نتوانست کشید / قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند 

مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت گزینۀ )1( ← شنوندۀ مشتاق است   23  1
که گویندۀ سخن را به ذوق می آورد و تا چنین شنونده ای نباشد، نباید سخن گفت. 

توضیحبیشتر:
مفهوم بیت )2( ← خاموشی و سکوت از سخن برتر است. 

مفهوم بیت )3( ← دعوت به سخن گفتِن استوار و محکم نه سست. 
سراسری 1400 - انسانی مفهوم بیت )4( ← دعوت به اندیشه قبل از گفتار. 

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های )1(،  )2(   24  4
و )3( ← خداون�د برت�ر از خیال و فهم ماس�ت و نمی توان ب�ه عمِق ذاِت او 

رسید و او را نمی شود وصف کرد. 
یادآور این بیت سعدی: 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم / وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم 
و این بیت سنایی: 

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی 
مفهوم بیت گزینۀ )4( ← گله از معش�وق که چرا وصف تو در دهان همگان 
سراسری 1400 - انسانی است و عاشقان از آن بی بهره اند! 

مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت گزینۀ )2( ← کسی که عاشق   25  2
اس�ت و محرم اس�رار حق، جان می دهد اّما سکوت می کند و حرفی نمی زند و 

رازی فاش نمی کند! 
یادآور این بیت است که: 

سراسری 1400 - انسانی هرکه را اسرار حق آموختند / ُمهر کردند و دهانش دوختند 

68

1   3
واژه های زوج ← نجابت - داروغه - کافی - عقد  

نجابت: اصالت، پاک منشی، بزرگواری / داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گرد 
/ کافی: باکفایت، الیق، کارآمد / ِعقد: گردن بند

* انتخاب کلمات زوج یا فرد نکتۀ عجیبی نیس�ت و فقط باعث می ش�ود که 
چند کلمه، بیهوده در تست باشد. 

* یادآوری یک نکتۀ بسیار سخت و دشوار ریاضیات:
اعداد فرد: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - …

اعداد زوج: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - …
سراسری 1400 - زبان باز هم نکات المپیادِی ریاضی را به شما خواهم آموخت 

»بیرق، درفش، َعَلم« در گزینه های )1(، )2( و )3( همگی معنی   2  4
»پرچم« می دهند و هم معنی هستند. 

* دقت کنید در گزینۀ )4(، »رایت« یعنی »رای تو، نظر تو« و به »رایت« به 
معن�ی بیرق و درفش و علم و پرچم ربطی ندارد. )وقتی نظرت چنین اس�ت 
سراسری 1400 - زبان مردان کین بخواه و ...( 

واژه های فرد ← سامان - حمایل - نشئه - عفاف  3  1
س�امان: درخور، میّس�ر، ام�کان / حمایل: نگه دارن�ده، محافظ / نش�ئه: حالِت 
سرخوشی، کیفوری، سرمستی / عفاف: رعایت اصول اخالقی، پرهیزکاری، پارسایی

* دقت کنید که در سؤال، معنی واژه ها، به ترتیب خواسته نشده است!
* برای آموختِن مبحث بس�یار مش�کِل اعداد زوج و فرد به کتاب ریاضیات 
دبس�تاِن  خود مراجعه کنید! )گاهی بعضی تست ها  ابتکارشان در بی ابتکاری 
است و سؤال پیش می آید که واژه های »سفله، طفیلی،  پگاه، دستور« در تست 
سراسری 1400 - زبان چه کاری انجام می دهند؟ بگذریم ...( 

واژه هایی که امالیشان در متن سؤال غلط آمده:  4  2
1- هول )ترس�ناک، وحش�ت انگیز، ترس،  ه�راس( / 2- صاحب صدر / 3- 

مائده )سفرۀ طعام(
توضیحبیش��تر:واژه ه�ای مهّم امالیی دیگر در متن: »غ�در )مکر و خیانت و 
سراسری 1400 - زبان بی وفایی( - مسند - فاتحت - سمع« 
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5   1
)ال�ف(: روضۀ عمر )باِغ زندگی( / )ب(: ثنا )مدح و س�تایش( / )د(: س�تبر 

)محکم، بزرگ( 
کلمات مهم امالیی دیگر در ابیات:

»رضا - عرش - س�ریر )تخت شاهی( - طرب )شادی( - تعب )رنج( - زه - 
سراسری 1400 - زبان َسموم )باغ گرم و کشنده(« 

امالی درس�ت ← ارتکاب این »محظور« به خالف ش�ریعت و   6  3
طریقت جایز شمرد )محظور: مانع، دشواری، ممنوع، حرام شده(

* کلم�ات مه�ّم امالی�ی دیگ�ر: »اس�تماع )ش�نیدن( - امتناع )خ�ودداری( 
- بی نظی�ر - آزرم )ش�رم و حی�ا( - آز )طمع( - مهمل )بیهوده( - گذاش�ت - 
سراسری 1400 - زبان شریعت - طریقت - ثقت )اعتماد( - مهّمات )امور مهم(« 

س�رودۀ گزین�ۀ )4( از »پابلو نرودا« اس�ت ک�ه مربوط به درس   7  4
»خن�دۀ تو« از کت�اِب »هوا را از من بگیر، خنده ات را نه« و در کتاب فارس�ی 
سراسری 1400 - زبان سال دوازدهم آمده است. 

ایهام ← از این دس�ت )1- به این ش�یوه 2- با این دس�تش( /   8  2
ایهام ← مدام )1- همیش�ه 2- نوعی ش�راب( / اس�تعاره ← ساقی )واسطۀ 

فیض الهی و گاهی خوِد معشوق(
معن�ی بی�ت: »اگر س�اقی اینگونه و با دس�ت خودش ش�راب در جام بریزد 

عارفان و عاشقان به نوشیدن همیشگی شراب خواهند پرداخت.«
توضیحبیش��تر:در بیت گزینۀ )1(: »شور« ایهام تناسب دارد )1- غوغا 2- مزۀ 
شور که با شیرین تناسب دارد( / در بیت گزینۀ )4(: »بو« ایهام دارد )1- رایحه 
سراسری 1400 - زبان 2- امید( و نیز »رهبر بودن زلف« تشخیص و استعاره دارد. 

بیت گزینۀ )1(: جناس ← در و س�ر - اغراق ← دریای خون   9  4
/ بی�ت گزین�ۀ  )2(: جناس تام ← جوی )جوِی آب( و جوی )بجوی( - مجاز 
← کف )دس�ت( / بیت گزینۀ )3(: اس�تعاره ← 1- طبیب )معش�وق( 2- 
بیمار )عاش�ق( - ایه�ام ← 1- پیش )1- قبل 2- کن�ار و نزد( 2- بازپرس 
)1- دوب�اره بپرس 2- احوال پرس�ی کن( / بیت گزین�ۀ )4(: پارادوکس ← 
سراسری 1400 - زبان خموشند و فریادشان تا خداست - ایهام ← )ندارد( 

استعاره ← غزال )استعاره از معشوق( / جناس ← 1- تا و تاج   10  2
2- بر و س�ر / تش�بیه ← تاج عشق )اضافۀ تش�بیهی( / ایهام ← شهریاری 

)1- پادشاهی 2- تخّلص شاعر؛ این بیت از شهریار است(
توضیحبیش��تر:با اینکه دانس�تن اینکه این بیت از »ش�هریار« اس�ت خارج از 
چارچوب است ولی با تکنیک »خوب - بد - زشت« و حذف گزینه هم می توان 
به جواب رسید؛ این گونه که نداشتن آرایه های »تضاد - اغراق - حسن تعلیل«، 
سراسری 1400 - زبان گزینه های )1(، )3( و )4( را حذف می کند. 

بیت گزینۀ  )1( ← 1- غم چون س�په زنگ 2- ملک دل )اضافۀ   11  1
تش�بیهی( 3- خیل شادی )اضافۀ تشبیهی( 4- روم رخ )اضافۀ تشبیهی( / بیت 
گزینۀ )2( ← 1- رایت عش�ق )اضافۀ تشبیهی( 2- رایت عشق چون مه لیلی / 
بیت گزینۀ )3( ← 1- آینۀ  دل )اضافۀ تشبیهی( / بیت گزینۀ )4( ← 1- چون 
سراسری 1400 - زبان عرق 2- ما چون کمند 3- کمند زلف )اضافۀ  تشبیهی( 

درس�ت خواندن این مصراع ها از شعر خوان هشتم اخوان ثالث در   12  1
پاس�خ به این س�ؤال بسیار مهم است: »این،  عیاِر مهر و کیِن مرد و نامرد است / 

این، گلیم تیره بختی هاست / خیس خون داغ سهراب و ...«

همان طور که دیدید »این« صفت اشاره نیست و نهاِد دو جمله است. پس:
ترکیبات وصفی ← 1- خون داغ / ترکیبات اضافی ← 1- عیار مهر 2- عیار کین 
3- کین مرد 4- کین نامرد 5- گلیم تیره بختی ها 6- خیِس خون 7- خون سهراب
توضیحبیشتر:واژۀ »داغ« ایهام دارد »1- گرم 2- ماتم« که در معنی »گرم« ترکیِب 
»خون داغ« وصفی است و در معنی »ماتم« ترکیب »خون داغ« ترکیب اضافی است 
که در این صورت تعداد ترکیبات وصفی صفر و ترکیبات اضافی هشت می شود که 
می بینید طراح محترم کنکور با تیزبینی فقط یک حالت را در گزینه ها قرار داده و 
سراسری 1400 - زبان این تست بسیار خوب و دقیق و سطح باالست. 

گزین�ۀ )1(: م�ن در می�ان جم�ع هس�تم یعن�ی وج�ود دارم   13  4
)غیراسنادی!( / دلم جای دیگر است یعنی قرار دارد. )غیراسنادی!(

گزینۀ )2(: ما به فلک می رویم )غیراس�نادی( / عزم تماش�ا که راس�ت یعنی 
برای که وجود دارد )غیراسنادی(

گزین�ۀ  )3(: دردی اس�ت یعنی دردی وجود دارد )غیراس�نادی( / غیرمردن 
کان را دوا نباشد یعنی غیر از مردن برای آن دوایی وجود ندارد )غیراسنادی(
گزین�ۀ )4(: باز همان جا رویم )غیراس�نادی( / آن ش�هر ماس�ت )اس�نادی(
سراسری 1400 - زبان  

صفت نسبی: بیت )د( ← برین )بر + ین نسبت(  14  4
صفت فاعلی: بیت )ب( ← توانا )بن مضارع + ا(

صفت لیاقت: بیت )الف( ← دیدنی )مصدر + ی(
صفت مفعولی: بیت )ج( ← خسته )بن ماضی مصدر َخستن + ه( سراسری 1400 - زبان

قیدها ← 1- شاد 2- بی غم 3- زود 4- زود 5- بسی 6- گاهی   15  3
7- دگرگه / مسندها ← 1- بهار 2- خزان

توضیح: با اینکه تعداد قیدها هفت تاست اما نزدیک ترین گزینه را انتخاب کرده ایم.
سراسری 1400 - زبان  

کم ← قید / صحبت بد تو را پلید کند، پس: صحبت ← نهاد   16  2
/ گرچه پاک هستی؛ پس: پاک ← مسند / لّکه ای ابر، آفتابی بدین بزرگی را، 
ناپدید کند، پس: آفتاب ← مفعول و ناپدید ← مس�ند )»کردن« به معنی 
سراسری 1400 - زبان »گرداندن و ساختن و نمودن« فعل اسنادی است( 

مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال و بیت گزینۀ  )4( ← باطن و سیرت   17  4
و معن�ی مه�م اس�ت نه ظاهر و ص�ورت؛ باید در پ�ی باطِن نیکو ب�ود و از ظاهر 
سراسری 1400 - زبان درگذشت. 

مفهوم مش�ترک ابیات )ب(، )ج( و )ه�( ← به دنیای ناپایدار و   18  1
بدعهد و بی ارزش نباید دل بست )بر چرخ سست عهد، منه دل - زهی غافل 

که ریزد بر زمین، رنگ اقامت را - دل چه بندی در این سرای مجاز(
توضیحبیشتر:

مفهوم بیت )الف( ← فلک و روزگار هم در پی شکس�تن دل ماس�ت / مفهوم 
سراسری 1400 - زبان بیت )د( ← تسلیم در مقابل تقدیر بد 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر ابیات ← بی بهرگان از عشق،   19  2
بی ارزشند )آدمی که از سخن عشق اثر نپذیرد مثِل نقِش دیوار است - کسی 
که عاش�ق نیست، فسرده و مرده اس�ت - دلی که عاشق نیست سنگ خاره 

است - کسی که عاشق نیست زنده نیست(
یادآور این بیت مولوی است: 

آتش است این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد
و این بیت حافظ: 

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق / بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
مفه�وم بیت گزین�ۀ )2( ← دعوت به عش�ق ورزی که کار هم�ۀ صاحبدالن 
سراسری 1400 - زبان است. 
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مفهوم مشترک سرودۀ صورت سؤال و بیت گزینۀ )3( ← روح انسان   20  3
متعّلق به عالم باال و ملکوت است و در این دنیای ماّدی نمی ماند )روح را خاک نتواند 

مبّدل به غبارش سازد زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود - ما طایر قدسیم( 
یادآور این بیت است:

م�رغ باغ ملکوت�م نیم از عالم خاک / چند روزی قفس�ی س�اخته اند از بدنم
سراسری 1400 - زبان  

مفه�وم مش�ترک س�ؤال و ج�واب ← ه�ر چیزی ب�ه اصلش باز   21  3
می گردد )کفر و دین همه به سوی او برمی گردد - هر سیلی به دریا برمی گردد(

یادآور این بیت است:
آنچه از دریا به دریا می رود / از همانجا کامد آنجا می رود

و نیز یادآور آیۀ »انا ِلّله و اّنا الیه راجعون« است.
توضیحبیشتر:

بیت گزینۀ )1( ← هرکس متناس�ب با ذاتش عمل می کند )کل اناٍء یترّش�ح 
بم�ا فیه( و با کوش�ش چیزی عوض نمی ش�ود. / بیت گزین�ۀ )2( ← امید به 
رحمت الهی و نیز کش�ش معشوق که اگر نباشد کوشیدن بنده فایده ندارد. / 
بیت گزینۀ )4( ← اگر کششی نباشد نمی شود از قید تعلقات خارج شد و باید 
کشش معشوق باشد )تقریبًا معادل بیت گزینۀ )2( است(. سراسری 1400 - زبان

مفهوم مش�ترک س�ؤال و جواب ← طلب بخشش و آمرزش از   22  1
سراسری 1400 - زبان درگاه خداوند 

مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال و ابیات )1(، )3( و )4( ← اهمّیت   23  2
مس�تمع و شنونده که گوینده را به گفتن ترغیب می کند و اگر شنونده خوب 
نباش�د گوینده، نباید سخن بگوید )مس�تمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 
- چون مستمع نیابد پس چون کند روایت - سخن از مستمعان قدر پذیرد - 
سراسری 1400 - زبان وقتی مستمع را بشناسم از سماع سخن می گویم( 

مفهوم بیت س�ؤال ← دعوت به شکس�تن سکوت و اعتراض و   24  4
عدم خاموش�ی / مفه�وم گزینه های )1(، )2( و )3( ← دعوت به س�کوت و 
بیان خوبی ها و فواید خاموش�ی و س�کوت )سینه از خاموشی گلشن می شود - 
خاموشی ُمهر سلیمان است - خاموشی زهِر سخن را می گیرد( / مفهوم گزینۀ 
)4( ← طلب دیدن روی معش�وق چرا که عاش�ق را به سخن وا می دارد مثل 

طوطی که مقابل آینه به سخن می افتد. 
سراسری 1400 - زبان * به صورت سؤال و تضاّد مفهومی دقت کنید. 

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها ← اّتحاد و تعاون،   25  3
راهگشاس�ت )اگ�ر آب از آب م�دد جوید )اّتحاد( خرابه ها گلس�تان ش�ود - 
مورچه ها با اّتحاد شیر را شکست می دهند - اّتحاد بین دو دوست، بی تأثیری 

طعنۀ دشمنان را همراه می آورد(
* بیت گزینۀ )3( به ایثار، اش�اره می کن�د که اگرچه در درِس کبوتر طوقدار 
سراسری 1400 - زبان به آن اشاره شده اما ربط مستقیم به عبارت سؤال ندارد. 
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بی ش�ائبه: بدون آلودگی و با خل�وص و صداقت، پاک، خالص/   1  4
تلبی�س: حقیق�ت را پنهان کردن، حیل�ه و مکر به کار بردن، نیرنگ س�ازی/ 
متألل�ی: درخش�ان، تابان/ جمل�ه: همه، سراس�ر/ بالبداهه: ارتج�ااًل، بدون 
اندیش�ۀ قبلی )در کتاب فارس�ی 11 چاپ س�ال های 98 و 99 بدون اندیش�ۀ 
»قلبی« آمده اس�ت که در کتاب درس�ی چاپ سال 1400 اصالح شده: بدون 
اندیشۀ »قبلی«(/ ُرفت: ُرفتن، زدودن/ آوری: بی گمان، بی تردید، به طور قطع

* در گزینۀ )1( جهت، در گزینه های )2( و )3( دسته ای از مردم، معنی هیچ 
سراسری 1400 - هنر کدام از واژه های سؤال نیستند. 

گزین�ۀ )1(: ش�خیص: ب�زرگ و ارجمن�د/ تأللو: درخش�یدن،   2  4
ف�روزش/ گزینۀ )2(: خفیه: مخف�ی گاه )خفایا: مخفی گاه ه�ا( ← به مفرد و 
جم�ع ب�ودن واژه توّج�ه کنید!/ گزین�ۀ )3(: تموز: ماه دهم از س�ال رومیان، 
سراسری 1400 - هنر تقریبًا مطابق با تیرماه )ماه چهارم( سال شمسی، ماه گرما 

مجادله: جدال، س�تیزه )بیت د: س�تیزه(/ مستغنی: بی نیاز )بیت ج:   3  2
بی نیاز(/ مشّیت: اراده، خواست، خواست خدای تعالی )بیت الف: خواست(/ مشّوش: 
آشفته، پریشان )بیت ه : پریشان(/ تخّلص: رهایی )بیت ب: رهایی( سراسری 1400 - هنر

»اعراض« صحیح است به معنی روی گردانی، برگشتن، نفرت، کراهت.  4  1
سراسری 1400 - هنر  

»غرس« صحیح است به معنی نشاندن و کاشتن درخت و گیاه.  5  1
سایر کلمات مهم امالیی جمالت: »مباحثه- سفاهت - منسوب - نخواست - وثیقت 
- احتی�اط - فضایل - ح�ّظ« که همگی در جمالت صورت س�ؤال صحیح آمده اند.
سراسری 1400 - هنر  

در این بیت منوچهری واژۀ »برخاس�ت« صحیح اس�ت به معنی   6  3
بلند شد: »برفتادت غلغل و برخاستت ویل و غریو« 

کلمات مهّم امالیی در س�ایر ابیات:»نهیب )فریاد بلند، بیم، هیبت( - زایل 
سراسری 1400 - هنر شدن )از بین رفتن( - عارضه - صّحت - اقبال - عنان« 

س�رایندۀ بیت )الف( ← مولوی/ سرایندۀ بیت )ب( ← عارف   7  4
قزوینی/ س�رایندۀ بیت )ج( ← شهریار/ سرایندۀ بیت )د( ← عارف قزوینی
سراسری 1400 - هنر  

اغراق ← مصراع دوم اغراق در نورانّیت چهرۀ معش�وق اس�ت   8  2
که ش�ب را به روز مانند می کند از فرط نورانی بودن!/ تضاد ← ش�ب و روز/ 

تشبیه ← شبستان را مثل روز گردانی
توضیحبیشتر:

گزین�ۀ )1(: تضاد: مرد فقر و س�لطان/ تش�بیه: خرقه به ت�اج / گزینۀ )3(: 
تضاد: تر و خش�ک / گزینۀ )4(: تش�بیه: ُحسن تو مثل ُحسن یوسف است و 
سراسری 1400 - هنر مهر من مثل مهِر زلیخا 

اس�تعاره: مصراِع اول تش�خیص و اس�تعاره دارد. )ماه از او اخذ   9  3
 و اقتب�اس کرد(/ تش�بیه: م�اه به صورت معش�وق/ ایهام: بگرف�ت ماه از او 
)1- ماه از او اخذ کرد 2- خسوف و گرفتگی ماه(/ حسن تعلیل: مصراع اول 

)گرفتگی ماه را حاصل از خط عذار یار می داند(
توضیحبیش��تر: در ای�ن بیت اغراق و جن�اس )راه - ماه( هم دیده می ش�ود.
سراسری 1400 - هنر  

بی�ت )1(: جن�اس ← عی�ب و عی�ش/ ایه�ام ← م�دام )1-   10  2
همیشگی 2- نوعی شراب(/ بیت )2(: حسن تعلیل ← روشنی و فروغ سیارۀ 
مش�تری به واس�طه و دلیل فروغ و روشنی چهرۀ معشوق است. - مجاز ← 
)ندارد(/ بیت )3(: کنایه ← مصراع دوم - استعاره: ماه )صورت معشوق( - 
هر دو مصراع تشخیص و استعاره هم دارند./ بیت )4(: مجاز ← سر )قصد 
سراسری 1400 - هنر و اندیشه(/ تشبیه ← به رنگ شمع )مانند شمع( 

بی�ت )1(: 1- م�اه )معش�وق( 2- ش�ب )موی معش�وق( 3-   11  1
آفتاب )چهرۀ معش�وق( 4- س�رو )معش�وق( 5- ریحان  تر )موی معش�وق( 
6- گل )چهرۀ معشوق(/ بیت )2(: 1- رشته )موی معشوق( 2- قمر )چهرۀ 
معش�وق( 3- نقطه )خال معش�وق( 4- شکر )لب معشوق( )دّقت کنید این، 
ماِر س�یاه اس�ت و این، ُمهرۀ مار اس�ت تش�بیه دارد نه اس�تعاره(/ بیت )3(: 
1- لؤلؤ )سخن معشوق( 2- پسته )دهان معشوق( 3- الله )چهرۀ معشوق( 
4- مشک )موی معشوق( )دّقت کنید »حدیث است« و »عذار است« تشبیه 
ایجاد کرده اند(/ بیت )4(: 1- مه )چهرۀ معش�وق( 2- سیاه )موی معشوق( 
سراسری 1400 - هنر 3- برگ گل )چهرۀ معشوق( 4- غبار )موی معشوق( 
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بی�ت )الف(: واژۀ قافیه: ماهی )هر روز ماهی، از گریبانش س�ر   12  4
بر نکرد( ← ماهی: نهاد/ بیت )ب(: واژۀ قافیه: سپاهی )تو خود به چشم و 
ابرو، سپاهی را برهم زنی( ← سپاهی: مفعول/ بیت )ج(:واژۀ قافیه: گاه گاهی 
)گاه گاهی از حال زیردستان بپرس( ← گاه گاهی: قید/ بیت )د(: واژۀ قافیه: 
دادخواهی )تا ز هر س�و فریاِد دادخواهی بشنوی( ← دادخواهی: مضاف الیه 
سراسری 1400 - هنر  

تنه�ا جمل�ه ای که در چه�ار گزینه، س�اختاِر »نه�اد + مفعول +   13  3
مس�ند + فعل« دارد، این جمله در گزینۀ )3( اس�ت: »ب�ازی اّیام، مرا غافل 

کرد« ← بازی اّیام )نهاد( + مرا )مفعول( + غافل )مسند( + کرد )فعل(
توضیحبیشتر:

جهش ضمیر در گزینۀ )1( ← بداریم دستت از فتراک: دست از فتراکت بداریم
جهش ضمیر در گزینۀ )2( ← گرت هواست که …: اگر هوایت است که …

جهش ضمیر در گزینۀ )4( ← رستم دستانم آرزوست: رستم دستان آرزوی 
سراسری 1400 - هنر من است. 

صف�ت فاعلی ← 1- کوهک�ن )کوه کننده: صف�ت فاعلی مرکب   14  3
مرخم( در بیت )الف( 2- رها )ره )بن مضارع َرستن و رهیدن( + ا( در بیت )ب(/ 
صفت نس�بی ← مردانه )مرد + انه( در بیت )الف(/ صفت مفعولی ← ساخته 
)س�اخت + ه( در بی�ت )ج(/ صفت لیاقت ← دیدن�ی )دیدن + ی( در بیت )د(
سراسری 1400 - هنر  

در چنین سؤاالتی بهتر است به دنبال حرف ربط وابسته ساز باشید.   15  1
گزینۀ )2(: باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد ]که[ سرگشته چو من …

گزینۀ )3(: ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت …
گزین�ۀ )4(: گرت ز دس�ت برآید چ�و نخل باش کری�م - ورت )و اگرت( ز 

دست نیاید چو سرو باش آزاد
توضیحبیشتر:بیت گزینۀ )1( دارای سه جملۀ ساده و همپایه است. سراسری 1400 - هنر

بررسی گزینه ها:   16  2
گزینۀ )1(: صفت پیش�ین ← هزار گون�ه نعمت - هزار گونه پند و حکمت/ 
صفت پس�ین ← جاودان )بهش�ت جاودان(/ صفت فاعلی ← روان )رو: بن 
مضارع رفتن + ان(/ گزینۀ )2(: هیچ نوع حذف فعلی در متن وجود ندارد./  
گزین�ۀ )3(: جمل�ۀ س�اده ← در بهش�ت از هزار گونه نعمت اس�ت/ و تمام 
جم�الت بعدی جملۀ غیرس�اده ← بدان که )حرف ربط وابسته س�از( قرآن 
مانند است به بهشت جاودان/ گزینۀ )4(: ممیز ← گونه )هزار گونه نعمت 
- هزار گونه پند و حکمت(/ نقش تبعی ← حکمت )معطوف اس�ت به پند(/ 
سراسری 1400 - هنر واژۀ دو تلّفظی ← جاودان )1- جاْودان 2- جاِودان( 

معنی و مفهوم صورت سؤال ← صبر کلید گشایش است.  17  4
گزینۀ )1(: دعوت به صبر که تو را ارزشمند می کند. / گزینۀ )2(: باید بر داغ دِل 
سوخته صبر کرد. / گزینۀ )3(: بر ستم تحّمل و صبر می کنیم تا ستم به پایان برسد. 
ام�ا در گزین�ۀ )4( می گوی�د یک عمر در هجراِن معش�وق، صبر و ش�کیبایی 
کردم ولی اکنون، پیری، مانع صبر و شکیبایِی من است، یعنی در پیری دیگر 
سراسری 1400 - هنر نمی توانم بر فراق معشوق صبر کنم. 

مفه�وم گزینۀ )1( نفی ریاکاری اس�ت )در خرقۀ من، نادرویش   18  1
وج�ود دارد؛ یعن�ی درحالی ک�ه خرقۀ درویش�ی به ت�ن دارم ام�ا در حقیقت، 
درویش نیس�تم و ظاهرسازی و ریاکاری پیشه کرده ام( و البته در مصراع اول 

می گوید تو از این خطا و مطلب بگذر!

توضیحبیشتر:
گزینۀ )2(: کسی که توّجهی به کوچک ترین تعّلقات دنیا ندارد، مناعت طبع 
دارد. / گزین�ۀ )3(: »ز دس�ت بنده چه خیزد؟« یعنی بن�ده کاری نمی تواند 
بکند و عاجز و ناتوان است. / گزینۀ  )4(: اینکه پادشاهان فقط براساس ارادۀ  
خدا عمل می کنند، نفی اختیار است و اینکه همه چیز براساس اراده و مشّیت 
سراسری 1400 - هنر الهی در جریان است. 

مفهوم مشترک بیت س�ؤال و بیت گزینۀ )2(، نفی خودشیفتگی   19  2
و خودخواهی و خودبینی اس�ت که مانع از رس�یدن اس�ت. )چنین که شیفتۀ 
سراسری 1400 - هنر ُحسن خویشتن باشی - خودنمایی سّد راه گشت( 

مفهوم س�ؤال: کریم )بخش�نده( و آزاده بودن )بخشنده باش و   20  2
اگ�ر نمی توانی آزاده ب�اش(/ مفهوم بیت گزینۀ  )2(: اگر نمی توانی بخش�نده 

باشی الاقل سایه ای برای مردمان بیفکن.
توضیحبیش��تر: گزینۀ  )1( نیز به آزادگی اشاره دارد و در گزینۀ )2( بیشتر به 
بخش�ندگی و کریم بودن به هر نحوی اش�اره کرده است )یا با میوه دادن یا با 
سایه افکندن(؛ علت برتری گزینۀ  )2( بر گزینۀ )1( این است که به هر حال 
سعی کن اگر کاری از دستت برنمی آید با کار دیگری ارزشمند باشی و مفید!
سراسری 1400 - هنر  

اصال�ت ذات�ی ← بیت )ج(: هرکس متناس�ب ب�ا ذاتش عمل   21  3
می کند، روزگار ذاتًا بی وفاست و وفادار نخواهد شد.

اس�تبداد ← بیت )ب(: »برزخ س�رد و کوچه های غم و درد و شب« فضای 
خفقان و استبداد را توصیف می کند.

مغلوب گشتن ← بیت )ه�(: دشمِن او بر او چیره و پیروز شده، او مغلوب شده!
تدبیر ← بیت )د(: باید پیشگیری کرد قبل از اینکه اّتفاق بدی بیفتد و این، 

همان تدبیر است.
ظرفّی�ت وج�ودی ← بیت )الف(: دریا به دلیل عظمت و ظرفیت باالی خود 
با اینکه صدها رود به آن وارد می شود آرام و موّقر است، اما جوی آب به خاطر 
ظرفّیت پایین و حقیر بودنش، اگر یک سیل به او برسد فریاد و غوغا می کند.
سراسری 1400 - هنر  

مفهوم بیت س�ؤال: سختی و آس�انی با هم آمیخته است و برای   22  1
رسیدن به خوشی باید سختی کشید.

مفه�وم بی�ت گزینۀ  )1(: اگر ابر ب�ه تلخی قطرۀ  ما را بگی�رد )تلخی برای ما 
ایجاد کند( نهایتًا به صورِت آب شیرین آن را برمی گرداند )شیرینی و خوشی 
سراسری 1400 - هنر ایجاد می کند(. 

مفهوم مش�ترک گزینه ه�ای )1(، )2( و )4(: ب�رای رفتن در راه   23  3
عرفان و رس�یدن ب�ه مقصود »پیر و مرش�د و راهنما« الزم اس�ت. )باید اول 
طالب مردی شوی - پیری در خواب با دست اشارتم کرد - کار از تو می رود 

ای دلیل راه(
مفه�وم گزینۀ )3(: آن چیزی که س�الکان و ره�روان راه را به منزل و مقصود 
سراسری 1400 - هنر می رساند، »دل« است. 

مفه�وم مش�ترک ابیات )ال�ف(، )ج( و )ه�(: ج�ان دادن در راه   24  1
معشوق و خود را فدا کردن

توضیحبیش��تر:مفهوم بیت )د( که باعث ح�ذف گزینه های )2( و )3( و )4( 
می شود چنین است: با نامردان باید شجاعانه و دلیرانه برخورد قاطع داشت.
* البت�ه مفه�وم بیت )ب( نی�ز با ابیات )الف(، )ج( و )ه��( ارتباط دارد و به 
جانبازی و کشته شدن عاشق اشاره می کند اما در گزینه ها امکان انتخاب آن 
سراسری 1400 - هنر وجود ندارد. 



485 اسب اا  تهیی آ 

این تس�ت یک تس�ت ترکیبی بین مباحِث دستور زبان، قرابت،   25  4
لغت و امال است؛ تست طوالنی است اما نه چندان سخت!

گزینۀ )1(: مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ  )1( این است که تواضع باعث 
بلندمرتبگی و ش�کوه خواهد شد./ گزینۀ )2(: متن هفت جمله دارد: 1- ای که 
)ای کسی که؛ دقت کنید منادا یک جمله ایجاد می کند( 2- مال از بهر جاه دوست 
م�ی داری 3- کرم ک�ن 4- تواضع پیش گیر 5- جاهی از این رفیع تر نیس�ت 6- 
خلقت دوست دارند 7- ثنا گویند )»ت« در خلقت مفعول است: »خلقت دوست 
دارند« یعنی »خلق تو را دوست دارند«(/ گزینۀ )3(: غلط امالیی ← از بحر: از بهر 
)برای( - مترادف واژۀ مقام ← جاه/ گزینۀ )4(: منادای محذوف ← ای که: ای 
]کسی[ که - ترکیب وصفی ← )ندارد( )دّقت کنید جاهی از این، رفیع تر نیست: 
سراسری 1400 - هنر این ← ضمیر اشاره و متّمم است نه صفت اشاره( 
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معنی چهار واژه صحیح و پنج واژه که در زیر آمده اند، ناصحیح است:   1  1
هژی�ر: چاب�ک، خوب، پس�ندیده، چ�االک، نیک�و )هژب�ر: ش�یر(/ تقریظ: 
مطلبی س�تایش آمیز دربارۀ کتاب، نوش�ته و مانند آن ها/ پدرام: آراس�ته )نه 
 آراس�تگی(، نیکو، شاد/ شیراوژن: ش�یرافکن، کنایه از بسیار دالور و قدرتمند/ 
سراسری 1400 - خارج از کشور تزار: پادشاهان روسیه )نه روم( در گذشته 

واژه های فرد ← التهاب، عّلت، َخنیده، نوند  2  3
التهاب: ش�عله ور ش�دن و برافروختن؛ مج�ازًا ناآرامی، بی ق�راری، اضطراب/ 
عّلت: بیماری/ َخنیده: مشهور، معروف، نامدار/ نوند: اسب تندرو )این واژه 
سراسری 1400 - خارج از کشور از منابع کنکور 1401 و بعد حذف شده است( 

متض�اِدّ فاحش: نهان ← بیت )د(/ متضاِدّ بادی: پایان ← بیت   3  2
)الف(/ متضاِدّ ممات: زندگی ← بیت )ب(/ متضاِدّ جّنت: دوزخ ← بیت )ج( 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

»ُس�خره« صحیح اس�ت به معنی زیردس�ت و نیز مسخره و کار   4  4
بی مزد. به معنی عبارت که از کلیله و دمنه است، دقت کنید: »ِسر گفتن با 

کسی که سخن چینی سخرۀ بیان و پیشۀ بنان او باشد«
کلمات مهم امالیی دیگر:

»مخالصت )خالص بودن، دوستی بی ریا( - معاونت )یاری( - ورطه )مهلکه( 
- هایل )ترس�ناک( - اهتمام )تالش( - مطاوعت )اطاعت( - فرض )واجب( 
- ف�راق )دوری( - نم�ط )روش( - تقری�ر )بی�ان( - ضایع )تب�اه و بیهوده( - 
سراسری 1400 - خارج از کشور اهمال )سستی( - نسیان )فراموشی(«  

»زنخدان« صحیح است به معنی چانه.   5  1
واژه های مهم امالیی دیگر ابیات: 

»رش�حه )قط�ره و چّکه( - خصم )دش�من( - غزا )جن�گ( - صله )پاداش(« 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

1- منس�وب به معنی نس�بت داده ش�ده صحیح اس�ت؛ دقت   6  3
 کنی�د ب�ه ان�واع مش�ّقت ها و اصناف رنج ها، منس�وب اس�ت ن�ه منصوب!/ 

2- قربت پادشاه )نزدیکی پادشاه(/ 3- صواب )درست(
سایر لغات مهم امالیی: 

»مشّقت - اصناف )گونه ها( - صدد )قصد کردن( - مهّمات - خوار )حقیر(« 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

عب�ارت موج�ود در گزین�ۀ )4( از »تمهی�دات« عی�ن القضاِت   7  4
همدانی اس�ت که در درس »س�ودای عش�ِق« فارس�ی دوازدهم آمده است. 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

الف( استعاره ← -/ مجاز ← سر )اندیشه، فکر، وجود(   8  4
ب( استعاره ← خفتن مرداب )تشخیص و استعاره است(/ مجاز ← -

ج( استعاره ← شمشاد )قِد ساقی و معشوق(/ مجاز ← گل )گلستان و باغ(یا چمن )باغ(
د( اس�تعاره ← مصراع دوم تشخیص و استعاره دارد/ مجاز ← امروز و فردا 
سراسری 1400 - خارج از کشور )حال و آینده( 

بی�ت )1(: توام راهنمایی )1- تو راهنمای من هس�تی 2- تو راه   9  2
را به من می نمایی و نش�ان می دهی(/ بیت )2(: اس�ب )1- اس�ِب معش�وق 
 2- مه�رۀ ش�طرنج( - رخ )1- ص�ورت عاش�ق 2- مه�رۀ ش�طرنج( - مات 
)1- حیران�ی 2- باختن در ش�طرنج(/ بیت )3(: ق�رار )1- آرامش 2- محل 
 دیدار(/ بیت )4(: بازپرس�ید )1- دوباره بپرسید 2- جستجو کنید( - پروانه 
سراسری 1400 - خارج از کشور )1- حشره 2- مجّوز و اجازه(  

بیت )1(: جناس ← س�ر و ِس�ر - مجاز ← سِر اول )آدمی و اندیشه و   10  3
فکر(/ بیت )2(: ایهام ← دستان )1- دست ها 2- مکر و فریب( - استعاره ← عنان 
کشیدِن دل )تشخیص و استعاره است(/ بیت )3(: جناس ← ِمهر و ُمهر - ایهام ← 
)ندارد(/ بیت )4(: اغراق ← شّدت گریستن )اگر شب گریه می کردم گریه ام چنان 
فواره باال می رفت که کنارۀ فلک، خیس می شد( - تشبیه ← مزرع سبز فلک )اضافۀ 
سراسری 1400 - خارج از کشور تشبیهی؛ فلک به مزرع سبز تشبیه شده است(  

جناس ← س�ر )کّله( و س�ر )قصد(/ مجاز ← سِر دوم )قصد(/   11  1
ایهام ← س�ودای زلف )1- عشِق زلِف معش�وق 2- سیاهی زلف معشوق(/ 

کنایه ← سر در راه چیزی رفتن )کشته شدن(
توضیحبیش��تر: با اس�تفاده از تکنیک »خوب - بد - زش�ت« می ت�وان از نبودن 
سراسری 1400 - خارج از کشور آرایه های »حسن تعلیل و تضاد« به گزینۀ )1( رسید! 

جمالِت بیِت سؤال ← 7 جمله: 1- به حرص ار شربتی خوردم 2-   12  2
مگیر از من 3- بد کردم 4- بیابان بود 5- تابستان )بود( 6- آب سرد )بود( 7- 
استسقا )بود( )دقت کنید »و« بعد از »بود« حرف ربط است و جملۀ جدیدی ایجاد 
می کند ولی بین کلمات تابستان، آب سرد، استسقا، واو عطف است و جملۀ جدید 

ایجاد نمی کند و بهتر بود طراح محترم این بیت را 5 جمله به حساب می آورد(
جم�الت بی�ت )1( ← 6 جمل�ه: 1- هم�ه آن�ی 2- هم�ه حس�نی 3- همه 
لطف�ی  4- هم�ه ناز )هس�تی( 5- ب�ه چنان حس�ن و لطافت س�زدت 6- گر 
ن�ازی/ جم�الت بی�ت )2( ← 8 جمل�ه: 1- دال 2- گفتم 3- غ�م خود خور 
4- کار از دس�ت ش�د بی�رون 5- ت�و را غ�م خ�وردن اس�ت 6- ای دل 7- 
ت�و غمخواری چ�ه می دان�ی )غمخواری یعن�ی غمخوار ب�ودن و جمل�ه ایجاد 
 نمی کن�د(/ جم�الت بی�ت )3( ← 8 جمل�ه: 1- هم�ه ع�ّزی 2- جالل�ی 
3- همه علمی 4- یقینی 5- همه نوری 6- سروری 7- همه جودی 8- جزایی/ 
جمالت بیت )4( ← 6 جمله: 1- تو حکیمی 2- تو عظیمی 3- تو کریمی 4- 
سراسری 1400 - خارج از کشور تو رحیمی 5- تو نمایندۀ فضلی 6- تو سزاوار ثنایی 

وابسته های وابستۀ س�ؤال ← 1- هفت: صفِت مضاف الیه در ترکیِب   13  3
»پهلوان هفت خوان« - 2- هش�تم: صفِت مضاف الیه در ترکیِب »دام و دهاِن خوان 

هشتم« - 3- خوان: مضاف الیِه مضاف الیه در ترکیِب »طعمۀ دام و دهاِن خوان« 
بی�ِت گزینۀ )1( ← »ش« مضاف الیِه مضاف الیه در ترکیِب »زهِر زخم هایش«/ بیِت 
گزین�ۀ )2( ← »مرواری�د« مضاف الیِه مضاف الیه در ترکیِب »کلی�ِد گنج مروارید«/ 
بیِت گزینۀ )3( ← 1- »ناوردها« مضاف الیِه مضاف الیه در ترکیب »شیرمرِد عرصۀ 
ناوردها« 2- »هول )در اینجا به معنی ترسناک(« صفِت مضاف الیه در ترکیب »عرصۀ 
ناوردهای هول« 3- »زر )در اینجا به معنی طالیی و زرد(« صفِت مضاف الیه در ترکیِب 
سراسری 1400 - خارج از کشور »پور زال زر«/ بیت گزینۀ )4( ← وابستۀ وابسته ندارد.  
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مص�راع اول س�ؤال: خرد را گر نبخش�د روش�نایی: اگر به خرد   14  4
روش�نایی نبخش�د ← نهاد + متّمم + مفعول + فعل/ مصراع دوم بیت )1(: 
ز دیوار محرابش آمد به گوش: از دیوار محراب به گوش�ش آمد ← نهاد + 
فع�ل/ مص�راع دوم بیت )2(: ک�ه روزی نخوردند پیالن ب�ه زور ← نهاد + 
مفعول + فعل/ مصراع دوم بیت )3(: 1- نژند آن دل: آن دل نژند )اس�ت( 
← نهاد + مسند + فعل 2- او خواهد نژندش: او آن را نژند خواهد ← نهاد 
+ مفعول + مسند + فعل/ مصراع دوم بیت )4(: که روزی رسان قوت روزش 
بداد: که روزی رسان به او قوت روز بداد ← نهاد + متّمم + مفعول + فعل 

* دقت کنید فعل های »آمد و نخوردند« حرف اضافۀ اختصاصی ندارد و فعل های 
سراسری 1400 - خارج از کشور »نبخشد و بداد« حرف اضافۀ اختصاصی دارند. 

گزین�ۀ )1(: ماض�ی نقلی ← نشس�ته اند - مضارع اخباری ←   15  3
می آید/ گزینۀ )2(: واژۀ دو تلّفظی ← آسمان )آْسمان - آِسمان( - دو مفعول 
← 1- پنجره 2- چند س�ینه س�رخ مهاجر بر شاخس�ار عریان نشسته اند و 
بهار از کدام سمت آسمان به باغ می  آید )مفعوِل فعِل دید(/ گزینۀ )3(: چهار 
جملۀ ساده ← فقط جملۀ »باید پنجره را گشود« جملۀ ساده است و جمالت 
بعدی یک جملۀ مرکب اس�ت: دید ]که[ چند س�ینه س�رخ … - یک نقش 
تبعی ← )ندارد(/ گزینۀ )4(: چهار ترکیب وصفی ← 1- چند س�ینه س�رخ 
2- س�ینه س�رخ مهاجر 3- شاخس�ار عریان 4- کدام س�مت - یک ترکیب 
سراسری 1400 - خارج از کشور اضافی ← سمِت آسمان  

خوش ← قید/ پند از این، خوش�تر در جهان وجود ندارد؛ پس:   16  1
خوش�تر ← قی�د/ اگ�ر از جور ایام خونین دل هس�تی؛ پ�س: خونین دل ← 

مسند/ لب خندان را بیاور؛ سپس: لب ← مفعول
* دقت کنید در مصراع دوم »نباشد« یعنی وجود ندارد و فعل غیراسنادی است. 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال از مولوی و ابی�ات گزینه های )1(،   17  2
)3( و )4( این اس�ت ← نباید از ظاهر قضاوت کرد و نباید مقایس�ه و قیاس 
اش�تباه از روی ظاهر انجام داد؛ مش�ابهت ظاهری دو چیز نش�ان دهندۀ یکی 
بودِن واقعی آن ها نیست )دو زنبوِر به ظاهر یکسان که حّتی از یک محل غذا 
می خورند، واقعًا یکسان نیستند - هر که به ظاهر کمربند یا کاله شاهی دارد، 
ممکن اس�ت الزامًا بزرگ و ش�اه نباش�د - هر کس پدرش عمران باشد الزامًا 
موسی نیست و هر کس مادرش مریم نام داشته باشد الزامًا عیسی نیست - 

هر که خاتم و نگینی داشته باشد الزامًا سلیمان نیست(
مفهوم بیت )2( ← اگر کسی شمشیر داشته باشد دلیل نمی شود که جنگ به 
پا کند و اگر کسی پادزهر در اختیارش باشد دلیل نمی شود که حتمًا زهر بخورد! 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

مفهوم صورت س�ؤال و گزینه ه�ای )2(، )3( و )4( ← دنیا یک   18  1
روز به نفع ماس�ت و یک روز به ضرر ما )گاهی پش�ت بر زین و گاهی، زین بر 
پشت( روزگار گذراست و بر یک شکل نمی ماند و تغییر می کند. در این جهان 
شادی و غم آمیخته است؛ اگر دیروز بد بود، امروز می تواند خوب باشد، اگر 

غبار هست بعد از آن سواری که انتظارش را می کشیم، هست.
مفه�وم بیت گزین�ۀ )1( ← گ�ذر روزگاران و عمر، برایم اهّمیت�ی ندارد؛ که 
معادل اس�ت با این بیِت مولوی: روزها گر رفت گو رو باک نیس�ت/ تو بمان 
سراسری 1400 - خارج از کشور ای آنکه چون تو پاک نیست. 

بی�ت )ب( ← فن�ا در معش�وق و اّتح�اد عاش�ق و معش�وق/   19  2
سراسری 1400 - خارج از کشور بیت )ج( ← زودگذری گل و زیبایی آن  

مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال و گزینۀ )4( ← عش�ق و بال و آزار   20  4
و س�ختی، همیشه با هم هستند و عش�ق بدون بال وجود ندارد )عشق با آزار 

خویشاوندِی دیرینه دارد - از در و دیوار می بارد بال در راه عشق(
توضیحبیش��تر: مفهوم بیت )1( ← اگر به جرم عاش�قی جانم را هم بدهم باز 
هم از عاش�قی دس�ت نمی کش�م./ مفهوم بیت )2( ← وقتی زیبایی معشوق 
نمایان می ش�ود، کاری جز عش�ق نمی توان کرد./ مفهوم بیت )3( ← تقابل 
عقل و عش�ق و نیز مذّمت و نکوهش عش�ق که کار انس�ان های بیکار است. 
سراسری 1400 - خارج از کشور  

مفهوم مش�ترک عبارت سؤال و سایِر گزینه ها ← همۀ پدیده ها   21  1
در ذکر و تسبیح خداوند هستند؛ یادآور این آیه است:

»یسّبح ِلّله ما فی السماوات و ما فی االرض«
مفهوم گزینۀ )1( ← نگاه به پدیده ها و زیبایی های خلقت و به خالق پی بردن 
سراسری 1400 - خارج از کشور و مدح و ستایش او را گفتن!  

مفهوم مشترک بیت س�ؤال و بیت گزینۀ )2( ← شرط رسیدن   22  2
به مقام واال، ترک تعّلقات و دل نبس�تن به دنیا و بی اعتنایی به مادیات است 
)اگ�ر ب�ه این دنی�ای غیرحقیقی و مادی دل ببندی و پس�ت هّمت باش�ی به 
بلندی نمی رس�ی - هر کس�ی که مثل ش�بنم به زیبایی ه�ا و تعّلقات ظاهری 

بی توّجهی کند، به مرتبه و مقام بلند خواهد رسید(
توضیحبیش��تر: مفهوم گزین�ۀ )1( ← در پی کمترین خوش�ی در این جهان، 
ناخوشی و رنج بسیار وجود دارد./ مفهوم گزینۀ )3( ← کمک نکردن به فقرا 
باعث نرس�یدن به بزرگی و عّزت می ش�ود./ مفهوم گزینۀ )4( ← دِل عاشق 
سراسری 1400 - خارج از کشور درست شدنی نیست و همیشه ویران است. 

مفهوم مش�ترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: »تفاوت ها همه از درون   23  3
ماست، سختی طبیعت به واسطۀ سختگیری ما و درشت خویی ماست و مالیم 
سراسری 1400 - خارج از کشور بودن آن هم به واسطۀ مالیم بودن دروِن ماست.« 

مفهوم بیت سؤال ← دعوت به سخن گفتن و نکوهِش خاموشی   24  4
و سکوت/ مفهوم بیت گزینۀ )4( ← سکوت کن که اگر سخن نگویی آسوده 
خواهی بود./ مفهوم سایر ابیات ← سنجیده گویی سراسری 1400 - خارج از کشور

مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال و س�ایر گزینه ها ← م�رگ بهتر از   25  1
زندگ�ی ب�ا ننگ اس�ت )مردن به از زندگان�ی به ننگ - به ن�ام نکو گر بمیرم 
رواس�ت - مرا مرگ بهتر از این زندگی - اگر س�رم زیر س�نگ و در گور باشد 

بهتر از این است که دچار ننگ باشم(
مفه�وم بی�ت گزینۀ )4( ← به م�ن توصیه می کنند که به معش�وِق دیگری 
دل ببند، من نمی توانم، چرا که با معش�وق خودم پادش�اهی و بزرگی را تجربه 
کرده ام و اگر دست از او بردارم و دل به دیگری بندم انگار آن مقام پادشاهی 

را با مقام پاسبانی عوض کرده ام.
* به نظر می رس�د علیرغم کلید س�ازمان س�نجش که گزینۀ )1( بوده است 
سراسری 1400 - خارج از کشور جواب تست گزینۀ )4( است. 

71

واژه های زوج ← نموده - تناور - بهرام - هژیر  1  1
نموده: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده/ تناور: تنومند، فربه، قوی جّثه، دارای 
پیکر بزرگ و قوی/ بهرام: س�یارۀ مریخ / هژیر: چابک، نیکو، خوب، پس�ندیده
سراسری 1400 - خارج انسانی  
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معنی شش واژه، صحیح و معنی سه واژۀ زیر ناصحیح است:  2  2
سراسری 1400 - خارج انسانی نماز پیشین: نماز ظهر/ آزرم: شرم، حیا/ سیماب: جیوه 

قطره: َرش�حه ← بیت )ب(/ فری�اد: نفیر ← بیت )د(/ غریو:   3  4
سراسری 1400 - خارج انسانی غو ← بیت )ج(/ کاهش یافتن: نقصان ← بیت )الف( 

الف ← نصرت خواست )طلب پیروزی کرد(/ ب ← -/ ج ← -/   4  2
د ← پشِت دست خاییدن )پشت دست را به دندان گرفتن و اظهار پشیمانی(

کلمات مهم امالیی دیگِر این تست:
سراسری 1400 - خارج انسانی »ازلی - نصرت - قراضه - معبر - نزهت سرا« 

غبطت )غبطه( صحیح اس�ت به معنی )رشک بردن، شادمانی(  5  3
سراسری 1400 - خارج انسانی  

1- قالب نوح/ 2- نعلین قربت )نزدیکی(  6  2
سایر کلمات مهم امالیی: »صفی - خلعت - صفوت - پرفتوح - طیلسان - صعود - 
سراسری 1400 - خارج انسانی هود - منشور امارت )فرماندهی( - عمامه - رفعت« 

بی�ت گزینۀ )3( از »خاقانی« اس�ت که مربوط ب�ه قلمرو زبانی   7  3
سراسری 1400 - خارج انسانی درس »از پاریز تا پاریس« فارسی دوازدهم است. 

تش�بیهات ← 1- گل حس�رت )اضافۀ  تشبیهی( 2- پل خواب   8  1
)اضافۀ تشبیهی( 3- خندق مرگ )اضافۀ تشبیهی(

اس�تعارات ← 1- ف�وران گل )اضاف�ۀ اس�تعاری( 2- بارش ش�بنم )اضافۀ 
اس�تعاری( 3- پ�رش ش�ادی )اضاف�ۀ اس�تعاری( 4- گ�ذر حادث�ه )اضافۀ 
سراسری 1400 - خارج انسانی استعاری( 5- پشت کالم )اضافۀ استعاری( 

بیت )1(: واج آرایی ← تکرار واج »ش« / حسن تعلیل ← علت   9  4
شیرینی آب دهاِن معشوق این است که دهانش مثل شکر است! 

بی�ت )2(: اس�تعاره ← 1- ُبس�تان دوم )ص�ورت معش�وق( 2- ب�اد نوبهاری 
)معشوق( / تضمین ← مصراع دوم را سیف فرغانی از سعدی تضمین کرده است.
بیت )3(: ایهام تناس�ب ← )1- ش�هر 2- مصِر باس�تان که با یوسف و چاه 

تناسب دارد( / تشبیه ← یوسف گندم )اضافۀ تشبیهی( 
بیت )4(: مجاز ← نان )غذا( / استعاره ← -

* البته در گزینۀ )4( هم می توان استخوان را استعاره از چیزهای بی ارزش گرفت.
سراسری 1400 - خارج انسانی  

10   1
آرایه های بیت:

تضاد ← یکتا )صاف( - دوتا )خمیده(/ اس�تعاره ← قمر )صورِت معشوق(/ 
جناس تام ← تا )فرد و نظیر( و تا )حرف ربط(/ ایهام ← قرین )1- نزدیک 
2- مث�ل( / تش�بیه ← چون هالل / کنایه ← مص�راع اول )ضعیف و ناتوان 
سراسری 1400 - خارج انسانی شدن(/ واج آرایی ← تکرار واج »ت« 

جن�اس: بی�ت )ج( ← افس�ار و افس�ر/ اس�لوب معادل�ه: بیت   11  4
)د( ← مص�راع دوم مثال و مصداق مصراع اول اس�ت./ اس�تعاره: بیت )ه�( 
 ← 1- خیال معش�وق آمد و در صدر س�ینه جا گرفت )تش�خیص و استعاره( 
2- مس�جد خراب )سینه و دل عاش�ق( 3- بت خانه )عشق و معشوق و خیال 
معشوق(/ حسن تعلیل: بیت )ب( ← علت کوتاهی عمر عاشق و بلندی موی 
معش�وق را ای�ن می دان�د که در هر ورطه ای و جایی نش�یب و ف�راز و بلندی و 
کوتاهی هر دو باید باشد که عّلتی غیرواقعی است./ ایهام تناسب: بیت )الف( 
← روزی )1- یک روز 2- رزق که در این معنی با خوان )سفره( تناسب دارد.(
توضیحبیشتر: استفاده از تکنیک »خوب - بد - زشت« و شروع از آرایه هایی مثِل حسن 
سراسری 1400 - خارج انسانی تعلیل و اسلوب معادله در این تست ها پیشنهاد می شود. 

کن�د: بکن�د ← مض�ارع التزام�ی/ نیاید: نمی آی�د ← مضارع   12  3
اخباری/ بنش�انی ← مضارع التزامی/ برنیاید: برنمی آید ← مضارع اخباری
سراسری 1400 - خارج انسانی  

قافیۀ بیت )1(: بری )نش�نیده ام که س�رو چنین بری )میوه ای(   13  1
را بیاورد( ← مفعول/ قافیۀ بیت )2(: مادری )دیگر، مادری مثل تو فرزندی 
نم�ی آورد( ← نهاد/ قافی�ۀ بیت )3(: منظری )در نظر م�ن زیباتر از تو هیچ 
منظری نیامده است( ← نهاد/ قافیۀ بیت )4(: اختری )چنان که شب تیره، 
سراسری 1400 - خارج انسانی اختری پرتو دهد( ← نهاد 

جم�الت س�ؤال: 4 جمله ← 1- می رفت فروغی ز س�ر کویت   14  3
2- می گف�ت 3- ای کاش 4- از دس�ت دل چنین زار نب�ودم/ جمالت بیت 
)1(: 5 جمل�ه ← 1- دال 2- م�ن قدر وصل او ندانس�تم 3- تو می دانی 4- 
کنون دانس�تم 5- س�ودی نمی دارد پش�یمانی/ جمالت بی�ت )2(: 3 جمله 
← 1- ب�ه آنچه می گذرد 2- دل منه 3- دجله بس�ی پس از خلیفه بخواهد 
گذش�ت در بغداد/ جمالت بیت )3(: 4 جمله ← 1- از دیدۀ دل سوختگان 
چهره مپوش�ان 2- ای آینه 3- هش دار 4- صاحب نفس�ی هس�ت/ جمالت 
بیت )4(: 3 جمله ← 1- می گویند 2- بی تو تعطیل اس�ت کار عش�ق بازی 
سراسری 1400 - خارج انسانی 3- عشق اّما کی خبر از شنبه و آدینه دارد 

بیت )1(: خضر ← متمم )همچون حرف اضافه است( - جان فزا   15  4
← مسند )برای فعل اسنادِی باد؛ عمرت در جهان جان فزا و دستگیر و مستمر 
باد(/ بیت )2(: قمر ← مس�ند )این س�خن قمر است( - اثر ← مفعول )اثری 
را نمی دهد(/ بیت )3(: در اصل سؤال کنکور کلمات این بیت مشخص نشده 
است اّما با توجه به غلط بودن گزینۀ )4( می توان حدس زد کلمات مورد نظر 
طراح در این بیت این ها هستند: عالم ← مضاف الیه - مرهمی ← نهاد )است 
به معنی وجود دارد غیراس�نادی؛ برای ه�ر الم در کف ما مرهمی وجود دارد(/ 
بیت )4(: واجب ← مسند )»آید« در این بیت به معنی »است« فعل اسنادی 

است( - کوته ← مسند )مقال را کوتاه گردانم(
* توضیح: البته گزینۀ )2( هم در اصل غلط اس�ت و »قمر« در حقیقت متمم اس�ت 
)این سخن همچون ستاره و همچون قمر است( ولی با توّجه به غلط واضح بیت )4( در 
سراسری 1400 - خارج انسانی نقش کلمۀ »کوته«، گزینۀ )2( را توجیه به مسند می کنیم!! 

گزینۀ )1(: جمالت ← 1- بدو گفت 2- کز من رهایی مجوی   16  3
3- چرا جنگ جویی تو 4- ای ماه روی 5- نیامد به دامم به سان تو گور 6- ز 
چنگم رهایی نیابی 7- مشور/ گزینۀ )2(: افعال گذرا به مفعول ← 1- گفت 
2- مج�وی 3- جویی 4- نیابی/ گزین�ۀ )3(: منادا ← ای ماه روی - جهش 
ضمی�ر ← ن�دارد و »م« در دام�م و »م« در چنگم ه�ر دو در جای خود قرار 
دارن�د./ گزینۀ  )4(: فعل مضارع اخباری ← 1- جویی )می جویی( 2- نیابی 
سراسری 1400 - خارج انسانی )نمی یابی( - ماضی ساده: 1- گفت 2- نیامد 

مفه�وم مش�ترک ضرب المثِل س�ؤال و بی�ت گزین�ۀ )2( ← هرکس   17  2
متناسب با ذاتش عمل می کند و اصل و ذات تغییر نمی کند. )کّل اناٍء یترّشح بما فیه( 
یادآور این بیت است: گرگ زاده عاقبت گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود
سراسری 1400 - خارج انسانی  

مفه�وم مش�ترک بیت س�ؤال و گزینۀ )4( ← هم�ه می میرند و   18  4
مرگ سراغ هر فردی خواهد آمد حتی اگر مقام واالیی داشته باشد )آب اجل 
گلوگیر خاص و عام اس�ت - عاقبت رزق موران می ش�ویم(/ مفهوم بیت )1( 
← ب�ه نیکی یاد ک�ردن از مردگان/ مفهوم بی�ت )2( ← ما که عادل بودیم 
اینگونه به ما س�تم ش�د، حال ببین که س�تمکاران دچار چ�ه خّفت و خواری 
خواهند ش�د./ مفهوم بیت )3( ← کش�ته ش�دن عاش�ق به دست معشوق
سراسری 1400 - خارج انسانی  
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مفهوم مش�ترک بیت س�ؤال و گزینۀ )1( ← گریه ها و دعاهای   19  1
ش�بانه کارس�از بود و اش�کی که ریختم موجب صافی دل و به دس�ت آوردن 
سراسری 1400 - خارج انسانی گوهر و واالیی برای من شد. 

مفهوم مشترک عبارت سؤال و بیت )2( ← عشق و محّبت، دل   20  2
را به وجود آورد )البته گزینۀ )3( هم چندان بی ربط به صورت س�ؤال نیست 
سراسری 1400 - خارج انسانی و به ازلی بودن عشق اشاره دارد(. 

مفهوم مش�ترک سؤال و سایر گزینه ها ← فنا شدن و جان دادن   21  4
و از قی�ِد خودی رها ش�دن )وصلت آن کس یافت کز خود ش�د فنا - هر که 
بیرون رود از خود همه جا می باش�د - از قید تن رها خواهم ش�دن - سوخت 
تا پروانه واصل ش�د(/ مفهوم بیت گزینۀ )4( ← ش�مع )عاشق( با دیدن نور 
سراسری 1400 - خارج انسانی پروانه )معشوق( مشتاقانه به سوی او می آید. 

مفهوم مش�ترک عبارت س�ؤال و گزینه های )1(، )3( و )4( ←   22  2
تواضع و خاکس�اری، انس�ان را به مقام باال می رس�اند )انس با خاک موجب 
قرب الهی اس�ت - با خاکس�اری، تاج رفعت توان یافت - قطره آب از ابر به 
دریا می آید که تبدیل به گوهر می ش�ود - افتادگی باعث می ش�ود که گرد به 

بلندی برسد و بر باد سوار شود(
یادآور این بیِت س�عدی: بلندی از آن یافت کاو پست شد/ دِر نیستی کوفت 

تا هست شد 
مفه�وم گزین�ۀ )2( ← چی�ز ب�ا ارزش را در جای ب�ی ارزش نباید ق�رار داد!
سراسری 1400 - خارج انسانی  

مفهوم مش�ترک عبارت سؤال و بیت گزینۀ )1( ← از چیزی به   23  1
سراسری 1400 - خارج انسانی چیز دیگر پناه بردن 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← آدمی توان دیدن   24  3
و وصف خداوند را ندارد )هیچ نقاش خدا را نمی بیند - کس�انی که در طلب 
تو هستند سرگردانند - زبان ها از وصف تو الل هستند - با چشمان نمی شود 
خ�دا را دی�د(/ مفهوم گزین�ۀ  )3( ← در عالم عش�ق همه چیز را که نش�انۀ 
سراسری 1400 - خارج انسانی معشوق است دیدیم. 

گزین�ۀ )1(: ترکیبات اضافی ← 1- عزم ش�ما 2- آفرین گوِی   25  3
رزم 3- رزم ش�ما 4- ب�اور ش�ما )»را« ف�ک اضافه اس�ت( 5- نگهبان ش�ما 
)»را« فک اضافه اس�ت(/ گزینۀ )2(: اس�تعاره ← ش�گفتِی فلک )تشخیص 
و اس�تعاره( - اغ�راق ← عزم ش�ما چنان اس�ت که فلک در ش�گفتی مانده 
- جن�اس ← ع�زم و رزم/ گزین�ۀ )3(: ش�گفتی ← متمم )البت�ه زیِر »در« 
نباید خط می کش�ید! و اگر ُکِلّ »در ش�گفتی« را در نظر بگیریم، مسند است 
برای فعِل اس�ت( - ش�ما ← مضاف الیه اس�ت برای باور )چو باوِر ش�ما به 
یزدان بود(/ گزینۀ )4(: معنی آیه: هرکه به خدا توّکل کند خدا برای او کافی 
است )که با بیت دوم قرابت معنایی دارد که می گوید اگر به خدا باور داشته 
سراسری 1400 - خارج انسانی باشید، او نگهبان و محافظ شما خواهد بود.( 


