
1/4لرنیتو 1401

ینه 2 گز 1

مفهوم مشترک ابیات "ب، د": تأکید بر صداقت و راستی

مفهوم سایر ابیات:

الف) متناسب بودن نتیجه هر عمل با خود آن (گندم از گندم بروید جو ز جو)

ج) ضرورت فداشدن در راه مقصود و معشوق

هـ) توصیه به ترک تعّلقات

ینه 3 گز 2

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت مرتبط: بیان ارزشمندی مقام واالی شهادت و جاودانه بودن شهیدان

گزینۀ "1": نکوهش حرص و طمع و از بین نرفتن آن جز با مرگ و نیستی

گزینۀ "2": نکوهش زندگی دنیوی و عمر بی حاصل

گزینۀ "4": ناخرسندی شاعر از زندگی ناگوار خود

ینه 2 گز 3

نقصان: مفعول (قضا برای زن نقصان را ننوشت)

لقمان: نهاد (لقمان، حکیم شد)

بی بنیان: صفت (خانۀ بی بنیان)

ارزان: قید (از جمله قابل حذف است)

ینه 1 گز 4

كاید: حیله گر (كید: مكر و حیله)

صورت شدن: به نظر آمدن، تصورشدن

تناور: فربه، تنومند، قوی جثه

موضع: جای

ینه 2 گز 5

مفهوم رباعی : بی خبری انسان از گذر عمر

مفهوم مقابل: آگاهی  شاعر از گذر عمر

مفهوم ساير گزينه ها:

گزينۀ  1) توصيه به بی تعلقی و دل نبستن به دنيا

گزينۀ  3) در امان نبودن از فريب يا وسوسه های  شيطان حّتی  در زمان پيری 

گزينۀ  4) در هر مقامی  كه باشيم، شيطان در كمين ماست.
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ینه 4 گز 6

مفهوم مشترک ابیات گزینه های "1، 2 و 3" آشفتگی و بی قراری عاشق و آسودگی و بی توجهی معشوق است؛ اما در بیت گزینۀ "4" به مفهوم

"رهایی ناپذیری عاشق از کمند عشق" اشاره شده است.

ینه 1 گز 7

تشبیهات:

گزینۀ "1": ماه (یار) - شب (زلف یار) - آفتاب (چهره) - سرو (یار) - ریحان (گیسو) - گل (چهره) = 6 مورد

گزینۀ "2": رشته (گیسو) - قمر (رخسار) - نقطه (خال) - شکر (لب و دهان) = 4 مورد

گزینۀ "3": لؤلؤ (سخن ارزشمند) - پسته (دهان) - الله (رخسار) - مشک (زلف) = 4 مورد

گزینۀ "4": مه: ماه (چهره) - سیاهی (گیسو) - برگ گل (رخسار) - غبار (گیسو) = 4 مورد

ینه 4 گز 8

در بیت سؤال و گزینه  های (1)، (2) و (3) گوینده کسی است که خود را بی  نظیر می  داند و خودستایی می  کند.

مفهوم بیت گزینۀ (4) خودستایی نیست بلکه دربارۀ معبودی است که همۀ ذّرات عالم او را می  شناسند و خواهانش هستند.

ینه 3 گز 9

اسرار: رازها که در کنار واژۀ "َمحَرم" قرار گرفته به این شکل درست است. (اصرار: پافشاری و الحاح)

ینه 1 گز 10

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "1": ضرورت محاسبۀ اعماِل خویش، پیش از فرارسیدن حساب قیامت (حاسبوا قبل َان تحاسبوا)

مفاهیم ابیات سایر گزینه  ها:

2) توصیف جلوه  گری و زیبایی گل  ها در فصل بهار

3) نکوهش ثروت  اندوزی و اشاره به ناپایداری مال و ثروت دنیوی و حیات کوتاه ثروت  اندوزان

4) توصیه به رعایت اصول انسانی (کسب روزی حالل، طاعت پروردگار و پرهیز از دروغ  گویی)

ینه 2 گز 11

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "2": توصیه به اخالص و راست  کرداری و یکرنگی و نکوهش ریاکاری و تزویر و تظاهر

مفاهیم ابیات سایر گزینه  ها:

1) نکوهش دون  هّمتی و ستایش مناعت طبع و بلندنظری

3) نکوهش تکّبر و خودخواهی و توصیه به فروتنی و ترک خودخواهی

4) توصیه به ترک تعّلقات برای رسیدن به کمال

ینه 3 گز 12

وابسته های پیشین: این نغمه - همان کلمات - داناترین استاد - یک لحظه (چهار مورد)

توّجه: واژۀ "همه" در هر دو مورد بدون اسم و تنها به کار رفته و ضمیر است و وابسته محسوب نمی شود.

وابسته های پسین: دل  م - نغمۀ آسمانی - کلمات شورانگیز - استاد جهان (چهار مورد)
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ینه 1 گز 13

وابسته های پیشین: یک کوه، این کوه، یک آشنا، این کوه، این آشنا

وابسته های پسین: تاریخی، صمیمی، آتشین، سوزان، سیاه رو

ینه 3 گز 14

کنایه: آب گردیدن(شدن) کنایه از شرمنده شدن / تضاد: آب و آتش / استعاره: "عرق شرم در شعلۀ آتش" استعاره و تشخیص (زبان فارسی3،

درس14) / ُحسن تعلیل: شاعر دلیل عرق شرم داشتن آتش را بی نقاب گردیدن فرد زیبارویی می داند. (ادبّیات فارسی3، درس17) در مصراع اّول بیت

"تشبیه" نیز وجود دارد. (زهره جبین)

ینه 1 گز 15

"نوگل بی خار": استعاره از معشوق و محبوب

"نوگل، خار": تضاد، "حرف رنگینی: حس آمیزی"

گزینۀ "۲": "گل، خار" تضاد

گزینۀ "۳": چو گل: تشبیه، سرو: استعاره

گزینۀ "۴": خوش خبری صبا: تشخیص و استعاره، مصراع اّول: تشبیه

ینه 4 گز 16

استعاره و تشخیص: ای غنچۀ غافل (منادا واقع شدن غنچه) / دهن پیش صبا بگشا (انسان انگاشتن صبا) / تشبیه: [تو] چون گل / حس آمیزی: گریۀ

تلخ (زبان فارسی3، درس14)

نکتۀ (1): راه تشخیص سریع پاسخ این تست، توّجه به آرایۀ حس آمیزی است؛ زیرا از دیگر آرایه ها آسان تر است و یافتن آن زمان زیادی نمی برد.

نکتۀ (2): هر تشخیصی استعاره است، بنابراین هرگاه آرایۀ تشخیص در عبارت یا بیت باشد، استعاره هم خواهد  بود.

ینه 2 گز 17

قرابت: خویشی و نزدیکی، غرابت: پوشیده و دور بودن

ینه 4 گز 18

صورت درست کلمات: گزینۀ "1": حالل / گزینۀ "2": مستغنی / گزینۀ "3": جرئت

ینه 4 گز 19

سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک توسی است.

ینه 3 گز 20

گزینۀ "1": اسم + صفت + م.الیه / صفت مبهم + اسم + اسم

گزینۀ "2": اسم + م.الیه + م.الیه / صفت پرسشی + اسم + اسم

گزینۀ "4": اسم + م.الیه + م.الیه / صفت اشاره + صفت عالی + اسم
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ینه 1 گز 21

هستۀ گروه اسمی، اسم یا هر کلمه ای است که در حکم اسم باشد. در صورت داشتن وابسته های پسین، اّولین اسم دارای نقش نمای اضافه (-ِ)،

"هسته" خواهد بود. در گزینۀ "1"، اّولین اسم که نقش نما پذیرفته است و هستۀ گروه محسوب می شود، "تع�ن" است. "ارزش" و کلمات دیگر

وابسته های پسین محسوب می شوند. ( ارزش، عناصر و زبان: مضاٌف الیه / دقیق و معنایی: صفت)

بررسی گزینه های دیگر:

2) مجموعه: هسته / آثار و مرزوبوم: مضاٌف الیه (وابسته) / ادبی، گذشته و این: صفت (وابسته)

3) رابطه: هسته / همنشینی و واحد: مضاٌف الیه (وابسته) / هر و زبانی: صفت (وابسته) و ...

4) کوچک ترین: صفت عالی (وابستۀ پیشین) / واحد: هسته / زبانی: صفت (وابسته) و ...

(زبان فارسی3، درس 2 و 13)

ینه 1 گز 22

مصدر "گردیدن" در بیت سؤال و گزینۀ "1" در معنی "منصرف شدن، برگشتن از تصمیم، تغ�ر عقیده دادن و نقض کردن پیمان" آمده است.

معنی بیت سؤال: ای فرد نیک آ�ن، تو نباید از پیمان و قول خود برگردی (منصرف شوی) و آن را نقض کنی.

1) اگر ازنظر کردن به دوست، نهی شده است، من در کلِّ عمرم تصمیم گرفته ام که از نهی شده ها برنگردم و عقیده ام را تغ�ر ندهم (من همواره به

دوست نظر می کنم).

بررسی معنی "گردیدن" در سایر گزینه ها:

2) گردد: شود (فعل اسناد)، معنی بیت: فرد دانا می گوید اگر در یک خانه، فرمان یا سخن، دو تا شود، آن سخن، ماندگار و تأثیرگذار نخواهد بود یا

آن خانه ثبات نخواهد داشت.

3) بگردید: دگرگون  شد، معنی بیت: یک شخص، فردی زیبارو را دید و از غلبۀ شور عشق، احوالش دگرگون شد.

4) بگردی: تغ�ر می کنی، رنگ عوض می کنی. معنی بیت: ای یار، در هرلحظه، روحّیات تو، عوض می شود؛ گاهی خوش سخنی در پیش می گیری و

گاهی گفتارت تلخ و رنج آور می شود.

(زبان فارسی 3، درس 7 و 12)

ینه 2 گز 23

معنی "شود" در ابیات ۱، ۳ و ۴ معادل "گردد" و فعل اسنادی است. در گزینۀ "۲" معنای "رود" می دهد.

ینه 1 گز 24

فعل "گردد" در بیت گزینۀ "1" از مصدر "گشتن" در معنای "دور زدن، چرخیدن، گردش و سیر کردن" به کار رفته است اّما در ابیات دیگر به معنی

"شدن" فعل اسنادی است.

1) همان بهتر است که در ویرانه بگردد (سیر کند).

2) کسی که از عشق او دیوانه شود، وجودش با عدم هم خانه می  شود.

3) او از نور شمع دیوانه می  شود.

4) با کّل ماهیان بیگانه می  شود.

(زبان فارسی 3، درس 7)

ینه 1 گز 25

فعل "گرفت" در گزینۀ 1 به معنی "تأثیر کرد" و "اثر گذاشت" به کار رفته است اما در گزینه های دیگر در معنای اصلی "اخذ کرد، ستاند، به دست آورد"

است.

(زبان فارسی 3، درس 7 و 12) / (ادبّیات چهارم، درس 15)


