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 1400کلید هنر 

 ی حنیف افخم :و تنظیمتهیه 

: بی شائبه: هم بی ترید هم بدون آلودگی و با خلوص نیت، بالبداهه: ارتجاال، جمله: سراسر: همه کلمات درست 4گزینه  -1

 است. 

تاللو غلط  1موز ماه دهم رومی است. در گزینه ت 3خفیه، در گزینه   2ها درست است. در گزینه. همه گزینه4ه گزین -2

 است. 

 رد می شود. « تخلص»با  1حذف می شود و گزینه « مجادله»با   4و  3. گزینه ها  2گزینه -3

 درست است.« اعراض. »1گزینه  -4

 . فقط غرص )غرس( درست است. 1گزینه  -5

 ست(. . برخواست )برخا3 گزینه -6

 . بیت الف از حافظ نیست و بیت ب از بهار4گزینه  -7

 شب و روز تضاد است و بیت اغراق دارد.  . شبستان را روز گردانی تشبیه است و2گزینه  -8

( ماه آسمان گرفت 2( صورت یار را پوشاند 1رفت ماه از او: بگ. استعاره: ماه، خط عذار یار مثل حلقه: تشبیه،  3گزینه   -9

 حسن تعلیل و ایهام. گویا طراح فرض کرده که بیت مجاز ندارد یعنی استعاره مصرحه را مجاز نگرفته است. دقت کنید!

« سر» 3استعاره است و تشخیص هم دارد. در گزینه «  ماه» 2حسن تعلیل دارد. در گزینه  1. مجاز ندارد. بیت 2گزینه   -10

( 1ایهام دارد: « مدام»جناس است و « عیش»و « عیب» 4تشبیه است. در گزینه « به رنگ شمع»مجاز از قصد است و 

 ( همیشگی. 2شراب 

: لولو: دندان؛ پسته : دهان؛ الله: صورت؛ مشک: زلف. در  3صورت. در گزینه قمر: صورت، شکر: : 2. گزینه1گزینه  -11

: مه: صورت؛ سیاه )غالم سیاه(: زلف؛ برگ گل: صورت؛ غبار )اسم سبکی از خط و خطاطی است( موی روی 4گزینه 

 : ماه: معشوق؛ شب: زلف؛ آفتاب: صورت؛ سرو: یار؛ ریحان تر: زلف؛ گل: صورت. 4صورت. در گزینه 

 ماه: نهاد، سپاهی: مفعول، گاه گاهی: قید، دادخواهی: مضاف الیه : 4گزینه  -12

 مسند است. « غاقل»مفعول و « مرا»جهش ضمیر ندارد و  . 3گزینه   -13

« د»صفت مفعولی است. در « ساخته« »ج»نسبی است. در « مردانه« »الف»است. در « رها»فاعلی « ب». در 3گزینه   -14

 کردی. د با لیاقت شروع میصفت لیاقت است. بای« دیدنی»

 «. گرت»، «چندان که»محذوف، « که»و « مگر»به ترتیب  4و 3و  2ساز ندارد. در . حرف ربط وابسته1گزینه  -15

 . حذف فعل ندارد. 2گزینه  -16

 کردی. توجه می« فاقد»باید به . 4گزینه  -17

را راه بیندازد اما گفته خدا حاجتت را تواند کار حافظ در این بیت معشوق حافظ را سر کار گذاشته خوش می. 3ینه گز -18

 هم دقیق نیست.  1البته گزینه  بده!
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 ها هیچ ربطی ندارند. ها هیچ گزینهتست سختی بود. باز مصرع اول ربط کمی دارد. باقی گزینه. 2گزینه  -19

  گوید اگر میوه نداری حداقل می 2کردی. گزینه شک می 2و  1تست آرایه آزمون بود و بین  ترینسخت. 1گزینه  -20

 ات را ببخش یعنی به هر حال یک چیزی را ببخش.سایه

و « د»است و دعوا سر مشترک « هـ»و « ب» 3و  4شوند. در حذف می 2و  1های گزینه« ظرفیت وجودی»با  . 3گزینه  -21

 تدبیر است. « د»اصالت ذاتی است و  «ج»است. « ج»

 نی . نیک و بد با هم آمیخته است. . یک جا تلخ است یک جا شیری1گزینه -22

 گوید همین که دلت بتپد کافی است. می 3الزم است اما گزینه گویند وجود یک رهبر و پیشوا ها میباقی گزینه . 3گزینه  -23

 یعنی شجاع باش و بجنگ که ربطی به فدای یار شدن ندارد. « د»کند. دیگر را حذف می سه تای« د». گزینه  1گزینه -24

 «. تررفیع»متمم است نه صفت برای « این»ترکیب وصفی نداریم. . 4گزینه  -25

 

 

 


