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)سراسری، خارج از کشور 98(   225 25. بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ 
درشـت سـرای  رسـم  اسـت  گهی پشـت بر زین، گهی زین به پشـت«»چنیـن 
آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش وان سـر وصل تـو دارد که ندارد غم جانش1
ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ ناخوش بـودن2 هیـچ  بـرای  نیسـت  خـوش 
شـادی عالـم چـو سراسـر غـم اسـت اسـت3 کـم  عالـم  بـه  شـاد  بـود  آن کـه 
غم مخور زانکه به یک حال نمانده است جهان شـادی آیـد ز پس غصـه و خیر از پی شـر4

فصل آزمون 1 فارسی 2

1. متضاد واژگان »َشل، اقبال، محجوب و همایون« در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟   226
درست، ادبار، هویدا، شوم 2 معلول، نیک بختی، پوشیده، خجسته  1

واالهمت، بدبختی، پنهان، فقیر 4 بی کفایت، پشت کردن، آشکار، کُفر  3

2. توضیح ذکرشده برای تمامی واژگان صحیح نیست؛ به جز:    227
توفیق: مهیاشدن اسباب موافق خواهش بنده توسط خداوند تا خواهش او به نتیجه برسد. 1

فرود سرای: اتاقی در خانه که جلوی اتاقی دیگر واقع شده باشد. 2
شغال: جانور پستانداری از تیرءه گربه سانان که جزو رستءه گوشت خواران است. 3

یوز: جانوری شکاری بزرگ تر از پلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن می روند. 4

3. در کدام گزینه واژه ای نادرست معنی شده است؟   228
وبال )گناه( - ندیم )همدم( - مؤکد )استوار( 1

شراع )سایه بان( - دوال )چرم و پوست( - مطرب )نوازندگی( 2
جیب )یقه( - افگار )خسته( - چاشتگاه )نزدیک ظهر( 3

دربایست )نیاز( - نژند )زبون( - شبگیر )سحرگاه( 4

4. تعداد غلط های امالیی در کدام گزینه به درستی ذکر نشده است؟   229
روزه ای ُرخـت  بـاغ  از  بـه  نیسـت  سـیب ذنخـدان تـو چیـدن خـوش اسـت 1

)دو مورد(  
بخواست مجلس  بزرگان  از  قریو  کـه گویـی چنین شوخ چشـم از کجاسـت؟2

)یک مورد(  
مسـتی اسـتغنای  کـز  دم  آن  خوشـا  وزیـرم3 و  شـاه  از  باشـد  فراقـت 

)یک مورد(  
اوسـت طلعـت  ز  قـدر  نـام  و  فـر  اوســت4 خلعــت  ز  غــذا  آر  و  فخــر 

)دو مورد(  
5. در عبارت زیر چند غلط امالیی داریم؟   230

»آری شغل  دوستی، شغلی ثعب است و زخمی بی محابا، آتشی بی دود و زیانی بی سود . 
مسطوران را مشهور کند و مقبوالن را مهجور کند. عزیزان را خار کند، پادشاهان را اسیر 

کند و سالمتیان را مالمت کند.«
چهار 4 سه  3 دو  2 یک  1

6. چند غلط امالیی در ترکیب های زیر وجود دارد؟   231
»حالوت  و  شیرینی - دغل و مّکار - وذر و  وبال - خطوه و گام - رقعه و توقیع - ذایل و 

نابود - عقد و مخنقه - تاوان و قرامت - مقرون و پیوسته - سرسام  و  هزیان«
پنج 4 چهار  3 سه  2 دو  1
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7. پدیدآورندءه چند اثر زیر به درستی بیان نشده اند؟   232
فرهاد و شیرین )نظامی( - تحفة االحرار )جامی( - تاریخ بیهقی )علی بن زید بیهقی( - 

بهارستان )سعدی( - بوستان )جامی(
چهار 4 سه  3 دو  2 یک  1

8. در بیت »فریاد سعدی در جهان، افکندی ای آرام جان / چندین به فریاد آوری باری    233
به فریادش برس« آرایه های کدام گزینه همگی به  کار رفته اند؟

ایهام - تضاد - کنایه 2 مجاز - تضاد - کنایه  1
تناقض - ایهام - واج آرایی 4 تناقض - مجاز - واج آرایی  3

)سراسری، هنر 98(   234 9. آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
هر نوایی را که وادیدم خموشی می سرود«»ساز هستی غیر آهنگ عدم چیزی نداشت

استعاره، مجاز، ایهام، تضاد، حسن تعلیل 1
تشبیه، مجاز، پارادوکس، کنایه، حسن تعلیل 2
تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوکس، حس آمیزی 3

استعاره، اغراق، ایهام تناسب، جناس، حس آمیزی 4

10. آرایءه ذکرشده در برابر گزینءه .......... درست است.   235

نوبهـار روز  مـی رودم  بـاغ  بـه  خاطـر  تـا بـا درخـت گل بنشـینم به بوی دوسـت 1
)ایهام تناسب(  

تنهـا گاهـی بـه هم نگاهی نـاگاه / انگشـت های »هیس!« مـا را از هر طرف نشـانه گرفتند  2

)استعاره(  
عالم همه هرچند که زندان من و توست خویشـم 3 زندانـی  و  آزادم  این همـه  از 

)پارادوکس(  
در شهر شما باری اگر عشق  فروشی است نفروشـید4 را  مـا  آبـادی  غیـرت  هـم 

)مجاز(  
11. در همءه ابیات زیر به جز .......... از آرایءه »تلمیح« استفاده شده است.   236

تا خراسان مژدءه دیدار می آید خراسان  نوازش کن، نوازش کن، نوازش کن غزالت را1
معنی تختءه طوفان زده در ساحل چیست؟ آخـر کشـتی در مـوج شـناور ایـن اسـت2
رقص زلفت َسِر نی دیدم و با خود گفتم بیـن هفتـادودو سـر کاش سـری بـود مـرا3
روشـن ز آه هـای خـدا می شـود زمیـن می رسـد4 کـه  سـواری  ذوالفقـار  بـرق  در 

12. در همءه گزینه ها هم حرف ربط وابسته ساز و هم هم پایه ساز وجود دارد؛ به جز:   237

هرکه با دوست چو سعدی نفسی خوش دریافت چیـز و کـس در نظـرش بـاز تخیـل نکنـد1
شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است کالهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد2
دل و دین در سر کارت شد و بسیاری نیست سـر و جـان خـواه کـه دیوانـه تأمـل نکند3
سحر گویند حرام است در این عهد ولیک چشـمت آن کـرد که هاروت بـه بابل نکند4

13. در چند بیت زیر از فعل مجهول استفاده شده است؟   238
شـهریار نامـءه  کایـن  گفـت  مـرا  سـپارالـف(  شـاهان  بـه  آیـد  گفتـه  گـرت 
دوبه دو چون مست گشته، گفته راز راستینب( بعد از آن خوب طرازی چون شود هم دست او
بودم گمان به هرکس و بر خود گمان نبودج( در لـوح خوانده ام که یکی لعنتی شـود
گویـم او  مکـر  ز  اگـر  سـالت  صـد  طومـارید(  ز  خطـی  نشـود  خوانـده 
کشید هـ( شکسته گشت چو پشت هالل قامت من باز  وسمه  چو  یارم  ابروی  کمان 

)وسمه: از ابزار آرایش در قدیم(  
چهار 4 سه  3 دو  2 یک  1
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14. با توجه به زنجیرءه سخن، معنی واژءه »تند« در گزینءه .......... متفاوت است.   239

تازه بـوم آن  بـر  لشـکر  بگذشـت  چـو  روم1 مـرز  تـا  همی رانـد  به تنـدی 
آفریـد گردان سـپهر  و  روز  و  شـب  آفریـد2 مهـر  و  تنـدی  و  خـواب  و  خـور 
بدکُنـش ای  کـه  خسـرو  گفـت  بـدو  برترمنـش3 و  تنـد  گشـته ای  چـرا 
محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان کز عشـق آن سـرو روان گویی روانم می  رود4

15. با توجه به معنی فعل این مصراع: »دل بِر دلدار رفت، جان بِر جانانه شد« در کدام    240
گزینه کاربرد آن یکسان است؟

زر زال  شـد  پراندیشـه  زمانـی  بـر1 بگسـترد  و  یـال  بـرآورد 
شـدی دشـمن  مهمـان  دگربـاره  شـدی2 برهمـن  اکنـون  بـودی  صنـم 
برتافـت عنـان صبـوری از جـان خراب شـد همچـو رکاب حلقه چشـم از تب و تاب3
آن مـرغ طـرب کـه نـام او بود شـباب افسـوس ندانـم کـه کـی آمـد، کـی شـد؟4

16. با توجه به ترکیب های زیر به ترتیب چند رابطءه »ترادف، تضاد، تضمن و تناسب« داریم؟   241
»تیره رایی و گمراهی - دون همت و بلند نظر - قوت و نان - غزو و صلح - شوریده رنگ و 

عارضه - کران و راغ - خیر خیر و سالنه سالنه - چنگ و ساز«
دو، دو، یک، سه 4 یک، سه، سه، یک  3 دو، دو، دو، دو  2 یک، سه، دو، دو  1

17. مفهوم بیت »بلند آن سر که او خواهد بلندش / نژند آن دل که او خواهد نژندش«    242
در کدام گزینه، تکرار شده است؟

ز کیـد کوته  بینـان چگونه گردد پسـت کسـی کـه مـدح تـو شـاه بلنداختـر کـرد1
بده داد خلق  و  بنشین  به شادی  کنون  کـه آفرین  هـا یـزدان بـه دادگسـتر کـرد2
چه سـان تواننـد افکنـد آن درختـی را کـه آب رحمـت و لطـف توَاش تنـاور کرد3
زانکه خدای باد  تو  کام  به  مدار چرخ،  بـر آسـتان تو صد چون سـپهر، چـادر کرد4

18. ابیات مرتبط در گزینءه .......... به درستی بیان شده اند.   243
مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ استالف( چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام استب( گوشم همه بر قول نی و نغمءه چنگ است

فالی به چشم و گوش در این باب می زدمج( چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیستد( با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی
الف - د 4 ج - د  3 ب - ج  2 الف - ب  1

19. همءه ابیات زیر به جز .......... بر مفهوم واحدی تأکید دارند.   244

بیفکـن بـارت  پشـت  از  امـروز  هـم  را1 داوری  ایـن  مـر  فـردا  بـه  میفکـن 
شو آسوده دل  کن،  اینجا  خود  حساب  را2 خـود  کار  جـزا  روز  بـه  میفکـن 
نباشد حساب  مگر  قیامت  روز  به  مرا  که هجر و وصل تو دیدم، چه جای موت و اعادت )مگر :  قطعاً(3
بکـن خویـش  حسـاب  خـود  تـن  بـا  گر ُمِقّری به روز حشر و حساب )ُمِقّر: معترف(4

)سراسری، انساین 98(   245 20. کدام بیت، دربردارندءه مفهوم بیت زیر است؟ 
برسـد بی گمـان  هرچنـد  درهـا«»رزق  از  جسـتن  اسـت  عقـل  شـرط 
گر کند آفاق را چون صبح از احسان روسفید نیسـت جز گرد کدورت رزق من زین آسیا 1
سعی در رزق کسان دل را منور می کند کـم بود دل های شـب بی شـمع بالین آسـیا2
به دست نمی آید  روزی  دامن  بی تردد،  می کنـد بـا کاهـالن این نکتـه تلقین آسـیا3
پوچ سازد مغزها را چرخ تا روزی دهد آسـیا4 ایـن  آوازءه  فـزون  ریـزش  از  باشـد 
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21. بیت »وگر توفیق او یک سو نهد پای / نه از تدبیر کار آید نه از رای« مفهوم مشترکی    246
با بیت .......... دارد.

پیـر و  برنـا  راییـم،  مـرگ  همـه  دسـتگیر1 بادمـان  خـرد  رفتـن  بـه 

در مـوج فتنـه ای کـه خالیـق فتاده انـد فریـادرس به جـز کـرم ذوالجـالل نیسـت2

گاه آن آمد که گویم مدتی از بهر دین آفریـن و شـکر و توحیـد خـدای ذوالجالل3

درآرد پایــم  از  گــر  گیتــی  غــم  به جــز ســاغر کــه باشــد دســتگیرم؟4

22. در کدام بیت، دقیقاً به انسان های معرفی شده در عبارت زیر، اشاره شده است؟   247
»مردان، بار را به نیروی همت و بازوی حمیت کشند، نه به قّوت تن.«

بـه دانـش بـزرگ و بـه همـت بلنـد هوشـمند1 دل  بـه  و  دلیـر  بـازو  بـه 

بـزن کـه قـّوت بـازوی سـلطنت داری کـه دسـت همـت مردانـت می دهـد یاری2

شـور سـتیهنده  از  بـرآر  همـت  بـه  زور 3 دسـت  از  بـه  همـت  بـازوی  کـه 
)ستیهنده: ستیزنده، دشمن(  

شاید که به تحصیل تو ای گوهر شهوار ببندنـد 4 شـاهانه  همـت  جهـان  شـاهان 
)به تحصیل: برای به دست آوردن(  

23. همءه ابیات زیر بر مفهوم واحدی داللت دارند؛ به جز بیت ..........   248
نیسـتالـف( آینـه ت دانـی چـرا غّمـاز نیسـت ممتـاز  ُرخـش  از  زنـگار  زانکـه 

)غّماز: منعکس کننده(  
ببینـد دور  ز  او  عکـس  گـر  آینـه  برآیـدب(  آه  هـزار  سـنگش  دل  از 

شـرط اسـت کـه بـر آینـه زنـگار نباشـدج( دل آینـءه صـورت غیـب اسـت ولیکن

غیـب بی حـد  بی صـورت  صـورت  جیـبد(  ز  موسـی  بـر  تافـت  دل  آینـءه  ز 
د 4 ج  3 ب  2 الف  1

24. کدام بیت زیر را می توان دقیقاً وصف حال »قاضی ُبست و پسرش« دانست؟   249

به من، به عشق، به این درک مطلق هستی کـه چهـره کرده کـران تـا کران بیندیشـیم1

بـه آن حقیقـت مطلـق، حقیقـت بی نام بیندیشـیم2 نشـان  و  نـام  پیلـءه  ز  رهـا 

درست نیست که تنها به نان بیندیشیم بیندیشـیم3 دیگـران  درددل  بـه  بیـا 

همیشه مرد به فکر رهایی از نفس است ز مـا خطاسـت کـه تنهـا بـه نان بیندیشـم4

25. مفهوم کدام ابیات یکسان است؟   250
دیرینـه  ایالـف( ای دل چون آهنت بوده چو آیینه  ای مونـس  مـن  جـان  بـا  آینـه 
زنگارخـورده چون بنماید جمال دوسـت؟ب( سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار
آینـهج( نیست ممکن حسرت دیدار پنهان داشتن خارخـار  جوهـر  افکنـد  برمـال 
او در  تـا  بایـد  صـاف  دل  آینـءه  نکـود(  از  زشـت  صـورت  واشناسـی 

الف، ب 4 ج، د  3 ب، د  2 الف، ج  1
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2 مصراع دوم صورت سؤال: صبوری کردن  گزینه های 1، 3 و 4: بی قراری.2241 1.241

مـن«صـورت: »مـن آزاده از خـاک آزادگانـم دامـن  می پـرورد  صبـر  گل 
هر روز عشـق بیشـتر و صبر کمتر اسـت1( گفتیـم عشـق را به صبـوری دوا کنیم
باشـد3( مشـنو کـه مـرا از تـو صبـوری باشـد دوری  و  دوسـتی  طاقـت  یـا 
هرگز نشـنیدم که کسـی صبر ز جان کرد4( مشـتاق تـو را کی بـود آرام و صبوری

4 زندگی هم روزهای خوشایند دارد، هم روزهای ناخوشایند..2251 1.251

A B
گهی زین به پشتگهی پشت بر زینصورت:

غصهشادی آید4( 

فصل آزمون 1 فارسی 2

2261. 2 1.11

1 2( پشت اتاقی دیگر / 3( شغال از تیرءه سگان است. /4( کوچک تر از پلنگ.2271 1.21

2281.

اسم )مصدر(

مطربی: نوازندگی  /

صفت

مطرب: نوازنده  2 1.31

2291 2 غریو - بخاست )بلند شد(. 1.41

1( روضه )به دلیل باغ( - زنخدان
3( از شاه و وزیر فراغت )آسایش( باشد.

4( عار )به دلیل فخر( - قضا )به دلیل قََدر(
2301 3 صعب - مستوران )ناشناخته های پنهان( را مشهور می کند - عزیزان را خوار . 1.51

)حقیر( می کند.
2311 3 وزر - زایل - غرامت - هذیان. 1.61

4 فرهاد و شیرین: وحشی بافقی.2321 1.71

تاریخ بیهقی: ابوالفضل بیهقی
بهارستان: جامی
بوستان: سعدی

2331. 2 1.81

دفعه ای
دست کم

ایهام باری

به فریاد آوردن  به فریاد رسیدن  تضاد
منظور کمک  کنایه به فریاد رسیدن 

B                                       A
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3 ساز هستی  تشبیه / هستی  عدم  تضاد.2341 1.91

موسیقی
قصد

ایهام آهنگ

نوا، خاموشی می سرود  پارادوکس / نوا دیدم  حس آمیزی
2351. 1 1.101

معنی دار: آرزو
بی معنی: رایحه؛ متناسب با گل ایهام تناسببو

که  نشده اند  داده  نسبت  هیس  به  انگشت ها  گرفتند   نشانه  هیس،  قصد[  ]به  انگشت ها   )2
»استعاره« باشند.

3( از همه عالم آزاد - زندانی خویش  تداخل متضادها را نداریم.
4( »شهر« در اینجا منظور مردم شهر نیست.

2 هر کشتی و طوفانی بیانگر قصءه نوح نیست!.2361 1.111

1( خراسان و نوازش غزال  امام رضا)ع(
3( َسر، بر نی و هفتادودو  امام حسین)ع(

4( روشن شدن زمین در برق ذوالفقار سواری که می آید 
 حضرت قائم)عج(

تلمیح ها در گزینه های دیگر

1 »که« در اینجا  کسی )شخص(  ضمیر است. حرف ربط وابسته ساز در .2371 1.121
معنی وجود دارد )هرکسی که چو سعدی با دوست نفسی خوش دریافت( اما حرف ربط هم پایه ساز 

وجود ندارد.

هم پایه سازوابسته ساز
اماکه2(
و )در مصراع اول(که3(
ولیککه4(

2381. 3 1.131

بن ماضی + ه + شد )گشت و آمد(  فاعل نامعلومساختار فعل مجهول:
گفت + ه + آیدالف(
خواند + ه + نشودد(
شکست + ه + گشتهـ(

1 راند  سریع.2391 1.141
2( مهر  بداخالقی / 3( بدکُنش  بداخالق / 4( مکن با کاروان، بداخالقی

2401 4 بِر جانانه رفت / کِی آمد و کِی رفت؟. 1.151
1( پراندیشه گشت / 2( مهمان گشتی / برهمن گشتی / 3( همچو رکاب گشت 

مثل
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2411 1 تیره رایی  گمراهی  ترادف. 1.161

دون همت  بلند نظر / غزو  صلح / خیرخیر  سالنه سالنه  تضاد

تضمن

شوریده رنگ  عارضه / کران  راغ  تناسب
3 بلندمرتبگی و سرافرازی به ارادءه خداوند است..2421  .171

نژنـدش«صورت: »بلند آن سر که او خواهد بلندش خواهـد  او  کـه  دل  آن  نژنـد 
کـه آب رحمت و لطف تـوَاش تناور کرد3( چه سـان تواننـد افکنـد آن درختـی را

4 پندناشنوی عاشق شیدا.2431 1.181

مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ استالف( چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم
کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیستد( با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی

3 منی که جدایی و وصال تو را تجربه کرده ام، حساب خود را پس داده ام و در .2441 1.191
قیامت، از حسابرسی معاف هستم.

مفهوم مشترک سه گزینءه دیگر: قبل از قیامت، به دست خود به حساب خود رسیدگی کن.
بیفکـن بـارت  از پشـت  امـروز  هـم  را1(  داوری  ایـن  مـر  فـردا  بـه  میفکـن 
را2( حسـاب خود اینجا کن، آسـوده دل شو خـود  کار  جـزا  روز  بـه  میفکـن 
حسـاب4( بـا تـن خـود حسـاب خویـش بکـن و  حشـر  روز  بـه  ُمِقـّری  گـر 

3 کسب رزق و روزی در گرو تالش است..2451 1.201

درهـا«صـورت: »رزق هرچنـد بی گمـان برسـد  از  جسـتن  اسـت  عقـل  شـرط 
می کنـد با کاهـالن این نکته تلقین آسـیا3( بی تردد، دامن روزی نمی آید به دسـت

2 حامی حقیقی، پروردگار است..2461 1.211

رای«صـورت: »اگر توفیق او یک سـو نهد پای  از  نـه  آیـد  کار  تدبیـر  از  نـه 
فریـادرس به جـز کـرم ذوالجالل نیسـت2( در مـوج فتنـه ای که خالیـق فتاده اند

2471. 3 1.221

توانایی جسمانی<عزم درونی مفهوم مشترک:
نه به قّوت تن<بار به بازوی حمیتصورت:

دست زور<بازوی همت3(

2 نهایت زیبایی معشوق.2481 1.231

مفهوم مشترک ابیات دیگر: الزمءه انعکاس انوار الهی در دل انسان، پاالیش آلودگی های دنیوی است.
نیسـتالـف( آینـه ت دانـی چـرا غّمـاز نیسـت ممتـاز  ُرخـش  از  زنـگار  زانکـه 
شـرط اسـت کـه بـر آینه زنـگار نباشـدج( دل آینـءه صـورت غیب اسـت ولیکن
غیـب بی حـد  بی صـورت  صـورت  ز آینـءه دل تافـت بـر موسـی ز جیـبد( 
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4 »قاضی بست و پسرش« از نفس )خواسته های دنیوی( بریده اند و مال دنیا .2491 1.241
را قبول نمی کنند.

ز مـا خطاسـت کـه تنها به نان بیندیشـم4( همیشه مرد به فکر رهایی از نفس است
گزینءه تله  3: توجه به مشکالت هم نوعان )قاضی بست و پسرش در این مورد صحبتی نکرده و 

حتی قبول نمی کنند که هدایا را بپذیرند و به فقرای دیگر ببخشند.(
2501 2 دل زالل، جلوه  گاه یار است.. 1.251

زنگارخـورده چون بنماید جمال دوسـت؟ب( سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار
او در  تـا  بایـد  صـاف  دل  آینـءه  نکـود(  از  زشـت  صـورت  واشناسـی 

مفاهیم سایر ابیات:
الف( دل تو، پاک و مونس من بوده است. / ج( غم هجران نهفتنی نیست.

فصل آزمون 2 فارسی 2

2511 .4 1.11

2521 3  تحت الحمایگی: ویژگی کشور، سرزمین یا فردی؛ نه خود کشور، سرزمین یا فردی. 1.21

زنبورک: توپ جنگی کوچک
والیات: تحت نظر والی اداره می شود.

2 وجد: خوشی/ تفریط: کوتاهی کردن در کاری/ زبونی: درماندگی.2531 1.31

1 پرنده ای هستم که از آسمان صدای آوازم )صفیرم( می آید..2541 1.41

3  نهیب - حمیت - چیرگی - موزون.2551 1.51

2 بازخواست - اذن.2561 1.61

2571. 3 1.71

2581.4 1.81

1( مقایسءه قامت با قیامت!
2( مقایسءه پیام دوست با باد بهشت!

3( مقایسءه قامت دوست با سرو!
»اغراق آمیز« تشبیه

2591 .1 1.91

سرد 
زرد 

جناس 

آبی 
زرد
سیاه

حس آمیزی دل

آفتابی  ابری  تضاد / آفتابی و ابری )برای آسمان است( دل  استعاره




