
 adabiatyari Link:  /id: @arashyariiii@       2و  1/ درس  دهمیاز ادبیات فارسی تستی آزمون
1 

 

 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 ها درست است؟. در کدام گزینه معنی همۀ واژه1

 ( شوریده: آشفته / زنخدان: چانه / یقین: اطمینان 2                      بخت: بدبخت         رنگ: پریشانی / سیر: بیزار، متنفّر / نگون( شوریده1

 / تیمار: اندیشه / صنع: آفریدن پیراهن: جیب( 4                                                     شد متحیّر( دغل: درستکار / قوت: غذا / فروماند: 3

 است؟ غلط. معنی چند واژه 2

/                      ازدربایست: نی/ توقیع: نامه / نماز پیشین: نماز عصر /  دریافت کردن: ستدنزبر: باال / زایل شد: آسوده شد / »

 «/ صلت: سیلی / هلل درکما: خدا از بال دورتان کند نوازنده: مطربها / تردید / ضیعت: روشنیبیشک و بیشبهت: بی

 شش( 4                                                   هفت( 3                                                       پنج( 2                                                         چهار( 1

 .................... جزبهمتفاوت است، « شد»ها معنای دو کلمۀ . در همۀ گزینه3

 وز دست اجل بسی جگرها خون شد                                                           ( افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد 1

 خاک با زمین یکتا شد  یک ذرۀ                                                                      آب بود با دریا شد ( یک قطرۀ2

 چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد                                                              اسیر رنگ و بو خواهی شد ( تا چند 3

 وز خوردن آدمی زمین سیر نشد                                                                کسی چیر نشد ( بر چرخ فلک هیچ4

 اند؟در کدام گزینه به درستی معنی شده« روضه، راغ، خطوه، وزر شاهد،»های . واژه4

 بار گناه –قدم  –صحرا  –بهشت  –( گواه 2                                                                           گناه –گام  –صحرا  –باغ  –( زیبارو 1

 بار گناه –نزدیک  –صحرا  –بهشت  –( زیبارو 4                                                                 گناه – هاقدم –دشت  –باغ بهشت  –( گواه 3

صورت نبندد که خصم، موجبات وحشت فروگزارد و از نگاهداشت فرصت در مکافات آن اعراض نماید و » متن . در 5

که    اند که به قوّت و زور بر ایشان دست نتوان یافت و به حیلت و غدر در قبضۀ قدرت توان کشید. چنانبسیار دشمنان

انتقام مَلِک ایمن نتوانم بود. روزی در خدمت او بر من  پیل وحشی به مؤانست پیل اهلی در دام افتد و در هیچ حال از

 وجود دارد؟غلط امالیی چند  «سالی گذرد چه ضعف و حیرت من ظاهر است و شکوه و محابت او قالب. 

 چهار( 4                                                     سه( 3                                                         دو( 2                                                         یک( 1

 است؟ بیشترکدام گزینه  غلط امالیی. تعداد 6

 ها بخاست، غریو و هزاهز برخواست و صور و شادی تیره شده بود.( از قضا امیر کشتی1

 های پر از یخ ایستاده بود. دادم و او کنار طاسها به آقاجی خادم می( پس از این عارضه، من نامه2

 ( بلعالی طبیب گفت که علّت و طب تماماً زایل شده و از مهمّات فارق و حقّ نعمت گذارده بود.3

 مند بود.وز اندیشهدهیم و بونصر باقی رشبهت باشد، از این میخواهیم هالل و بیای که می( صدقه4

 به ترتیب اثر .............. و ................؛ و به صورت ............... و .................. هستند.« بوستان»و « بهارستان»کتاب . 7

 نظم -نثر  –سعدی  –جامی ( 2                                                                                  نثر -نظم  –جامی  –سعدی ( 1

 نثر –نظم  –سعدی  –جامی ( 4                                                                                  نظم -نثر  –جامی  –سعدی ( 3

 است؟ نرفتهدر معنای مجازی به کار « خون »  . در کدام گزینه، واژۀ8

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟                ( محتاج قصّه نیست گرت قصد خون ماست                                        1

 در پی قصد من و خون من است؟       ( من چه دانستم که اویم دشمن است                                                           2

 کنیدر کار رنگ و بوی نگاری نمی     زند اندر جگر تو را                                                     ( این خون که موج می3

 حر کندچندان امان نداد که شب را س           ( دیدی که خونِ ناحقِ پروانه شمع را                                                        4

 ؟ نداردوجود «  )همسان( جناس تام» در کدام بیت  .9

 در زیر یکی توده رو کم ترکوا برخوان                       ( منگر که شه و میری، بنگر که همی میری                                                  1

 تا روز جزا مست ز کیفیّت دوشم                      ( دوش از در میخانه کشیدند به دوشم                                                           2

 بگیر چنگ به چنگ اندر و غزل بسرای                           سرای بدیع                                                            ( ایا غزال سرای و غزل3

 حرفی است هر آتشی ز طومارم                     ( طومار ندامت است طبع من                                                                         4
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 رخ داده است: ................ به صورت مجهول اشتباهی یل فعلی از مصراع گزینۀدر تبد. 11

 شود.( ما ماه رخت را به دو عالم نفروشیم = ماه رخ تو به دو عالم فروخته نمی1

 شود.گفتم ای زیبا = در فراق تو شعر تر گفته می( در فراقت شعر تر می2

 شود.ها گفته میها = ای وای که بعد از من به دوران( ای وای که بعد از من گویند به دوران3

 شود.می کرده جفاپیشه وفا نیز کنند = وفا نیز ( خوبرویان4

 شده در کدام گزینه متفاوت است؟ارتباط کلمات مشخّص .11

 قضا نیست تیر سپربا هیچ دالور                                                                              ( عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت 1

 شکنج طُرّۀ لیلی مقام مجنون است                                                                            استفرهاد کالم شیرین ( حکایت لب 2

 است جیحون رودکنار دامن من همچو                                                                        ( از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز3

 آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست                                                                                   شود روباهدر بادیۀ عشق تو  شیر( 4

 ؟ندارد مفهومی تناسب بیت کدام با «بداد روزش قوت رسان،روزی که / اوفتاد اتفّاق باز روز دگر» بیت .12

 روزی توستتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتر علتتتتتتتتتتتیم و قتتتتتتتتتتتدیر ( 1

 ( نپنتتتتتتتتتتتتتتتدارم ار بنتتتتتتتتتتتتتتتده دم درکشتتتتتتتتتتتتتتتد 2

 ( گَتتتتتتتتتترَم نیستتتتتتتتتتت روزی ز مهتتتتتتتتتتر کستتتتتتتتتتان 3

 ( بتتتتتا ضتتتتتعیفان نظتتتتتر لطتتتتتف ختتتتتدا بیشتتتتتتر استتتتتت   4
 

 تتتتتتتتتتو ز میتتتتتتتتتر و وکیتتتتتتتتتل خشتتتتتتتتتم مگیتتتتتتتتتر    

 ختتتتتتتتتتتدایش بتتتتتتتتتتته  روزی  قلتتتتتتتتتتتم درکشتتتتتتتتتتتد

 رستتتتتتتتتتتتتتانو روزی قختتتتتتتتتتتتتتدای استتتتتتتتتتتتتتت رزّا

 روزی متتتتتتتتتور، شتتتتتتتتتکرخند ستتتتتتتتتلیمان گتتتتتتتتتردد   
 

 ؟ندارد ارتباط مفهومی« مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّت تن.»کدام گزینه با عبارت  .13

 ( همّتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتترد چتتتتتتتتتتون بلنتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتود 1

 ت بلنتتتتتتد دار کتتتتتته نتتتتتتزد ختتتتتتدا و خلتتتتتتق   ( همّتتتتتت2

 ( قیمتتتتتتتت تتتتتتتتو بتتتتتتته قتتتتتتتدر همّتتتتتتتت توستتتتتتتت   3

 طلتتتتتبم گتتتتتر ببتتتتترد  ( همّتتتتتت از بتتتتتاد ستتتتتحر متتتتتی   4
 

 در همتتتتتتتتتتتتته کتتتتتتتتتتتتتار ارجمنتتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتتود 

 بتتتتتتته قتتتتتتتدر همّتتتتتتتت تتتتتتتتو اعتبتتتتتتتار تتتتتتتتو باشتتتتتتتد

 ورزدخواجتتتتتتتتتتته ارزد هتتتتتتتتتتتر آنچتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتی  

 خبتتتر از متتتن بتتته رفیقتتتی کتتته بتتته طتتتر  چمتتتن استتتت       
 

 دارد؟  تفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  .14

 انتتتتد، از دیتتتتوان محشتتتتر فتتتتارغ«صتتتتا ب»( خودحستتتتابان 1

 دستتتتتی کتتتتن و دیتتتتوان ختتتتود امتتتتروز بپتتتترس   ( پتتتتیش2

 ایهتتتتتای ختتتتتود نظتتتتتر پیوشتتتتتیده( از حستتتتتاب کتتتتترده3

 روز قیامتتتتتت بتتتتته ختتتتتود کتتتتتنم آستتتتتان     ( حستتتتتاب4
 

 دیتتتتتتتده راای نبتتتتتتتود قیامتتتتتتتتاز حستتتتتتتاب اندیشتتتتتتته

 چتتتتته ضتتتتترور استتتتتت بتتتتته فتتتتتردا فکنتتتتتی دیتتتتتوان را؟  

 نیستتتتتتی یتتتتتک لحظتتتتته فتتتتتارغ از حستتتتتاب دیگتتتتتران     

 جتتتتا اگتتتتر شتتتتماره کتتتتنم   گنتتتتاه ختتتتویش متتتتن ایتتتتن   
 

 .دنکنیم هیتوص کورکورانه، دیتقل عدم به.............  تیب جزبه اتیاب ۀهم .15

 ( چنتتتتتتد م)نقتتتتتتاد س=مطیتتتتتتع( هتتتتتتر کستتتتتتی باشتتتتتتی؟ 1

 جتتتتتوییمتتتتتی ( هتتتتتم ز ختتتتتود جتتتتتوی هتتتتتر چتتتتته    2

 ستتتتتتتتندی مکتتتتتتتتن کتتتتتتتته اهتتتتتتتتل نظتتتتتتتتر    پخود (3

 ستتتتتتتتتت( پتتتتتتتتتی تقلیتتتتتتتتتد رفتتتتتتتتتتن از کتتتتتتتتتوری4
 

 جهتتتتتتد کتتتتتتن تتتتتتتا کتتتتتته ختتتتتتود کستتتتتتی باشتتتتتتی    

 کتتتتته بتتتتته غیتتتتتر از تتتتتتو در جهتتتتتان کتتتتتس نیستتتتتت      

 کتتتتتتتتتتتتتتتتم پستتتتتتتتتتتتتتتتندند خودپرستتتتتتتتتتتتتتتتتان را  

 ستتتتتتتتتتنتتتتتتتتتوریدرِ هتتتتتتتتتر کتتتتتتتتتس زدن ز بتتتتتتتتتی
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 : جیب: گریبان، یقه.4گزینۀ گر / ناراست، حیله: دغل: 3گزینۀ حال / رنگ: آشفته: شوریده1زینۀ گ ← 2. گزینۀ 1

زایل شد: نابود شد، برطرف شد / توقیع: مُهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه  ← 4. گزینۀ 2

 ضیعت: زمین زراعتی / صلت: انعام، جایزه، پاداش / هلل درکما: خدا شما را خیر بسیار دهاد./ نماز پیشین: نماز ظهر / 

ی از پی زشت و نکو خواه »و «  با دریا شد »و «  سرمایه ز کف بیرون شد »به ترتیب  3 و 2 و 1های در گزینه ← 4. گزینۀ 3

 اند.به معنای رفتن، نیامده «شدها»هیچکدام از  4به معنای رفتن است؛ اما در گزینۀ « شد»فعل «  شد

 اهخطوه: گام، قدم/وزر: گن / کوه، صحراسبز راغ: دامنۀ  / روضه: باغ، گلزار معشوق/ محبوب، شاهد: زیبارو، ← 1. گزینۀ 4

 فروگذارد / محابت: مهابت / قالب: غالب.سه واژۀ غلط و شکل صحیح آن: فروگزارد:  ← 3. گزینۀ 5

علّت و  –: بوالعال 3ها / گزینۀ تاس –: آغاجی 2سور / گزینۀ  –غریو برخاست  –: کشتی بخواست 1گزینۀ  ← 3. گزینۀ 6

 : حالل.4گزارده / گزینۀ  –فارغ  –تب 

 تند.هس« نظم»و « نثر»صورت  ؛ و به«سعدی»و « جامی»به ترتیب اثر « بوستان»و « بهارستان»کتاب  ← 2. گزینۀ 7

 است.، خون در معنای حقیقی به کار رفته3، خون: مجاز از کشتن است؛ اما در گزینۀ 4و  2و  1در گزینۀ  ← 3. گزینۀ 8

 : چنگ با چنگ.3: دوش با دوش / گزینۀ 2: میری با میری / گزینۀ 1های تام )همسان(: گزینۀ جناس ← 4. گزینۀ 9

 !() باید به زمان افعال بیشتر توجّه کنیم شدمیشکل صحیح جملۀ مجهول: در فراق تو شعر تر گفته  ← 2. گزینۀ 11

 : رود با جیحون = تضمّن.3سپر با تیر و شیرین با فرهاد و شیر با روباه = تناسب دارند / گزینۀ  ← 3. گزینۀ 11

 : لطف و عنایت بیشتر خدا به ضعیفان4خداوند/گزینۀرسانی : روزی3و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 12

 : ارزش هرکس برابر همّت اوست/گزینۀچهار: طلب کمک از باد.3و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 13

 : خودحسابی است / مفهوم گزینۀ سه: غفلت از خود و پرداختن به دیگران.4و  2و  1مفهوم مشترک گزینۀ  ← 3. گزینۀ 14

 د کورکورانهروی و تقلیها: نکوهش دنبالهمفهوم گزینۀ سه: نکوهش غرور و خودپسندی/مفهوم سایر گزینه ← 3. گزینۀ 15

 تشریحی آزمون پاسخ
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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 معنی شده است؟ ناصحیحای . در کدام گزینه کلمه1

 ( بخشنده: کریم) –( معروف)نامور:  –( بارآور: برومند( )2                           )سیماب: جیوه(                –)فروغ: روشنی(  –( )خرگه: خیمه( 1

 (نجم: اختر) –)افسر: تاج(  –پایاب: ژرف( ( )بی4              )ژرف: عمیق(                     –)خود: زره جنگی(  –( اسب تندرو( )بادپا: 3

 معنی شده است؟ غلط. چند واژه 2

 «وجد: خوشی /موعد: زمان /موزون: دارای وزن /درایت: آگاهی /رخصتاذن:  /رویتفریط: زیاده /التهاب: برافروختن»

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

ربت، د. لکن تو را به سبب این غگی و حرّیت تو روشن شو بدین اشارت دلیل مردانگی و مروّت و برهان آزاده»در متن . 3

وندد؛ گاه جمال دهد که به کردار ستوده پیبینم، زنهار تا آن را در خاطر جای ندهی، که گفتار نیکو آنچون غمناکی می

ه بهره ماند و باید از ثمرات عقل انتفاء گرفت و بو بیمار چون وجه معالجت بشناخت اگر بر آن نرود، از فایدۀ علم، بی

 وجود دارد؟ غلط امالییچند  «ال غمناک نبود.اندکی م

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

 ؟ندارد. در کدام گزینه غلط امالیی وجود 4

 ش، چندین بار خود را بیرون از حصار به صف آتش دشمن زد.( جوادخوان همراه برادران و فرزندان1

 های توپ روس، باز شد.( سپیدۀ فردای گنجه با نهیب و سفیر گلوله2

 گناهان به احتزاز در آمد.ها در خاک آغشته به خون بی( دیری نگذشت پرچم روس3

 بود. ها دوخته شدهها به فراتر از اینبار روسخواهانه و دهشت( نگاه فزون4

 به ترتیب اثر کیست؟« زندان موصل»و « عبّاس میرزا، آغازگری تنها»های کتاب. 5

 مجید واعظی –کامور بخشایش ( 2                                                                                     اصغر رباط جزی –مجید واعظی ( 1

 اصغر رباط جزی –کامور بخشایش ( 4                                                                           کامور بخشایش             –مجید واعظی ( 3

 ها در کدام گزینه بیشتر است؟ تعداد استعاره .6

 در فراقت شمع گردون را بسوزد آه من                     ( مهر وصلت گر نیابد بر دلم ای ماه من!                                                      1

 ل و ارغوان را بخستبه فندق گُ                                                      ( برید و میان را به گیسو ببست                                   2

 شب هجران نیامدی باز ای سپیدۀ                          تابان نیامدی                                                            ( باز امشب ای ستارۀ3

 بَرَم آمد، و آن کانِ زرم آمدو آن سیم                      صرم آمد                                                       ( شمس و قمرم آمد، سمع و ب4

 ها همگی در بیت زیر، وجود دارد؟ کدام آرایه .7

 «منم ناکام کام تو برای صید و دام تو / گهی بر رکن بام تو گهی بگرفته صحرا را » 

 ( ایهام، مجاز، کنایه، اسلوب معادله2                          ( استعاره، تضاد، مراعات نظیر، تلمیح                                           1

 آراییت نظیر، جناس، واج( کنایه، مراعا4                             ( مجاز، تشخیص، جناس، حسن تعلیل                                        3

 شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟صهای مشخّعی واژهبَهای اصلی و تَنقش .8

 «ها به یکدگر بسته است؟ جان رشتۀاگر نه                         منپریشاکند دگران می غمچرا » 

 نهاد –مفعول  –مسند  –( نهاد 2                                     مفعول                           –مفعول  –قید  –( نهاد 1

 نهاد –مفعول  –قید  –( مفعول 4                                 مفعول                       –نهاد  –مسند  –الیه ( مضاف3

 شود؟یافت می« شاخص » در کدام عبارت . 9

 شکر کرد خدای را عزّوجلّ بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد. ( سجدۀ1

 ( روز دوشنبه امیرمسعود شبگیر، برنشست و به کران رود هیرمند رفت.2

 بیاوردند.ها بخواست و ناوی ده ( از قضای آمده، پس از نماز، امیر کشتی3

 ( امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.4
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 شده در مقابل کدام بیت درست است؟مفهوم درج« در امواج سند»با توجّه به سرودۀ  .10

 در دشاااااااات تاریااااااااک خااااااااون دریااااااااا  در آن( 1

  

 ریخااااتکااااه بااااره از شاااااخه ماااای   لاااای چناااادان ( و2

 

 هااااااای تاااااارک و خااااااون تازیااااااک  ( بااااااه آتااااااش 3

 

 ( از ایااااااااااان ساااااااااااد  روان در دیااااااااااادۀ شااااااااااااه4

 

  گشااااااتبااااه دناااابااااال ساااااار چاااانااااگاااایااااز ماااای 

 مااره( نبااودپااذیااری قاادرت و حااتااماای )زوال                    

 کاااردت و باااره مااای شااااااکااافااا دو چااانااادان مااای 

 )انابااوهای لشاااکاریااان دشاااماان(                                             

 ز رود ساااااانااااد تااااا جاااایاااا ااااون نشاااااایاااانااااد   

 شاااادن ترک و تااازیااک در حملاا  مغول( )کشاااتااه             

 رفااااتز هاااار مااااوجاااای هاااازاران ناااایااااش ماااای  

 ناپذیری لشکریان مغول()شکست                                             

و گاهی  به وجود آن تازه آید، معلوم وقتیبه  که است  نثمره معیّ هر درختی را»مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت  .11

 ؟ستنیمتناسب «آزادگانت است و این است صفخوش وقتیرو را هیچ ازین نیست و همهسشود و مردهژعدم آن پبه

 ؟آریای نمااااایمیاااااوه باااااه سااااارو گفااااات کسااااای  ( 1

 دسااااتی ساااار و برگاااای  تهاااای بااااا دارد ساااارو ( نهااااال2

 ساااااان  دهاااااای، آزادی  در عااااااو  میااااااوه گاااااار ( 3

 کاااااه یمااااار هااااای  ناااااداد    سااااارو آزاد شاااااد آن دم ( 4
 

 جااااااااواب داد کااااااااه آزادگااااااااان تهاااااااای دسااااااااتند 

 باشااااااددل آزاده هرگااااااز بااااااا یماااااار مایاااااال نماااااای   

 هماااااه نیساااااتایااااانباااااری ای سااااارو روان بااااای  رتبااااا 

 یماااارییماااار شااااو کااااه یمرهاساااات در ایاااان باااای   باااای
 

 دارد؟ فاوتت« گذرد دل منه که دجله بسی/ پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادچه میبه آن»با  گزینۀ .....مفهوم  .21

 سااااتا وفاااااباااای دنیااااا حریااااف ساااافله و معشااااوق   ( 1

 بااامو خااوم ماای  بااه هساات و نیساات مرنجااان  اامیر    ( 2

 بااااادهرویااااان باااا پااااری در عشااااق یاااان و دنیااااا داده ( د3

 سااااتا باااااد نظااااران ملااااک ساااالیمان پاااایش صاااااحب( 4
 

 رود هااااااار آیناااااااه بگاااااااذار تاااااااا رودچاااااااون مااااااای

 هساااات ساااات ساااارانجام هاااار کمااااال کااااه اکااااه نیسااااتی

 وز ساااااااار دیااااااااوانگی ملااااااااک ساااااااالیمان باختااااااااه

 ساااااتا آزاد ملاااااک کاااااه ز سااااالیمان ساااااتا بلکاااااه آن
 

؛ ان هستندگریز ،های باز و نورگیراند، از پنجرهعادت کرده دریچههای تاریک و بیمردمی که به خانه»مفهوم عبارت  .13

 ................ . جزبهاست، تکرار شدهها در همۀ گزینه «کند.شان میزند و خستهخر چشمشان را میآ

 سااااری، چااااه باااااک  ناااادارد عشااااق بااااه اگاااار ( زاهااااد1

 داردنظااااااااار ز روی تاااااااااو خورشاااااااااید برنمااااااااای( 2

 آیاااااادم خااااااورد خااااااار کااااااز مااااااور آن ( هاااااار3

 ( طاقاااااااااااات ساااااااااااایمرغ نااااااااااااارد بلبلاااااااااااای  4
 

 جااوصاافتان( بااه ناایمطبعااان )فخفّااامپاارهخورشااید پاایش شااب

 کااااااه نیساااااات خیرگاااااای از مهاااااار، چشاااااام روزن را    

 خرمااااااااا دهاااااااای دل بااااااااه درد آیاااااااادم   چااااااااو 

 بلبلاااااااااای را بااااااااااس بااااااااااود عشااااااااااق گلاااااااااای 
 

 کدام دو بیت، به موضوع واحدی اشاره دارند؟ .14 

 فضفففایل تبفففه گشفففت آداب و گفففم شفففد الففف   

 حففدیا اسففکندر  فسففانه گشففت و کهففن شففد  ب  

 را کهفففن شفففا  دگفففر داد نفففو خلعفففت ،پ  گفففل

 کفن  آغفاز  نفو  ز طرحفی  و دگفر  امیری کن ت  بس
 

 مبففففانی شففففد اصففففول و نگففففون شففففد کهففففن

 سففت دگففر ا نففو آر کففه نففو را حالوتففی    ،سففخن

 بففر سففلحنت حسففن سففجلاخثبت  سففاخت چمففن را
 کهفن، در زنفد اختفسفیر اوسفتا و استااخاوسفتا  ریختفه      اسفاطیر نقش

 

 ت - ( الف4 پ - ( ب3 ت - ( ب2 پ - ( الف1

 ؟نداردبیت تناسب  کدام با زیر ابیات مفهوم .51

 رنفففم بمیفففریم تفففر از آنفففیم کفففه بفففی  آبفففی»

 فرصفففت بفففده ای رو  جنفففون تفففا غفففزل بعفففد 
 

 از شیشففففه نبففففودیم کففففه بففففا سففففنم بمیففففریم

 «در غیفففرت مفففا نیسفففت کفففه در ننفففم بمیفففریم  
 

 اساااااات کااااااس بنااااااد باااااار پااااااای ماااااان  ( ندیااااااده1

 نبینااااااااد ماااااااارا زنااااااااده بااااااااا بنااااااااد کااااااااس   ( 2

 ز تااااااااو پاااااااایش بودنااااااااد کنااااااااداوران)فپهلوانان(  (3

 کماااااااااان باااااااااه زِه را باااااااااه باااااااااازو فگناااااااااد  ( 4
 

 نااااااااه بگرفاااااااات پیاااااااال ژیااااااااان جااااااااای ماااااااان  

 روشاااااان رواناااااام باااااار ایاااااان اساااااات و بااااااس  کااااااه

 نکردنااااااااااد پااااااااااایم بااااااااااه بنااااااااااد گااااااااااران    

 باااااااه بناااااااد کمااااااار بااااااار، بااااااازد تیااااااار چناااااااد    
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 خود: کاله خود، کاله فلزی جنگی. ← 3گزینۀ . 1

 نوا.هنم، خوشروی  / موزون: همااافراط: زیادهتفریط: کوتاهی کردن در کاری  ← 2. گزینۀ 2

 گی: آزادگی / انتفاء: انتفاع.دو واژۀ غلط و شکل صحیح آن: آزاده ← 2. گزینۀ 3

 : اهتزاز.3: صفیر گلوله / گزینۀ 2: جوادخان / گزینۀ 1ها: گزینۀ شکل صحیح غلط سایر گزینه ← 4. گزینۀ 4

 است. «کامور بخشایش»و « مجید واعظی»به ترتیب اثر « زندان موصل»و « عبّاس میرزا، آغازگری تنها» ← 3. گزینۀ 5

: فندق: استعاره 2شمع گردون: استعاره از خورشید / گزینۀ  –: ماه من: استعاره از معشوق 1ها: گزینۀ استعاره ← 4. گزینۀ 6

: اسی ستارۀ تابان و ای سپیدۀ شب هجران: استعاره از معشوق/ 3گل و ارغوان: استعاره از چهرۀ معشوق / گزینۀ  –از ناخن 

 : شمس و قمر و سمع و بصر و کانِ زر: استعاره از معشوق.4گزینۀ 

بودن و راه صحرا گرفتن: کنایه / صید با دام: مراعات نظیر / دام با بام: جناس / : ناکام4توضیح گزینۀ  ← 4. گزینۀ 7

 : حُسن تعلیل.3: اسلوب معادله / گزینۀ 2: تلمیح / گزینۀ 1ها: گزینۀ دلیل ردّ دیگر گزینه« /// ا»آرایی مصوّت بلند واج

 رشته انهاد . –امفعول  « َم-» -پریشان امسند   –نقش واژگان به ترتیب: غم انهاد   ← 2. گزینۀ 8

 .نهاد است ،: امیر4نهاد است / گزینۀ  ،: امیر3گزینۀ  الیه است /مضاف ،: امیر1گزینۀ  ← 2. گزینۀ 9

های توسط سپاه مغول /   شدن ایرانی: کشته3: در پی کشتن چنگیز بودن / مفهوم گزینۀ 1مفهوم گزینۀ  ← 2گزینۀ . 10

 : توصی  رود سند.4مفهوم گزینۀ 

: آزادگی سرو و اینکه علّت سرسبزی سرو وارستگی و عدم تعلّق 4و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 11

 آن است / مفهوم گزینۀ سه: کسی که بدی را با خوبی پاسخ دهد، آزاده است.

 عاشقانه کبازینبستن به آن/مفهوم گزینۀسه: پا: ناپایداری دنیا و دل4و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 12

ارزش عادت کرده، توان درک و تحمّل : کسی که به چیزهای بی4و  3و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 13

 بها را ندارد / مفهوم گزینۀ دو: عظمت معشوق.بیشتر از آن و چیزهای گران

و / های نیکاز بین رفتن روش«: ال »دعوت به نوگرایی و تحوّل / مفهوم بیت «: ب ، ت»مفهوم بیت  ← 2. گزینۀ 14

 نو شدن طبیعت.«: پ»مفهوم بیت 

 دنش: ننم و عار را نپذیرفتن / مفهوم گزینۀ چهار: آمادۀ تیراندازی3و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 15

 پاسخ تشریحی آزمون
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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 آمده است؟ غلط. معنی چند واژه در مقابل آن 1

 «: هنگام/ موسم کاریکاری: بیهودهنهایت / گزافاندیش / غایت: بیگری: مصلحت/ خویشان: اقوام / چاره تالشجهد: »

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

 انی دارند؟ترتیب چه معشده بهصکلمات مشخّ« گیر/ شد چون مه لیلی آسمان جهانگیرعشق آن  رایتچون ». در بیت 2

 مجنون –( بیرق 4                       فاتح              –( علم 3                                       پادشاه –( بیرق 2         مجنون                               –( الم 1

 ؟نیست. معنی چند واژه در مقابل آن صحیح 3

 «درخشان :مشعشع / / هیئت: باطن پیاله از هرچیز/ قبضه: یک / جلّت: بزرگواری تیزشتر: چاقوی فلزی نوکموضع: محل/ ن»

 یک( 4                                                   دو( 3                                                       سه( 2                                                         چهار( 1

 به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟« خازن –قبضه  –طوع  – کردنتعبیه –طین »های . معنی درست واژه4

 فرشته –گریبان  –بند گردن –جاسازی کردن  –( خمیر خشک 1

 فرشته  -دستۀ خنجر  –بند گردن –ساختن  –( خمیر خشک 2

 ناامید –مقدار کمی از چیزی  –توانایی  –آرایش  –( گِل خشک 3

 نگهبان خزانه –یک مشت از هر چیز  –بری فرمان –قرار دادن  –( گِل خشک 4

چون پلنگ این فصول تمام بشنود، به نزدیک مادر شیر رفت و از وی عهدی خاست که آنچه گوید مسطور »در متن . 5

ماند و پس از وثیقت و تأکید، آنچه از ایشان شنوده بود، بازگفت و مواعظ کلیله و اغرار دمنه را مستوفی تقریر کرد. مادر 

ی کرده شده است و اگر آنچه به ملک رسانیدی، تفکّری رفت یقین صادق و برهان واضحخواند که این کار بیبر خاطر می

 وجود دارد؟ غلط امالییچند  «و بر خشم مالک و غادر توانستی بود، حقیقت حال خویش بازشناختی.

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

یقینی صادق با اهل سقط روا دارد و سوابق مطابعت خدمتکاران نیکو پیش و نشاید پادشاه تغییر خویش بی» در متن . 6

چشم گیرد و مساعی ایشان بر صحیفۀ دل بنگارد و آن را ضایع نگرداند و اهمال جانب ایشان جایز نشمرد و هر گناه که از 

تِ هنران ناآزموده در بدگفه باشد، ذات اخالص را مجروح نگرداند و در عقوبت آن، مبالغت نشاید و سخن بیعمد منزّ

 وجود دارد؟ غلط امالییچند « هنرمندان کافی نشنود. 

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

 در کدام بیت بیشتر است؟ « تشبیه »  . آرایۀ7

 ه نشستیمهر روز که بی ساقیِ گلچهر                          ما خاست                                                           ( صد خار بال، از دل دیوانۀ1

 تا بر دل کسی ننشیند غبار من                  ( ای سیل اشک، خاک وجودم به باد ده                                                              2

 ماهی است عارض تو، از نور آفریده                      ( سروی است قامت تو، از ناز سر کشیده                                                         3

 ام افتاد در دام هوسطایر اندیشه                       خال تو دید                                                          ل تا دام زلف و دانۀ( مرغ د4

 ام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟های کدآرایه . همۀ8

 «دوا ای عشق پیش هر کسی نام و لقب داری بسی / من دوش نام دیگرت کردم که درد بی» 

 ( حسن تعلیل، تضاد، تشبیه2                                                                    ( اسلوب معادله، جناس، تشخیص                1

 آرایی( تناقض، مجاز، واج4                                           آرایی، مراعات نظیر                                        ( استعاره، واج3

 است؟« بالغی». شیوۀ بیان در هر دو مصراع کدام بیت، 9

 آن که بشد دین و دانش از دستم                                                                 بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستمبه غیر از ( 1

 د نشکستمعه اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد                                                                          به خاک پای عزیزت که( 2

 سزا برنیامد از دستمچگونه سر ز خجالت برآورم برِ دوست                                                                     که خدمتی به( 3

 همی بفرستم که خاطرش خستمنواز نگفت                                                                       که مربسوخت حافظ و آن یار دل( 4
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 وابسته است؟ ملۀج فاقدکدام بیت،  .01

 جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه                                         ( لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید                         1

 هر ذره کو به وصفت گویا بود همیشه                                         ( از تنگی دهانت یک ذره گفته باشد                             2

 بگذار تا دل من بر جا بود همیشه                                        ( جای دل است کویت ز آنجا مران به جورش                 3

 اشکم میان مردم رسوا بود همیشه                                           ( تا شاهد جمالت مستور باشد از من                             4

 نقش دستوری ضمیر متّصل )پیوسته(، متفاوت است؟در کدام بیت،  .11

 زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود                                   ( ما را به آب دیده شب و روز ماجراست                         1

 که طاق ابروی یار منش مهندس شد                                                     سرای محبّت کنون شود معمور           ( طرب2

 ز خاک کالبدش صدهزار الله برآید                                      ( نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ                    3

 گیردفروشانش به جامی برنمیکه پیر مِی                                        ( من این دلق مرقّع را بخواهم سوختن روزی                4

 با مفهوم کدام گزینه متناسب است؟« / دردی نه دواپذیر دارد دانست که دل اسیر دارد»مفهوم بیت  .12

 باشمممممد هْنشمممممود، بِممممم  هْ( زخمممممم خمممممونینم اگمممممر بِممممم   1

 ( عشممممق اسممممت کممممه درد مممممن و درمممممان مممممن اسممممت    2

 ( درد بممممممممر مممممممممن ریممممممممز و درمممممممممانم مکممممممممن    3

 ( ندهیممممممد از پممممممی بهبممممممودی مممممممن رنمممممم  طبیممممممب  4
 

 خُنُمممک آن زخمممم کمممه همممر لحظمممه ممممرا ممممرهم از اوسمممت    

 دیممممممن مممممممن و پیممممممر مممممممن و ایمممممممان مممممممن اسممممممت 

 تممممممر اسممممممتدرمممممممان خمممممموش زان کممممممه درد تممممممو ز

 اسممممت بممممه جممممز مممممرت و را درمممممان نیسممممت   درد عشممممق
 

 ؟دارد متفاوتکدام گزینه مفهومی . 31

 عشمممممق چمممممون آیمممممد بمممممرد هممممموش دل فرزانمممممه را     (1

 عشممممق تممممو چممممون درآمممممد، اندیشممممه م ممممرد پیشممممش     (2

 بمممما عقممممل چممممه جوشممممیم کممممه جممممز وهممممم نممممدارد      (3

 آمیمممز، کمممی گمممردد حریمممف درد عشمممق    عقمممل رنممم   (4
 

 کشممممممممد اوّل چممممممممراغ خانممممممممه رادزد دانمممممممما مممممممممی

 عشممممق تممممو صممممبح صممممادق، اندیشممممه صممممبح کمممماذب      

 چممممه الفممممیم کممممه بممممیش از هوسممممی نیسممممت     از عشممممق 

 )= قلمممم( تصمممویر کمممی خواهمممد کشمممیدن نالمممه را     خاممممۀ 
 

 

 رد؟با کدام گزینه مطابقت دا« / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد از شبنم عشق، خاک آدم گل شد»مفهوم بیت  .14

 گلستممممان کمممرد عشمممق  سمممر زار خممماک را یمممک شممموره( 1

 ( دل فمممممممممممممارغ ز درد عشمممممممممممممق، دل نیسمممممممممممممت2

 ( قیممممممماس کمممممممردم و تمممممممدبیر عقمممممممل در ره عشمممممممق3

 تممممممو کممممممرده خانممممممه در جممممممان و دلممممممم ( ای مهممممممر 4
 

 افمممالک را چمممون نممار خمممندان کمممرد عمشمممق تلمم ( ای)میوهحمنظمممل

 ز آب و گممممممممل نیسممممممممتجممممممممدرد دل تممممممممن بممممممممی

 کشممممد رقمممممیچمممو شممممبنمی اسممممت کمممه بممممر بحممممر ممممی   

 بِسرشممممممممته غممممممممم عشممممممممق تممممممممو در آب و گلممممممممم 
 

 است؟ دورمفهوم کدام گزینه از سایر ابیات  .51

 عشمممق نداشمممت ای کمممرد ر خمممت، دیمممد م ل مممک    ( جلممموه1

 لممممک آب و همممموایش سممممازگار عشممممق نیسممممت ( هممممی  م 2

 ( فرشمممممته، عشمممممق ندانمممممد کمممممه چیسمممممت ای سممممماقی   3

 ( از داغ عشممممممق جممممممنّ و ملممممممک را نصممممممیب نیسممممممت4
  

 عمممممین آتمممممش شمممممد از ایمممممن غیمممممرت و بمممممر آدم زد     

 در بهشمممممت ار صمممممورت مجنمممممون ببینمممممی الغمممممر اسمممممت

 بخممممممواه جممممممام و گالبممممممی بممممممه خمممممماک آدم ریممممممز   

 دهایممممممممن مممممممممه ز مشممممممممرق دل انسممممممممان برآممممممممم    
 

 ارد؟تناسب د« / شیر خدا و رستم دستانم آرزوست عناصر دلم گرفتزین همرهان سست». کدام گزینه با بیت 16

 ممممن فممممعیف چمممه مممممرد غممممت کممممه بمممازوی عشممممق    ( 1

 بمممممماردمممممممی شکسممممممت عناصممممممر طمممممماق ارچمممممم ( ز2

  چممممممه داننممممممد ذوق عشممممممق   ،خامممممممان ره نرفتممممممه ( 3

 طریممممق کمممماردانی نیسممممت  ملممممول از همرهممممان بممممودن ( 4
 

 تممممماب دهمممممد دسمممممت رسمممممتم دسمممممتان    بمممممه پنجمممممه  

 میمممممممان چمممممممار مخمممممممالف بمممممممه اختیمممممممار مخُسمممممممب

 سممممممممممرآمدی ،دلیممممممممممری ،دریممممممممممادلی بجمممممممممموی 

 بکمممممش دشمممممواری منمممممزل بمممممه یممممماد عهمممممد آسمممممانی   
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 نهایت(بی غایت:نهایت )بهپایان، فرجام، / غایت:  (اندیش!نه مصلحت)اندیشی مصلحتتدبیر، گری: چاره ← 2. گزینۀ 1

 .کنندۀ دنیا، فتحجهانگیر در لغت گیرندۀ عالمو  «مجنون»جهانگیر  ش / منظور ازرایت: بیرق، پرچم، دِرَف ← 4. گزینۀ 2
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 : بسوخت حافظ: بالغی.4: مصراع اول بالغی / گزینۀ 2: مصراع اول بالغی / گزینۀ 1گزینۀ  ← 3. گزینۀ 9

 ته داشته باشیم!سازی وجود ندارد تا جملۀ وابسدر گزینۀ یک، هیچ پیوند وابسته ← 1. گزینۀ 10
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 : بیزاری از عقل و عشق.3رتری عشق بر عقل / مفهوم گزینۀ : تقابل عقل و عشق و ب4و  2و  1مفهوم گزینۀ  ← 3. گزینۀ 13
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 : تقابل عقل و عشق.3بهره از عشق / گزینۀ بودن دل بیارزش: بی2کند / گزینۀ : عشق، جهان را گلستان می1گزینۀ 

 ها با عاشقسرزمینوهوایآب:ناسازگاری2شود/گزینۀمییافتدر وجود آدمیفقط:عشق4و3و1گزینۀمفهوم←2.گزینۀ15
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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 . معنی چند واژه در مقابل آن صحیح است؟1

 «ندرزس / تشییع: رها کردن / وعظ: ادریغ: افسوفرشته / : مرید: مرشد / شبگرد: شبرو / رضوان: نگهبان بهشت / مَلَک»

 پنج( 4                                                   چهار( 3                                                       سه( 2                                                         دو( 1

 آمده است؟ اشتباهشده صها معنی لغت مشخّ. در کدام بیت2

 ( زیبایی)  صباحتالف( سر زلف تو شام است و رخت صبح / مبارک باد شامت با 

 میلی (گریز باید جست / به زاهدان به ضرورت سالم باید کرد ) بی صراحتکشان به ب( زِ مِی

 رخ همچو ماه تو ) ضیاع ( فروغای سر و کار است هر شبم / از حسرت ج( با هر ستاره

 دلکش دریغ / عاقبت خاموش گشت از نغمۀ دلخواه آه ) مزاح ( بذلۀدرکشید از د( ناگهان دم

 د –( الف 4                              ج            –( ب 3                                       د              –( ب 2                           ج                      –( الف 1

 آمده است؟ درست. معنی چند واژه در مقابل آن 3

 «یرتمندمتعصّب: غط: سخت/ / فردعا/ شوریدگی: عشق: ورد/ ارتجاالً/ بالبداهه: آغوز: شیر آخر ماده به نوزاد/ آماس: تورّم»

 سه( 4                                                   چهار( 3                                                       پنج( 2                                                         شش( 1

باشد. گفت: سه تن آرزوی چیزی برند و نیابند: مفسدی که ثواب ملک گفت: آرزوی دیدار شهری معمور می» در متن . 4

مصلحان چشم دارد و بخیلی که سنای اصحاب مروّت توقّع کند و جاهلی که از سرِ شهوت و غذب و هرس و حسد برنخیزد 

 وجود دارد؟ غلط امالییچند « د. و تمنّای آنش باشد که جای او با جای خردمندان برابر بو

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

 است؟ ناصحیح. در میان گروه کلمات زیر، امالی چند واژه 5

 «استسقا–رّع و عرفانتش–الجنانمفاتیح–ظرافت و نقل–مذهبیّات–مشیّت الهی–شاعبهمنبع بی–تحفۀ برخورد–شیرخوارگی»

 چهار( 4                                                   سه( 3                                                       دو( 2                                                         یک( 1

 ؟نیستکدام توضیح صحیح . 6

 .است« الزّمان فروزانفربدیع»اثر « الدّین محمّد، مشهور به مولوینی جاللزندگا»( کتاب 1

 .است« محمّد بن منوّر»اثر « اسرارالتّوحید»از کتاب « چنان باش...« »گنج حکمت( »2

 .است« غالمحسین یوسفی»اثر « الدّین محمّد، مشهور به مولویزندگانی جالل»کتاب ( 3

 .است نوشته شده« نثر»به صورت  «محمّد بن منوّر»اثر « اسرارالتّوحید»کتاب ( 4

  به کار رفته است؟« نمامتناقض». در کدام ابیات، آرایۀ 7

 تر ز آب حیوان استخوشدهد ساقی                                                     که خاک میکده مگر به یاد لبت باده میالف( 

 اش مجمعی پریشان استام                                                       که از مشاهدهمیان جمع، پریشان شاهدی شدهب( 

 م پریشان استبه یاد کاکُل پُرتاب و زلف پُرچینش                                                       دل من است که هم جمع و هج( 

 مهی که راز من از پرده آشکارا کرد                                                       هنوز صورت او زیر پرده پنهان استد( 

 عجب مدار که در عین درد خاموشم                                                     که دردِ یارِ پریچهره عین درمان استهـ( 

 ( هـ، د4( ب، ج                                                     3( ج، هـ                                               2( الف، د                                               1

 درست است. بیت ................. کامالً جزبهشده به ترتیب در همۀ ابیات صنقش کلمات مشخّ .8

 مسند ( –از خار باشد دیده را ) بدل  بیشترزحمت گل                          ، حجاب راه بینایان شود                         بیش از بد( نیک، 1

 بدل ( –همچون چاکرند و شاه تو ) نهاد  جمله                          و سالکان در راه تو                                               طالبان( 2

 متمم ( –سیراب عیش ما ) مفعول  گوهرکه باشد در صدف چون                          ها شو                    خرج انجمن بهره( تو کز خلوت نداری 3

 ه (الیمضاف –بس است ) نهاد  جوییدلها خال مرکز سرگشتگی                                  بس است                  حلقۀ مویی( گردش پرگار ما را 4
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 شود؟عی یافت میبَدر کدام بیت نقش تَ .9

 گو به ترک گوی گویای نصیحت                                   دانی که چیست                           ( حال چوگان چون نمی1

 خطا نگر که دل امید در وفای تو بست                                             ( تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال             2

 خلیل، بیخ ارادت برید و من نبریدم                                      ( حریف، عهد مودّت شکست و من نشکستم                 3

 خوانی کنیخویش را دیوانه سازی و پری                                        رویان، به خلوت روی در روی آوری              ( با پری4

 ؟نیستناسب مت با کدام بیت« جا رویم،جمله که آن شهر ماست/باز همانایمایم، یار ملک بودهما به فلک بوده»مفهوم  .01

 ( طــــایر گلشــــن  دســــم، چــــه دهــــم شــــر  فــــرا       1

ــ2 ــی و ( تــــ ــرش مــــ ــرم عــــ ــفیررا ز کنگــــ ــد صــــ  زننــــ

 نشـــــــین ( کـــــــه ای بلنـــــــدن ر شـــــــاهباز ســـــــدره   3

 ( بزمگـــــاهی دلنشـــــین چـــــون  صـــــر فـــــردو  بـــــرین4
 

ــادیم     ــون افتــــ ــه چــــ ــه حادثــــ ــن دامگــــ ــه در ایــــ  کــــ

 گـــــه چـــــه افتـــــاده اســـــتمنـــــدانمت کـــــه در ایـــــن دا

 آبـــــاد اســـــتنشـــــیمن تـــــو نـــــه ایـــــن کـــــنج محنـــــت

ــالم  ــۀ دارالسّـــــ ــرامنش چـــــــون رو ـــــ ــنی پیـــــ  گلشـــــ
 

 ناسب است؟مت« / چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟ ستکدام دانه فرورفت در زمین که نرُ»مفهوم کدام گزینه با  .11

ــد   1 ــر ک نــــ ــوه س ــــ ــت، میــــ ــکوفه ری ــــ ــون شــــ  ( چــــ

 ســــتو( جــــز مــــری کــــه شــــیرینی جــــان خــــاک ره ا 2

ــر ، دل 3 ــم حــــ ــری  ( از چشــــ ــرد مــــ ــی نبــــ  نگرانــــ

 ویرانــی متــر  ای جــان کــه چــون دل گشــت ویرانــه       ( ز4
 

 کـــــه تـــــن بشکســـــت، جـــــان ســـــر برزنـــــد     نچـــــو

 هـــــر آب چشـــــیدیم در ایـــــن بادیـــــه شـــــور اســــــت     

ــاک     ــه خـــ ــو بـــ ــ یرد رفـــ ــتان نکـــ ــم جانســـ ــن زخـــ  ایـــ

ــی      ــاهانه( بین ــوگنج شایگان)ش ــران چ ــن وی ــنج ای ــش درک  غم
 

 است؟آمدهزینه در کدام گ« نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند.کریم، حکایتلیا عبدا»پیام اصلی عبارت  .12

ــا 1 ــته  ( مــــ ــا گ شــــ ــه یکجــــ ــدها، همــــ ــماز امیــــ  ایــــ

 تمــــــامروی عُمــــــر مــــــا گشـــــته اســــــت در میانــــــه  (2

ــد  3 ــ نی چنـــ ــا ســـ ــای مـــ ــش پـــ ــم ( از نقـــ ــون  لـــ  چـــ

 کنـــــد( عـــــزم درســـــت، کـــــار پـــــر و بـــــال مـــــی     4
 

 

ــته   ــا گ شــــــ ــده، ز دنیــــــ ــرت بریــــــ ــماز آخــــــ  ایــــــ

 ایــــــمجــــــا گ شــــــتهمــــــا از پــــــل صــــــرا ، همــــــین

 یـــــمامانـــــده اســـــت یادگـــــار بـــــه هـــــر جـــــا گ شـــــته

ــته  ــته ز دریـــــــا گ شـــــ ــتی شکســـــ ــمبـــــــا کشـــــ  ایـــــ
 

                     .«ذیرفتپمی الهی مشیّتِ عنوانِ به را بد و خوب که بود وصل ایمان شائبۀبی منبع به فکر، و عصب هر»عبارت  .13

 ؟نداردبا کدام بیت، تناسب مفهومی 

 اگــــــر ز غیبــــــت او تیــــــره شــــــد جهــــــان(  جــــــایی 1

ــن ت     2 ــدای کـ ــل خـ ــه فضـ ــویش بـ ــار خـ ــو کـ  یضوفـــ( تـ

 و جـــــدّی نمـــــایی و جهـــــدی( بـــــدان  ـــــدر کـــــه تـــــ3

 آیــــــد ی و عقبــــــی فرونمــــــی یــــــن( ســــــرم بــــــه د 4
 

ــت     ــا  یاســــ ــا  بــــ ــوش آفــــ ــر ز پرتــــ ــای دگــــ  جــــ

ــت    ــار خداســ ــار، کــ ــه کــ ــت کــ ــت و نکبــ ــه روز دولــ  بــ

ــر آن    ــود هـ ــون شـ ــه دگرگـ ــر کـ ــان مبـ ــت گمـ ــه  ضاسـ  چـ

 هـــــا کـــــه در ســـــر ماســـــتفتنـــــهتبـــــارک اا از ایـــــن 
 

با کدام « ان بود و تابستان و آب سرد و استسق/ بیابا به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم»مفهوم بیت  .41

 ؟ نیستبیت متناسب 

ــتی ار1 ــد  ز ( در مســـــ ــد شـــــ ــایی پدیـــــ ــده خطـــــ  بنـــــ

ــده   ( ز2 ــیش افکن ــه پ ــر ب ــت س ــز  خجل ــه عج ــ ری ام ن ــه ع  و ن

ــت  3 ــر بگسســـ ــبیت اگـــ ــتۀ تســـ ــدار   ( رشـــ ــ ورم بـــ  معـــ

ــر دســــــــت 4 ــوریده بــــــ ــ  شــــــ ــر از عاشــــــ  ( مگیــــــ
 

ــ اب( را    ــاب ) عــ ــر ع قــ ــردد واجــ ــا نگــ ــت از خطــ  مســ

ــ ــوان   گنـــ ــت فار نتـــ ــت اســـ ــ  اســـ ــر عشـــ ــن اگـــ  ماه مـــ

ــاعد   ــدر ســـ ــتم انـــ ــیمین دســـ ــا ی ســـ ــود ســـ ــا  بـــ  ســـ

ــت   ــود ز سرمســــــ ــر نبــــــ ــتی عجــــــ ــه بدمســــــ  کــــــ
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