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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 در کدام گزینه صحیح آمده است؟« خوان –تاک  –بنان  –انبساط »های . معنی تمام واژه1

 سفره –درخت انگور  –انگشتان  –( بدون رودربایستی 2           سفرۀ فراخ                                         –رز  –سرانگشت  –( خودمانی شدن 1

 رئیس قبیله –شراب  –انگشتان  –( گشادگی 4      سفرۀ گشاده             –درخت انگور  –انگشت  –( احساس بیگانگی و مالحظه 3

 . معنی چند واژه در مقابل آن صحیح آمده است؟2

 «ردشبگ اندام / دینار: سکّۀ نقره / داروغه:ملک: قصر / والی: قاضی / ذوالجالل: خوش صواب: پاداش / مدام: مِی / دار»

 ( چهار4                               ( سه                       3                                        ( دو                  2                      ( یک                                    1

کاینات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و سفوت آدمیان و تتمّۀ دور زمان، هرگه در خبر است از سرور ». عبارت 3

روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد، در او نظر نکند، بازش بخواند، گان گنهکار پریشانیکی از بنده

 دارد؟ غلط امالیی، چند «باز اعراض کند. بار دیگرش به تزرع و زاری بخواند.

 ( چهار4                               ( سه                       3                                        ( دو                  2                                                          پنج( 1

        –ذوالجالل  – و ریا تزویر –ثواب و درست  –حد زدن  –غریق بهر خدا  –هوای وصال ». از میان گروه کلمات 4

 ، چند گروه کلمه دارای اشکال امالیی است؟«باهلل –مکتب حقایق  –طلب عیش  –خانۀ قاضی  – و داروغه محتسب

 ( چهار4                               ( سه                       3                                        ( دو                  2                      ( یک                                    1

سه تن آرزوی چیزی برند و نیابند: مفسدی که ثواب مصلحان چشم دارد و بخیلی که سنای اصحاب مروّت »عبارت در . 5

             ،           «مردان برابر بُوَد.با نیکتوقّع کند و جاهلی که از سر سفاهت و غضب و حرص برنخیزد و الحاح ورزد که 

 ؟است نادرستامالی کدام واژه 

 سنا( 4                                       ثواب           ( 3                                             الحاح         ( 2                                               سفاهت       ( 1

 کیست و در چه قالبی سروده شده است؟اثر « مست و هُشیار»شعر . 6

 غزل – پروین اعتصامی( 4                     غزل - حافظ شیرازی( 3                       قطعه - پروین اعتصامی( 2                 قطعه - حافظ شیرازی( 1

 ........................ جزبهاند؛ «مسجّع » ها عبارت همۀ .7

 ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام.( 2بقیّت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند.                                                       ( 1

 دولت نه کوشیدن است، چاره کم جوشیدن است.( 4تان در آن است.                                                      با آنان بستیزید که رستگاری( 3

  ؟نداردوجود « اسلوب معادله»در کدام گزینه، آرایۀ  .8

 هااطفال، زندان کنج مکتبمعلّم راست بیانجمن دوزخ                                                                     بُوَد در چشم زاهد خلوت بی( 1

 هاگردند ارباب طمع لباکرده میدرِ احسان به روی خویش اهل جود بربستند                                                                   عبث و( 2

 هاکردن حسودان را                                                                  به افسون کی رود بدطینتی از طبع عقربمحال است از ته دل مهربان( 3

 بیمار شد طفل یتیم از اختالف شیرها                    تا کرد ترک مِی دلم، یک شربت آب خوش نخورد                                   ( 4

 ؟ نداردوجود « تشبیه »  . در کدام بیت آرایۀ9

 کند هر آینه چون روزگار برگردد              ( کس این کند که ز یار و دیار برگردد؟                                                             1

 کشته به خون چند بار برگرددکه نیم                        ( به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم                                                          2

 وار برگرددضرورت است که بیچاره                    ( به جنگ خصم کسی کز حیل فروماند                                                          3

 جز این قدر که به پهلو چو مار برگردد                             ( به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند                                             4

 گزینۀ ................... جزبهشود؛ . در تمام ابیات، حذف به قرینۀ معنوی )معنایی( دیده می01

 امنازم بکش که ناز رقیبان کشیده     ام                                                                دامن مکش به ناز که هجران کشیده( 1

 امشیدهجانا سری به دوشم و دستی به دل گذار                                                                  آخر غمت به دوش دل و جان ک( 2

 اموین یک طرف که منّت دونان کشیده                    ها به یک طرف                                            دور از تو ماه من همه غم( 3

 امکشیده از سرکشی طبع بلند است شهریار                                                                           پای قناعتی که به دامان( 4
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 است؟ متفاوتدر کدام بیت، « ردیف » کاربرد معنایی . 11

 جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت                                                         ( معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت  1

 که کید سحر به ضحّاک و سامری آموخت             لب ضحّاک و چشم فتّانم                                                   ( غالم آن2

 گفتن دری آموختبباید از تو سخنسرای عاشق را                                                                      هزار بلبل دستان (3

 مرا معلّم عشق تو شاعری آموخت                         همه قبیلۀ من عالمان دین بودند                                             ( 4

 اوت است؟ها متفگزینه در کدام گزینه با بقیۀ« پیوسته ضمیر » نقش دستوری . 12

 های طفل عقل من به بادرفت آن سرمایههارم صورت خوب نگار آمد به یاد                                                                     ( در ب1

 د چشمی به چشمانم بیاسایماگر چشمت زنشم آن دارد که ریزد خون چشم من                                                      ( دو چشمت چ2

 تا ندانند رقیبان که تو منظور منیه تو مشغول و نظر در چپ و راست                                                          ( دل و دینم ب3

 ام داده استبه جای طال نقره              زاده است                                                                    ( شنیدم که شه مطبخی4

 در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟« را » کاربرد حرف  .13

 امّا تو بکش خط به خطای همۀ ماشتیم                                                                      ( ما مشق غم عشق تو را خوش ننو1

 که هیچکس نتواند گرفت جای تو راان                                                                  ای ای جو در دل من جا گرفته( چنان ت2

 برای خودپرستان تا به کی پیغمبر آوردن؟نخواهد کرد اعجاز تو را ای عشق                                                           ( کسی باور 3

 دل از من، دیده از من، اشک از من، آستین از من!ریه مقصد چیست ناصح را؟                                                           ز منع گدانم ( نمی4

                        «  ؟نوح کشتیبان که باشد چه باک از موج بحر آن را/  ؟چون تو پشتیبان دارد ت را کهچه غم دیوار امّ »بیت  .41

 ؟نداردبا کدام بیت ارتباط معنایی 

 همممممم گلسمممممتان خیمممممالم ز تمممممو پمممممر نقمممممش و نگمممممار( 1

 سمممممیل بمممممال نیسمممممت گمممممذار   ازدر ره عشمممممق کمممممه  ( 2

 ز هممممر سممممو خطریسممممت  در بیابممممان طلممممب گممممر چممممه ( 3

 ممممما  ۀکنممممد ریشمممم   عی خواسممممت کممممه از بممممی   مممممدّ( 4
 

 خمممموش تممممو سممممایمشممممام دلممممم از زلممممف سمممممن  هممممم

 ام خممممماطر خمممممود را بمممممه تمنمممممای تمممممو خممممموش کمممممرده

 ای تمممممو خممممموشدل بمممممه تولّمممممبمممممی «حمممممافظ» رودممممممی

 ممممممما ۀکممممممه خممممممدا هسممممممت در اندیشمممممم غافممممممل از آن
 

 دارد؟« ایندهکه دید از حیرتش کلک از بنان افکد/وانشکه نقشی برکد بیناشت نمیهیچ نقّ»مشترک با  ومفهکدام گزینه م. 15

 سممممت کمممموا چمممموننقمممماش بممممی ۀحیممممرت انممممدر خاممممم( 1

 رمتحیّمممممممم اش اگممممممممر ایممممممممن روی ببینممممممممد نقّمممممممم( 2

 اش صمممممممممنعنقّممممممممم ۀرا خاممممممممممو نقمممممممممش تممممممممم( 3

 بمممممر در و دیممممموار کشمممممید صمممممورت شممممممع رخمممممش( 4
 

 خمممممموبی داده اسممممممتراسممممممتی در نقممممممش رویممممممت داد 

 د ز تممممممو خمممممماموشچممممممون صممممممورت دیمممممموار بمان مممممم

 سمممممممممته ابمممممممممر ورا جمممممممممان ممممممممممن انگیختممممممممم 

 سمممموخت صممممورت کلممممک نقمممماش دل خلممممق بممممه ایممممن  
 

 بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ .16

 ننننداطلنننبش بنننی خبنننران  در عیاناینننن مننندّ »
 

 «کنننه خبنننر شننند خبنننری بننناز نیامننند   را کنننان
 

 شممممممبگیر دهنممممممدۀ عاشممممممقی را کممممممه چنممممممین بمممممماد( 1

 جانبمممممازان نیسمممممت  ۀدلمممممی شمممممیو خمممممامی و سممممماده ( 2

 جممممز دادن جممممان نیسممممت بممممه در کمممموی وفمممما چمممماره ( 3

 قمممراری برفروخمممت کمممه شممممع بمممی   عشمممق در همممر دل ( 4
 

 پرسممممممتد گممممممر نشممممممود بممممممادهکممممممافر عشممممممق بمممممموَ

 ار بیمممممممممارآن دلبمممممممممر عیّممممممممم  خبمممممممممری از بمممممممممرِ 

 یعنممممممممی کممممممممه مجممممممممو در طلممممممممبش راه سممممممممالمت

 لمممممممب ادهمممممممار بمممممممود همممممممرِاش مُلمممممممین پروانمممممممهاوّ
 

 کدام گزینه به همان پدیدۀ اجتماعی اشاره دارد که بیت زیر اشاره دارد؟ .17

 و خننود را وارهننان  دیننناری بننده پنهننان : گفننت»
 

 «نیسننت دینننار کننار درهننم و  کننار شننرع  فننت:گ
 

 گممممممر درهمممممممی دهنممممممد، بهشممممممتی طمممممممع کننممممممد ( 1

 از عبممممممادت فمممممماش  هْکممممممردن پنهممممممان بِمممممم گنمممممماه( 2

 ( نممممماخن و منقمممممار شممممماهین از کجمممممی گیمممممرا بممممموَد    3

 ( ممممرا را نتممموان بمممه رشممموت از سمممر خمممود دور کمممرد     4
 

 ؟ریاسممممتچنممممان عبممممادت و زهممممدی کممممه بممممی  کممممو آن

 اگممممممممر خممممممممدای پرسممممممممتی هواپرسممممممممت مبمممممممماش 

 اسمممتهممما حجّمممت  رشممموت از ممممردم گمممرفتن بمممر کجمممی   

 سممممتان را چشمممم بمممر اسمممباب نیسممممت   ایمممن نهنمممگ جمممان   
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 تری دارد؟تناسب دقیق« گه که باشم خفته در خاکآن بگفتک/کی کنی پا بگفتا دل ز مهرش»کدام گزینه با بیت  .18

 سممممممممممری دارم فممممممممممدای خمممممممممماک پایممممممممممت   ( 1

 تممممما داممممممن کفمممممن نکشمممممم زیمممممر پمممممای خممممماک     ( 2

 بمممما مممممن مسممممکین در گممممور   گممممر همممممین سمممموز رود ( 3

 گممممر بممممه مممممرده برگممممذری  روش کممممه تممممویی( بممممدین 4
 

 گزنمممممممممممدمگمممممممممممر آسمممممممممممایش رسمممممممممممانی ور   

 بممممممدارمت دامممممممن بمممممماور مکممممممن کممممممه دسممممممت ز   

 خمممممماک اگممممممر بممممممازکنی سمممممموخته یممممممابی کفممممممنم    

 عجممممممب نباشممممممد اگممممممر نعممممممره آیممممممد از کفممممممنش     
 

 دارد؟ تفاوتدر کدام گزینه مفهوم ابیات با یکدیگر  .91

 گمممممر نمممممور عشمممممق حمممممق بمممممه دل و جانمممممت اوفتمممممد( 1

 نممممممود خمممممود روی نمممممور از پرتممممموی بممممما مممممما یمممممار

 بشمممممویممممممس وجمممممود چمممممو ممممممردان ره   از دسمممممت( 2

 از بهمممر ایمممن مجلمممس بسممموز   هسمممتی خمممود را چمممو عمممود  

 هممممممه نمممممور خمممممدا شمممممود    از پمممممای تممممما سمممممرت  ( 3

 خممممممممودی از را خممممممممود کممممممممرد خممممممممالی چممممممممو او

 «حافظممممما» گمممممر در سمممممرت هممممموای وصمممممال اسمممممت ( 4

 بیممممممممابی تممممممممو نشممممممممان معنممممممممی ایممممممممن از کممممممممی
 

 

 بمممممممات کمممممممز آفتممممممماب فلمممممممک خممممممموبتر شممممممموی   

 صمممبر و هممموش و جمممان و دل زیمممن عاشمممق بیمممدل ربمممود      

 زر شمممممممموی و بیممممممممابی تمممممممما کیمیممممممممای عشممممممممق  

 تممما هممممه دل نمممور گمممردی تممما هممممه تمممن جمممان شممموی        

 و سممممممر شمممممموی پمممممما در راه ذوالجممممممالل چممممممو بممممممی 

 دیممممممممممد خممممممممممود را عممممممممممین نممممممممممور ایممممممممممزدی

 بایممممممد کممممممه خمممممماک درگممممممه اهممممممل هنممممممر شمممممموی 

 تممممممممممما نگمممممممممممردی خممممممممممماک راه کمممممممممممامالن؟   
 

 تناسب مفهومی دارد؟با کدام گزینه « زر شوی و تا کیمیای عشق بیابیی/مس وجود چو مردان ره بشو از دست»بیت . 20

 شممممممممود انممممممممور خممممممممرد تمممممممما بایممممممممد ( عشممممممممق1

 اکسممممممممیرش هممممممممر چممممممممه اخممممممممال  نیسممممممممت ( 2

 مممممس و زر بمممموَد همّممممتش محممممک بممممر کممممه ( کسممممی3

 ( از ممممممممسّ وجمممممممود خمممممممود دممممممممی بیمممممممرون آی   4

 

 کیمیمممممممما بایممممممممد کممممممممه تمممممممما مممممممممس زر شممممممممود 

 گمممممممممر زر نممممممممماب کمممممممممم ز ممممممممممس گیمممممممممرش   

 بمممممه یمممممک عیمممممار، چمممممه حاجمممممت بمممممه کیمیممممما دارد؟  

 مپمممممممرسی کمممممممه یتممممممما راه بمممممممری بمممممممه کیمیممممممما  
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                           انبساط: حالتی که در آن، احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن /  ← 1گزینۀ . 1

 بنان: سرانگشت، انگشت / تاک: درخت انگور، رَز / خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده.

اکم، ، پایتخت / والی: حسرزمینملک:  معنی صحیح واژگان غلط: صواب: درست، پسندیده، مصلحت / دار ← 2. گزینۀ 2

سکّۀ طال که در گذشته فرمانروا / ذوالجالل: خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جالل و عظمت / دینار: واحد پول؛ 

 استبودهو مناطق مختلف، متفاوت هامتن درس، مطلق پول است؛ وزن و ارزش دینار در دوره است. درداشتهرواج

 تضرّع. –بندگان  –امالی صحیح واژگان غلط: صفوت  ← 3. گزینۀ 3

 صواب و درست. –امالی صحیح واژگان غلط: غریق بحر خدا  ← 2. گزینۀ 4

 شکل صحیح واژۀ غلط: ثنا )=ستایش( ← 4. گزینۀ 5

 سروده شده است.« قطعه»است و در قالب « پروین اعتصامی»اثر « مست و هُشیار»شعر  ← 2. گزینۀ 6

 شیدن)متوازی(:کوشیدن با جو4:نیام با کام)مطرّف(/گزینۀ2:نشیند با گزیند)متوازی(/گزینۀ1ها:گزینۀسجع←3. گزینۀ 7

 اسلوب. No  اند.کنند؛ پس حریصان بیهوده دهان گشادهگوید: بخشندگان احسان نمیشاعر می 2در گزینۀ  ← 2. گزینۀ 8

 : سنگ حوادث و مانند مار.4وار / گزینۀ : بیچاره3: تیغ اجل و مرغ دل / گزینۀ 2ها: گزینۀ تشبیه ← 1. گزینۀ 9

 در دو مصراع« است»: حذف فعل 3به دلیل وجود منادا، حذف به قرینۀ معنوی داریم/گزینۀ 4و  2در گزینۀ  ← 1. گزینۀ 10

 «یادگرفتن»: آموخت به معنای 3گزینۀ « / یاددادن»: آموخت به معنای 4و  2و  1گزینۀ  ← 3. گزینۀ 11

الیه/ = مضاف منچشمان  – تو: چشمت 2الیه/گزینۀآمد = مضاف من: در بهار، صورت خوب نگار به یاد 1گزینۀ←4.گزینۀ21

 نقره داده است = متمّم. منالیه / به جای طال به = مضاف من: دل و دین 3گزینۀ 

 فکّ اضافه است؛ یعنی مقصدِ ناصح چیست.« را: »4نشانۀ مفعول است / گزینۀ « را: »3و  2و  1گزینۀ  ← 4. گزینۀ 13

: از بین رفتن پریشانی و نگرانی با وجود مخاطب و توکّل به او / 4و  3و  2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 1. گزینۀ 14

 : سرشار بودن عاشق از یاد و خیال معشوق.1گزینۀ 

                              ها: ایر گزینه: حیرت نقّاش از زیبایی جمال یار / مفهوم س2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 15

 : توصیف زیبایی معشوق.4: عشق معشوق در جان عاشق است / گزینۀ 3: حیرت در قلم زیباآفرین خداوند / گزینۀ 1گزینۀ 

: عاشقی که از مِیِ 1ها: گزینۀ : رازپوشی عارف حقیقی / مفهوم سایر گزینه4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 16

 بازی عاشقانه.: جان4: تقابل عشق و خامی / گزینۀ 2کند / گزینۀ رها نمیعشق بنوشد، هرگز مستی عشق را 

: نکوهش عبادت   1ها: گزینۀ گیری / مفهوم سایر گزینهدهی و رشوه: رشوه3مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 17

: مرگ با رشوه هم دست از 4است / گزینۀ : گناهکاری پنهان بهتر از ریاکاری آشکار 2با هدف رسیدن به بهشت / گزینۀ 

 دارد!سر آدم برنمی

فشانی عاشق :جان1ها:گزینۀ: وفاداری عاشق تا پای گور /مفهوم سایر گزینه2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 18

 کند.ده میگری معشوق، مُرده را هم زن:جلوه4:عشق پس از مرگ نیز ادامه دارد/گزینۀ3های عشق/گزینۀو تحمل سختی

:            3: ترک وجود مادی، شرط رسیدن به کمال عشق است / مفهوم ابیات گزینۀ 2مفهوم ابیات گزینۀ  ← 1. گزینۀ 19

: فروتنی در برابر اهل معرفت و هنر،                4ترک وجود مادی و ترک اختیار، مقدمۀ تعالی است / مفهوم ابیات گزینۀ 

دادن : از دست1بخشی عشق و معرفت / مفهوم بیت دوم گزینۀ : کمال1/ مفهوم بیت اول گزینۀ  شرط رسیدن به وصال است

 عقل، صبر و هوش با دیدن جلوۀ معشوق.

ها:       : ترک خود، شرط رسیدن به کمال عشق است / مفهوم سایر گزینه4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 20

 : فرد آزاده نیاز به کیمیا ندارد3: بدون اخالص، چیزی ارزش ندارد/گزینۀ 2ست/گزینۀ : عشق، مایۀ روشنایی خرد ا1گزینۀ 
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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟« موافق –مسلک  –جنبان سلسله –االحزان بیت»های . معنی واژه1

 نشینهم –شیوه  –ها محرّک –کده ( ماتم2همراه                                                           –روش  –برانگیزنده به کاری  –( خانۀ غم 1

 ییدشدهتأ -آیین  –پیشوا  –ها ( خانۀ غم4         ی                                               أرهم –طریق  –محرّک  –انگیز ( جای بسیار غم3

 صحیح آمده است؟« هتّاک –ارغند  –اورند  –افکند پس –آوند »های . در کدام گزینه معنی واژه2

 آبروریزی –خشمگین  –شوکت  –افت پس –( آویزان 2کردن                                            پاره –شجاع  –ن شأ -افکنده پس –آب ( راه1

 درپرده –قهرآلود  –تخت  –میراث  –( آویخته 4                            حیایی                             بی –دلیر  –شکوه  –مرده  –( لرزان 3

تر دوستان اوست که در حال شدّت و نکبت، دوستی و ها آن است که از انتفاء نباشد و لعیمتر مالضایع» در عبارت. 3

 وجود دارد؟ غلط امالییچند « صداقت را محمل گذارد.

 ( چهار4                               ( سه                       3                                        ( دو                  2                      ( یک                                    1

 وجود دارد؟ غلط امالیی بیشتریت، کدام عبار. در 4

 چون به سن بلوغ رسید، صرف همّت به ظبط مصالح او باشد و اگر او را واقعه افتاد، آن زخم را ذماد و آن زهر را تریاک ممکن نیست.( 1

 بباید شناخت که عقوبت قادران زود نازل گردد و سوگند دروغ قواعد عمر و اساس زندگانی زود با خلل کند.( 2

 اند که نادانی نفس مردم را مرزی است که از دوای آن احتراز باید کرد.شاید که این نحس مستمر از ایّام ناکامی من به سر آید چه گفته( 3

 بر کمال ایار زر به عون و انصاف آتش وقوف توان یافت و بر قوت ستور به حمل بار گران دلیل توان یافت.( 4

 است و اثر چه کسی است؟از چه کتابی انتخاب شده« خاکریز»گنج حکمت . 5

 آبادیلطف عیسی سلمانی – 2روایت سنگرسازان ( 4    فرّخی یزدی – دیوان اشعار( 3     جامی – بهارستان( 2    عارف قزوینی – دیوان اشعار( 1

 به ...................... و از ........................ است.« فرهادقصّۀ شیرین ». 6

 وحشی بافقی – نثر( 4                           وحشی بافقی – نظم( 3                            احمد عربلو – نثر( 2                          احمد عربلو – نظم( 1

 گزینۀ .................... جزبهوجود دارد؛ « تلمیح » ادبی  . در همۀ ابیات زیر، آرایۀ7

 باز آنِ سلیمان شد تا باد چنین بادا                                 ( ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد                                    1

 سلطان شد تا باد چنین بادا کاسۀهم                      قارون شد                                                  کیسۀ( درویش فریدون شد هم2

 نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا                                                              ( فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی             3

 اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا                  ( خاموش که سرمستم بربست کسی دستم                                                     4

 است؟  نگرفتهای بهره« حسن تعلیل » ادبی  در کدام بیت، شاعر از آرایۀ .8

 که به روی دوست ماند که برافکند نقابی                   ( نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم؟                                              1

 خویش شرمش آید ز فروبردن پروردۀ                          نبرد حکمت چیست؟                                         ( چوب را آب فرو می2

 ور نه این شطّ روان چیست که در بغداد است                        گرید                                                      ( خاک بغداد به مرگ خلفا می3

 قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام                                                             ( کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                4

 ؟نداردوجود « مجاز»ادبی . در کدام بیت، آرایۀ 9

 ای اینک من و سر باکی نیست                                                       که به فتراک تو بِهْ زان که بوَد بر بدنمگر به خون تشنه( 1

 من نه آنم که توانم که از او برشکنم      بر شکست از من و از رنج دلم باک نداشت                                                       ( 2

 کنمای رقیب این همه سودا مکن و جنگ مجوی                                                           برکنم دیده که من دیده از او برن( 3

 این قَدَر بس که رَوَد نام لبت بر دهنم                      لب سعدی و دهانت ز کجا تا به کجا                                                 ( 4

 است؟  نرفتهبه کار « آمیزی حس» ادبی  در کدام گزینه آرایۀ .01

 وفاییها همه بوی بیام ز گلکه شنیده            ( سر باغ و گل ندارم ز چه رو روم به گلشن                                              1

 لقا رامه خوب خوشبکشید سوی خانه                  های رنگین                                                 های شیرین به بهانه( به ترانه2

 شناسان رفتند از این والیتگویی ولی               دهد کس                                                     لب را آبی نمی( رندان تشنه3

 خورشید و زمین و آسمان رنگین بود                ها سنگین بود                                                        ( بر دوش زمانه لحظه4
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 شود؟به ترتیب، چند ترکیب وصفی و اضافی یافت میزیر،  در متن .11

درخت یک  آمد.ن میه از سکوت سنگین زمستانی خود بیروکرد. دِها شکوفه میبهار، فصل خوش و معتدل بود. درخت»

 «من بود.های یکی از سرگرمی بِهْ بِهْ در باغچۀ ما بود و چیدن و خوردن شکوفۀ

 هشت –( پنج 4                                هفت       –( پنج 3                                 هفت       –( شش 2                       هشت            –( شش 1

 حذف رخ داده است؟ ترینکمدر کدام گزینه  .21

 کنم حافظ، خداحافظبه جان کندن وداعت میخواهد از تن شد جدا حافظ                                               ان می( به تودیع تو ج1

 که حقّ چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظام امّا یقین دارم                                                                 وام تا زنده( ثناخوان ت2

 نماز عشق را هم با تو کردم اقتدا حافظ                                                   ( من از اوّل که با خوناب اشک دل وضو کردم3

 نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظپاکی و پیوند حسن جاودان داری                                                         تو عشق( 4

 در کدام بیت تفاوت معنایی دارد؟« ردیف »  .13

 همان بهتر که در ویرانه گردد                                                                  ( کسی کو بر وجود خود بلرزد 1

 خانه گرددوجودش با عدم هم                                                                   ( دلی کز عشق او ویرانه گردد 2

 دیوانه گردد ز نور شمع او                                                         ( رُخش شمع است عقل ار عقل دارد 3

 به کلّ ماهیان بیگانه گرددچو ماهی آشنا جوید در این بحر                                                               (4

 بلتقابا کدام گزینه « که ننگ تن و کم از کفن است جامه آن ربد /  نوط بهر ای کاو نشود غرقه به خونجامه»بیت  .41

 مفهومی دارد؟

 سعععت صعععحیح ا حعععبّ وطعععن گرچعععه حعععدیثی  « اسععععدی( »1

 اسععععععتخوانم آب ای کععععععه نکععععععرد تععععععا آن دقیقععععععه ( 2 

 از جعععان هعععوادار وطعععن زنعععده بعععاد آن کعععس کعععه هسعععت( 3

 ( تععععععععا بععععععععوَد جععععععععان گرانمایععععععععه بععععععععه تععععععععن 4
 

 جعععععا زادمسعععععختی کعععععه معععععن ایعععععن نتعععععوان معععععرد بعععععه

 از سععععععر هععععععوای عشععععععق وطععععععن دسععععععت برنداشععععععت

 هععععم وطععععن غمخععععوار او هععععم اوسععععت غمخععععوار وطععععن  

 مععععععععععا و قععععععععععدم خععععععععععاک وطععععععععععن   سععععععععععر 
 

« نداشت جم جمشید که است ما را فراغتی / از مال و می تهی است با آنکه جیب و جام من»کدام گزینه با بیت  .15

 دارد؟ بیشتری مفهومی تناسب

 رونعععععدهمعععععی شعععععب هعععععر تعععععوانگری بعععععه سعععععرایی( 1

 وصعععععععلت ۀخواجعععععععو نبعععععععرد ره بعععععععه سعععععععراپرد   ( 2

 پرسععععععععتخبععععععععر ده بععععععععه درویععععععععش سععععععععلطان ( 3

 بعععععاریگعععععران درویشعععععان ز آسعععععیب چعععععه آزادنعععععد( 4
 

 اوسععععت سععععرای آمععععد شععععب کجععععا کععععه هععععر درویععععش

 درویععععععش کجععععععا خیمععععععه زنععععععد در حععععععرم شععععععاه     

 سععععععتا تععععععرمسععععععکین درویععععععش ز سععععععلطان کععععععه

 بععععانینععععد سععععلطانان بععععه اسععععباب جهععععان  اچععععه محتععععا 
 

 دارد؟« منوسفرکه دراز است ره مقصد و من /  راه کن ای طایر قدس ۀتم بدرقهمّ» . کدام گزینه تناسب بیشتری با16

 ت بلنعععععععدکعععععععه بعععععععا همّععععععع  بلنعععععععددار تهمّععععععع( 1

 دلیعععععل شعععععایدرهعععععروان عشعععععق را جعععععز دل نمعععععی  ( 2

 طلعععععععب کعععععععاریم و مقصعععععععد، ناپدیعععععععد اسعععععععت   ( 3

 دریععععععا و کععععععوه در ره و مععععععن خسععععععته و ضعععععععیف  ( 4
 

 ایهععععععر جععععععا روی بععععععه توسععععععن گععععععردون سععععععواره  

 کععععه ایععععن ره نسععععمرد نععععزد خععععرد مععععع ور نیسععععت     وان

 گععععععععران بععععععععاریم و مرکععععععععب، نععععععععاتوان اسععععععععت  

 تمخجسعععععته معععععدد کعععععن بعععععه همّععععع   ای خضعععععر پعععععی 
 

 ........... مرتبط است.از بیت  غیربا همۀ ابیات، « بر کند بنای ظلم ،ریشه از/  دبن این بنا که بای ز برکن»مفهوم بیت  .71

 بایعععععد گرفعععععت معععععی در کعععععف مردانگعععععی شمشعععععیر( 1

 مالععععک گشععععته اسععععت ملّععععاک، اگععععر را دهقععععان ( حععععق2ّ

 راسعععتی ،یعععاران شعععد در پعععیش  انتقعععاد(=)معععورد تنقیعععد ( 3

 یععععک جهعععانی گرسععععنه؟   بهعععر مشعععتی سععععیر تعععا کعععی    ( 4

 

 

 بایعععععد گرفعععععتخعععععود را از دهعععععان شعععععیر معععععی  حعععععقّ

 بایعععععد گرفعععععت آفعععععت تعععععأخیر معععععی از کفعععععش بعععععی 

 بایععععد گرفععععت  زیععععن سععععمس راه کععععج و تزویععععر مععععی    

 بایعععععععد گرفعععععععتمعععععععی سعععععععیر انتقعععععععام گرسعععععععنه از
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 کدام است؟« / رهوارتر آی اگر نه لنگی افسرده مباش اگر نه سنگی»بیت  مقابلمفهوم  .81

 زمینعععععععععععععی ۀتعععععععععععععو قلعععععععععععععب فسعععععععععععععرد ( 1

 سععععععععخن همععععععععی گععععععععوی خععععععععامش منشععععععععین،( 2

 شععععععععععععععععو منفجععععععععععععععععر ای دل زمانععععععععععععععععه  ( 3

 بععععععععر آسععععععععمان شععععععععو  ن، ای مشععععععععت زمععععععععی ( 4
 

 از درد ورم نمععععععععععععععععوده یععععععععععععععععک چنععععععععععععععععد

 خنعععععععععد همعععععععععی افسعععععععععرده مبعععععععععاش، خعععععععععوش

 وان آتععععععععععععش خععععععععععععود نهفتععععععععععععه ممسععععععععععععند  

 ی بنعععععععععععععواز ضعععععععععععععربتی چنعععععععععععععد وبعععععععععععععر 
 

« ریمیا که محتاجِ فرومایه شود مرد ک/  دردناک است که در دام شغال افتد شیر»مفهوم کدام گزینه به مفهوم بیت  .19

 تر است؟نزدیک

 زایعععععععد تعظعععععععیم را نشعععععععاید  چعععععععهاز سعععععععفله آن( 1

 فعععروششعععد گعععر شعععد او معععاهی  کعععی سعععلیمان را زیعععان( 2

 یععععن دیععععار ا در ت اسععععت کععععه زاغععععان  آخععععر مععععروّ ( 3

 سعععتا چعععو شعععیر شعععرزه درآیعععد، چعععه جعععای تعریعععف    ( 4
 

 کعععععه جوشعععععد از پعععععا جعععععز زیعععععر پعععععا نباشعععععد  نقشعععععی

 د اهعععععرمناهعععععرمن بُععععع ،بسعععععتداهعععععرمن گعععععر ملعععععک  

 ر خورنععععد و مععععن چععععو همععععا اسععععتخوان خععععورم؟   شععععکّ

 شععععععل ز گععععععرگ پیععععععر و شععععععغال ضعععععععیف و روبععععععهِ
 

 در تحلیل نهایی، مفهوم دو بیت زیر که به شیوۀ نمادین خطاب به دماوند سروده شده است، کدام است؟ .20

 بشاااااااااانو ،ساااااااااا یدرای مااااااااااادر س» 

 معجااااار بااااارکر ز سااااار ایااااان سااااا ید   
 

 ساااااایاه بخاااااات فرزنااااااد ایاااااان پناااااادِ

 «بنشاااااین باااااه یکااااای کباااااود اورناااااد    
 

 هایش را ذوب کند و دوباره آتشفشانی کند.گوید که برف( به کوه دماوند می1

 کند که فقر و درویشی را رها کند و رفاه و آسایش خود را احیا کنند.( به مادر پیر خویش توصیه می2

 اممراتوری قدیم خود را دوباره احیا کنند.گوید که سلطۀ جهانی و ( به ملّت بزرگوار ایران می3

 کند که سازش با استبداد را رها کنند و خود، حکومت را به دست گیرند.( به مردم ایران توصیه می4
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               ای است که حضرت یعقوب )ع( انگیز؛ طبق روایات نام کلبهها، جای بسیار غماالحزان: خانۀ غمبیت ← 3گزینۀ . 1

    / یزدانگرا به کاری برمیکه دیگران جنبان: محرّک، آنسلسله / کرده استدر آن در غم فراق یوسف )ع( گریه می

 ی و همراه.أرموافق: هم / روش، طریق مسلک:

   افکنده، میراث / اورند: اورنگ، تخت، مجازاً فرّ و شکوه، افکند: پسآوند: آونگ، آویزان، آویخته / پس ← 4. گزینۀ 2

 در، آبروریز.ن و شوکت / ارغند: خشمگین و قهرآلود / هتّاک: پردهشأ

 مُهمل. –لئیم  –انتفاع  امالی صحیح واژگان غلط: ← 3. گزینۀ 3

 : عیار.4: مرض / گزینۀ 3: غادران / گزینۀ 2ضماد / گزینۀ  –: ضبط 1گزینۀ  امالی صحیح واژگان غلط: ← 1. گزینۀ 4

 است.« آبادیعیسی سلمانی لطف»است و اثر انتخاب شده« 2روایت سنگرسازان »از کتاب « خاکریز» ← 4. گزینۀ 5

 است.« احمد عربلو»و از « نثر»به « قصّۀ شیرین فرهاد» ← 2. گزینۀ 6

 : تلمیح به موسی )ع( و فرعون.3: تلمیح به قارون / گزینۀ 2: تلمیح به سلیمان / گزینۀ 1ها: گزینۀ تلمیح ← 4. گزینۀ 7

داند /                       داشتن نفحات صبح را شباهت به روی دوست می: علّت دوست1ها: گزینۀ حُسن تعلیل ← 4. گزینۀ 8

 داند.را گریۀ خاک می: علّت وجود رود در بغداد 3داند / گزینۀ : علّت فرونبردن چوب توسط آب را شرم می2گزینۀ 

 : دهن دوم: مجاز از سخن4: دیدۀ دوم: مجاز از نگاه/ گزینۀ3: خون: مجاز از کشتن/ گزینۀ1مجازها: گزینۀ ← 2. گزینۀ 9

 : سنگینی لحظه.4/ گزینۀ های رنگینبهانه –های شیرین : ترانه2وفایی / گزینۀ بوی بی –: شنیدن بو 1گزینۀ  ← 3. گزینۀ 10

/             درخت یک –سکوت زمستانی  –سکوت سنگین  –فصل معتدل  –وصفی: فصل خوش پنج ترکیب  ← 3. گزینۀ 11

 های منگرمیسر – شکوفۀ بِهْ –خوردن شکوفه  –چیدن شکوفه  –ما باغچۀ –درخت بِهْ –سکوت خوداضافی: هفت ترکیب 

                 بار + حذف فعل خداحافظ + حذف من نهاد جدا در مصراع دوم /  2: حذف فعل حافظ 1گزینۀ  ← 3. گزینۀ 12

 : حذف من نهاد جدا در مصراع دوم + حذف فعل حافظ/3 ینۀگز / بار + حذف فعل حافظ 3: حذف من نهاد جدا 2گزینۀ 

 .حذف فعل حافظ + حذف دارد در مصراع دوم + : حذف تو نهاد جدا در مصراع اول4 گزینۀ

 آمده است.« شدن»ها به معنای و در دیگر گزینه« چرخیدن»به معنای  1در بیت « گردد»فعل  ← 1. گزینۀ 13

: حبّ وطن از ایمان است 1پرستی و فداکردن جان در راه وطن/مفهوم گزینۀمفهوم صورت سؤال: وطن ← 1. گزینۀ 14

 )تقابل(.ولی نباید جان را فدا کرد 

ها: : سبکباری درویشان و گرفتار تعلقات بودنِ پادشاهان / مفهوم سایر گزینه4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 15

 آورنده به ثروتمندان.: نکوهر نیازمندان روی3: ناممکن داستن وصال / گزینۀ 2نیازی درویر از خانه / گزینۀ : بی1گزینۀ 

: درخواست دعای خیر و توجّه معنوی برای گذر از وادی عشق /               4سؤال و گزینۀ مفهوم صورت  ← 4. گزینۀ 16

: دل، بهترین راهنما است /                              2یابی / گزینۀ : با همّت واال به پیروزی دست می1ها: گزینۀ مفهوم سایر گزینه

 ق.های راه عشبودن عاشق و دشواری: طالب3گزینۀ 

گرفتن حق مظلومان /                   : دعوت به مبارزه با ظالمان و پس4و  2و  1گزینۀ مفهوم صورت سؤال و  ← 3. گزینۀ 17

 : از رونق افتادن راستی و درستی و رونق گرفتن ریاکاری و نادرستی.3مفهوم گزینۀ 

 بودن.هنداشتن و افسرد: تحرّک1نبودن / مفهوم گزینۀ مفهوم صورت سؤال: دعوت بع تحرّک و افسرده ← 1. گزینۀ 18

ها: هنران/مفهوم سایر گزینه:درمانده شدن هنرمندان و رونق گرفتن کار بی3مفهوم صورت سؤال و گزینۀ ← 3. گزینۀ 19

اش / : ارزش هر س به ذات اوست نه به جایگاه ظاهری2ارزش است / گزینۀ رسد، بی: آنچه از فرومایگان می1گزینۀ 

 ماند.هنران و ضعیفان نمیهنرمندان، جایی برای عرض اندام بی: در برابر قدرتمندان و 4گزینۀ 

 کند که سازش با استبداد را رها کنند و خود، حکومت را به دست گیرند.شاعر به مردم ایران توصیه می ← 4. گزینۀ 20

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

 معنی شده است؟ نادرست. از میان واژگان زیر، ............ واژه 1

 «شدهیدهپارۀگوشت از درازا بردیر/ شرحه: روزی:درویش/بیگاه:ه/بیناله و زاری با صدای آهستجفت:همراه/دستور:وزیر/نفیر:»

 ( چهار4( سه                                                      3( دو                                                          2( یک                                                          1

 در کدام گزینه تماماً اشتباه آمده است؟« سودا –محب  –قوت  –سامان »های . معنی واژه2

 دیوانه –معشوق  –غذاها  –( درخورنده 2            اشتیاق                                                                –عاشق  –رمق  –( امکان 1

 دیوانگی –دوست  –خوراک  –( درخور 4                 خیال                                                                    –یار  –نیرو  –( میسّر 3

 ........... یکسان است. به جزهای زیر، در بیت زیر با معنی این واژه در همۀ گزینه« حریف». معنی واژۀ 3

 «های ما دریدهایش پردهنی حریف هر که از یاری برید /  پرده»

 ت حریف دردم همه دم( رنجورم و در دل از تو دارم صد غم                                                       بی لعل لب1

 خردان                                                                     که نکوکار بد شود ز بدان( تا نباشی حریف بی2

 ( فطرت او خام و عزم او ضعیف                                                              تاب یک ضربم نیارد این حریف3

 دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد                                                        یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد (4

 دارد؟« کشش روح انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی»ای به مفهوم . کدام گزینه واژه4

 گفت و داشت دیده پر از خون چو رود نیلمی                                                      ( هی زد فرات موج پیاپی از اشتیاق      1

 کند پست و بلند راه را( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را                                                     سیل، یکسان می2

 العالمین آمدز آنان                                          کرامت کرد و تعلیمش ز ربّجای آن همه خواری که بر وی آمد ا( به3

 ست( زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر                                                             بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نی4

          اند که در انوار الهی افتادند. گاه در سراپردۀ اهلل هست،                  ان حقیقتاین طایفه، سالکان طریقت و طالب». در متن 5

       گاه از هالوت حیّ رحمان مست، گاه از منّت رحیم پست، گاه هستِ جمال احدیّت و گاه نیستِ کمال صمدیّت گشتند و 

 وجود دارد؟ ییغلط امال، چند «گاه در روزۀ الفت از شراب قربت سرمست شدند.

 ( چهار4( سه                                                      3( دو                                                          2( یک                                                          1

 وجود دارد؟ غلط امالییها و ترکیبات زیر، چند مورد . در میان واژه6

                     –الدّین سهروردی شهاب –حریم حسن  –ابتحاج هوشنگ  – و برگزیده مصطفی –حیات و ممات  –فرز راه »

 «روحانی و جسمانی –منزوی حسین  – همدانی القضاتعین –از بحر این معنی  –معرفت و محبّت  –غایت و نهایت 

 ( چهار4                               ( سه                       3                                        ( دو                  2                      ( یک                                    1

 است؟به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده« مثل درخت در شب باران –تمهیدات  –العشق فی حقیقه»صاحبان آثار . 7

 شفیعی کدکنی – القضات همدانیعین – الدّین سهروردیشهاب( 2         شفیعی کدکنی  – الدّین سهروردیشهاب – القضات همدانیعین( 1

 القضات همدانیعین – شفیعی کدکنی – الدّین سهروردیشهاب( 4        الدّین سهروردی   شهاب – شفیعی کدکنی – القضات همدانیعین( 3

 ؟نیستکدام گزینه صحیح . 8

 است.انتخاب شده« مولوی»اثر « فیه ما فیه»از « آفتاب جمال حق»( 2                است.انتخاب شده« مولوی»اثر « مثنوی معنوی»از « نامهنی»( 1

 است.« نثر آمیخته با نظم»به « آفتاب جمال حق»( 4                                      است.« نظم»و به « مثنوی»در قالب « نامهنی»( 3

 به کار رفته است. « اسلوب معادله » ....... آرایۀ بیت ...................... جزبه. در همۀ ابیات 9

 نوا نخواهد شدسال، هما بیگیری دوران چه باک عارف را                                                                    ز قحط( ز سخت1

 باشدزری که سکّه ندارد روان نمی                              گیر است                                  ( دلی که نیست خراشی در او زمین2

 مانده همراهی گزین                                                            سربلندی بایدت دیوار کوتاهی گزین( بیشی ار خواهی به هر پس3

 هم تو با ما سخنی گوی که ما گوش کنیم                                                ( حدّ ما نیست که پیش تو بگوییم سخن                        4
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 ؟ نداردوجود « جناس تام )همسان( » . در کدام بیت، آرایۀ 01

 مستی آهو برش آهو شده( نرگس افسونگرش آهو شده                                                                                            1

 د از خطر بازارگان( از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل                                                                          برنبندد گر بترس2

 عطّار به یک جو نخرد نافۀ چین را                        ( گر چین سر زلف تو مشّاطه گشاید                                                           3

 اندام در خاک خفت( عجب نیست از خاک اگر گل شکفت                                                                              که چندین گل4

 به کار رفته است.« نمامتناقض» ........................ آرایۀ. گزینۀ جزبهها گزینه در همۀ .11

 شی است طوفانیبیا که یاد تو آرام                  ( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق                                                            1

 زود به سلطنت رسد هرکه بود گدای تو                     ( دلق گدای عشق را گنج بود در آستین                                                     2

 امنام خود را از زبان هیچکس نشنیده                  ( صاحب آوازه در اقلیم گمنامی منم                                                             3

 کس کاو صبور استنباشد عاشق آن                ( صبوری از طریق عشق دور است                                                                  4

                خیر که این خبر را شنید، شادمان شد و از سفر چشم پوشید. فردای آن روز چوپان دختر را به خیر داد.  »متن  .12

 کدام نوع جمله است؟ فاقد، « خیر پس از رنج بسیار به خوشبختی و کامیابی رسید.

 ( سه جزئی گذرا به متمم2                    ( چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم                                                              1

 ( سه جزئی گذرا به مسند4                        ( چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند                                                           3

 چهارم چند جزئی است؟ ملۀبا توجه به عبارات زیر، ج .13

 .«خواهیمبوسیم و اجازۀ مرخصی مییریم و میگد. میدهنویسد و به دستمان میدراز می دارد و یک صفحۀقلم را برمی» 

 ( چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند2( سه جزئی گذرا به متمم                                                                                             1

 ( چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم4                                                   ( سه جزئی گذرا به مفعول                                        3

 با سایر ابیات دارد؟ متفاوت. کدام گزینه مفهومی 41

 هرررررروش نیسررررررتجررررررز برررررری محررررررم ایررررررن هرررررروش ( 1

 در نیابررررررررررد حررررررررررال پخترررررررررره هرررررررررری  خررررررررررام( 2

 از فررررررررراق سررررررررینه خررررررررواهم شرررررررررحه شرررررررررحه  ( 3

  مرررررررررن دور نیسرررررررررت ۀ مرررررررررن از نالررررررررر  سررررررررررّ( 4
 

 مرررررررر زبررررررران را مشرررررررتری جرررررررز گررررررروش نیسرررررررت   

 المپررررررررررس سررررررررررخن کوترررررررررراه بایررررررررررد والسّرررررررررر 

 ترررررررررررررا بگرررررررررررررویم شرررررررررررررر  درد اشرررررررررررررتیاق  

 نیسررررررررت لیررررررررک چشررررررررم و گرررررررروش را آن نررررررررور  
 

 قرابت معنایی دارند؟« های ما دریدهایش پردهاز یاری برید / پرده نی حریف هر که»ها با بیت . کدام بیت15

 دل هیرکس راز ه گفیتن بی   تیوان غلط کیی میی   نیالف(

 عاشییییقان دمسییییاز و یییییار  بییییا شییییود ب( نییییی

 فییار راز عشییق شییود کییه مصییلحت نیسییت پ( چیون 

 پییرده بییه هیییر گوشییه کنیید راز نهیییان را    ت( بییی 

 ث( چنییگ اسییت بییازاری، مگییو راز نهفییت دل بییر او 

 ج( خییواهم ز تییو گییویم غمییی لیییکن نییدارم محرمییی
 ث -ت  –( ب 2ج                   -ث  –( پ 1

 کشیییمهمیییدمی هیییر جیییا بییییابم نالیییه آن یییا میییی

 بییییییا نییییییوای خییییییود کنیییییید راز آشییییییکار

 گییییر آگهییییی تییییو، پییییرده ز راز نهییییان مکییییش

 گشیییایی کیییه تیییو داری  ای نیییی نفیییس پیییرده  

 دمسییاز عشّییات اسییت نییی، در گییور وی گییو راز را  

 راز تییو؟قبِییل تییا دمییی سییازد مییرا هییم  کییو بخییت مُ
 پ -ب  –( الف 4ج                      -ت  –( الف 3

 است؟در کدام بیت آمده «در سامان نیست به عشق بودنکش جان نیست / با جان در عشق کسی قدم نهد»مفهوم بیت . 16

 سرررروی ایرررروان عشررررق آیرررری گررررر از میرررردان شررررهوانی( 1

 بپرررویی سررروی آن برررا    اگرررر صرررد قررررن ازیرررن عرررالم   ( 2

 اش دل یررررابیهمرررره فرررررّ  اگررررر در بررررای عشررررق آیرررری  ( 3

 د راه حررررق گررررردی یهشرررر صررررد بررررار در روزی اگررررر ( 4

 

 

 

 چرررو کیررروان در زمررران خرررود را بررره هفرررتم آسرررمان بینررری     

 چرررو دیگرررر سرررالکان خرررود را هرررم انررردر نردبررران بینررری       

 همرررره نقرررراش جرررران بینرررری    آیرررری  وگررررر در راه دیررررن 

 هرررم از گبرررران یکررری باشررری چرررو خرررود را در میررران بینررری   
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               « .ها افزون آیدبر همه عقل عشق ارزد و دیوانگیبهتر  سودای عشق از زیرکی جهان»کدام گزینه با عبارت  .17

 ؟نداردتناسب مفهومی 

  ای پیرررررررررردا شرررررررررردی هجمررررررررررالش  رّ گررررررررررر( 1

 عشرررررررررق نبینرررررررررد عررررررررراقلی احررررررررروال  ر( گررررررررر2

 عجرررررررررررب در دبیرسرررررررررررتان ایرررررررررررن سررررررررررررّ  ( 3

 ت و عقرررررررل دوداسررررررر عشرررررررق اینجرررررررا آترررررررش  ( 4
 

 شرررررررررررردی عقررررررررررررل از  یعقلرررررررررررری رسرررررررررررروا 

 کرررررررررم نگرررررررررردد مررررررررراه نیکوفرررررررررال عشرررررررررق    

 عقرررررررل بینررررررر  خشرررررررک لرررررررب صرررررررد هرررررررزاران 

 مرررررررررررد در گریرررررررررررزد عقرررررررررررل زودآعشرررررررررررق ک
 

 گزینۀ ........... با بیت زیر تناسب دارند. استثنایبهها همۀ گزینه .81

 ویین نیۀیمیۀ میحیبّیت بیعید از من و تو مییانیید          »
 

 « سیییت آواز بییاد و بییاران تییا در زمییانییه بییاقییی
 

 حررردیش عشرررق شررراید  در گرررر سررررآید  «سرررعدی»مرررر عُ( 1

 خواهرررررد مانرررررد  حررررردیش عشرررررق ز مرررررا یادگرررررار   ( 2

 د سرررررخنمبمان رررر  بسرررریار  کرررره  نیسررررت  شررررک  ( هرررری  3

 نُررررک تنرررری کرررره پررررس از وی حرررردیش خیررررر کننرررردخُ (4
 

 و نخواهرررد مانرررد بررری شرررک ویرررن بمانرررد یادگررراری     اکررر

 اسرررررررتوار خواهرررررررد مانرررررررد ز مرررررررا بنرررررررای شررررررروق

 سررررررخن سرررررروختگان بررررررود کرررررره بسرررررریار بمانررررررد     

 آدممانرررررررد از بنررررررریکررررررره جرررررررز حررررررردیش نمررررررری 
 

تناسب مفهومی « به روزگاران یتوان کرد حتّبیرون نمیم / گفت روزگاران مهری نشستهبه : گفتی»کدام گزینه با  .19

 تری دارد؟دقیق

 «سررررررعدی» ،عشررررررق مگرررررروی از سررررررخن بیرررررررون ( 1

 دوا کنررررررریم گفتررررررریم عشرررررررق را بررررررره صررررررربوری ( 2

  هرگرررز نمیرررررد آنکررره دلررررش زنررررده شرررد برررره عشررررق   ( 3

 بررررره بررررراد ریرررررزه شرررررود   ترررررنم بپوسرررررد و خررررراکم ( 4
 

 سرررررتا قرررررال و قیرررررلسرررررت و دیگرررررر ا عشرررررق سرررررخن

 بیشررررررتر و صرررررربر کمتررررررر اسررررررت   عشررررررق هررررررر روز

 اعرررررررالم دوام مررررررر  ۀثبرررررررت اسرررررررت برررررررر جریرررررررد  

 هنررررروز مهرررررر ترررررو باشرررررد در اسرررررتخوان ای دوسرررررت    
 

  ؟دارد بیشتریبا کدام بیت تناسب « نیست باد ، هر که این آتش ندارد / نیست باد و آتش است این بانگ نای»بیت  .02

 عشرررررررق بجنبرررررررد  دل هررررررری  نیارامرررررررد چرررررررون  ( 1

  وق مسررررررررررررتی، در دل افسرررررررررررررده نیسررررررررررررت  ( 2

 مرررررررردۀ عشرررررررق برررررررو د بِرررررررهْ زنررررررردهز  ( بسررررررریار3

 ( از کررررافر و مررررهمن برررره جهرررران هرررری  کسرررری نیسررررت  4
 

 ؟در آترررررررش سررررررروزنده چررررررره آرام تررررررروان یافرررررررت  

 ، کرررررررم از مررررررررده نیسرررررررت عشرررررررقبررررررری ۀزنرررررررد

 از خررررررردۀ عشررررررقه واقفرررررری تررررررو ای خواجرررررره چرررررر

 کرررررررز آترررررررش عشرررررررق ترررررررو بررررررره دل دای نررررررردارد 
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 گاه شدن: فرارسیدن هنگام غروب یا شب.نفیر: فریاد و زاری به صدای بلند / بی ← 2گزینۀ . 1

 یار، عاشق/سودا: خیال، دیوانگیمحب: دوستدار، ، امکان/قوت: خوراک، رمق، نیرو/سامان: درخور، میسّر ← 3. گزینۀ 2

 به معنای رقیب. 3به معنای همدم آمده ولی در گزینۀ « حریف» 4و2و1های ال و گزینهسؤدر بیت  ← 3. گزینۀ 3

 است.« اشتیات»ال، توضیح واژۀ سؤعبارت صورت  ← 1. گزینۀ 4

 روضه. –ط: حالوت امالی صحیح واژگان غل ← 2. گزینۀ 5

 از بهر این معنی. –ابتهاج هوشنگ  –امالی صحیح واژگان غلط: فرض راه  ← 3. گزینۀ 6

 «دکنیشفیعی ک:مثل درخت در شب باران/همدانیالقضات:عینالدّین سهروردی/تمهیداتشهاب:العشقحقیقهفی» ← 2. گزینۀ 7

 حواس جمع!( Pleaseاست. )« نثر»به « مولوی»اثر « فیه ما فیه»از کتاب « آفتاب جمال حق» ← 4. گزینۀ 8

 ای در کار نخواهد بود.اسلوب معادله، مصراع دوم، معادل مصراع اول نیست؛ پس 4در گزینۀ  ← 4. گزینۀ 9

 : چین با چین.3: خطر با خطر / گزینۀ 2: آهو با آهو / گزینۀ 1های تام )همسان(: گزینۀ جناس ← 4. گزینۀ 10

 : صاحب آوازه در اقلیم گمنامی.3: سلطنت در گدایی / گزینۀ 2: آرامشی طوفانی / گزینۀ 1ها:گزینۀ تناقض ← 4. گزینۀ 11

چوپان دختر را به خیر داد: چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم / شادمان شد: سه جزئی گذرا به مسند /      ← 3. گزینۀ 12

 از سفر چشم پوشید: سه جزئی گذرا به متمم.

 چهار جزوی گذرا به مفعول و متممچه چیزی را؟)مفعول(/از چه کسی؟)متمم(گیریمجملۀ چهارم: می ← 4. گزینۀ 13

: قوای ادراک ظاهری انسان، 4کند / گزینۀ : هرکسی حال عاشق را درک نمی3و  2و  1مفهوم گزینۀ  ← 4. گزینۀ 14

 کند.اسرار عشق را درک نمی

نی، همدم عاشق و افشاکنندۀ راز عاشقان است /    «: ب ، ت ، ث»مفهوم مشترک صورت سؤال و ابیات  ← 2. گزینۀ 15

نکردن راز عشق/ توصیه به رازداری و فار«: پ»هرکسی شایستۀ شنیدن راز دل عاشق نیست/مفهوم بیت«: الف»مفهوم بیت

 نداشتن محرم و همراز.«: ج»مفهوم بیت 

کشیدن از وجود مادی و جانبازی، شرط عاشقی است /                      : دست4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 16

بودن راه عشق پایان: بی2آوردن به عشق، سبب کمال است / گزینۀ : دوری از شهوت و روی1ها: گزینۀ ایر گزینهمفهوم س

 : عالَم عشق و معرفت، عالَم آرامش و آسایش است.3و کمال / گزینۀ 

:                    2گزینۀ : تقابل عقل با عشق و برتری عشق بر عقل / مفهوم 4و  3و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 17

 شود.های عشق کاسته نمیاگر عاقلی عشق را درک نکند، چیزی از زیبای

 : ماندگاری نام نیک.4: ماندگاری سخن دربارۀ عشق / گزینۀ 3و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 18

: فقط سخن عاشقانه بگو / 1ها: گزینۀ سایر گزینه: جاودانگی عشق / مفهوم 4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 19

 میرند.: عاشقان هرگز نمی3شود / گزینۀ : عشق با صبر کردن درمان نمی2گزینۀ 

ها: : نابودی ناعاشقان و تفاوت نداشتن آنان با مُرده / مفهوم سایر گزینه2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 20

 : فراگیر بودن عشق.4بهره، واالتر است / گزینۀ ان بی: شهید راه عشق، از زندگ3قراری عاشق / گزینۀ : بی1گزینۀ 

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

 . کدام دو مورد کامالً درست هستند؟1

 الف( رواق: بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم / اتراق: توقّف موقّتی در جایی

 برزخ / عجین آمدن: عجین شدنب( مار غاشیه: ماری بسیار خطرناک در 

 القصوی: کمال مطلوبپ( طیلسان: نوعی ردا / غایت

 رکب: اسبت( طبق: سینی مستطیل بزرگ و معموالً چوبی / مَ

 ت –( ب 4                            ت             –( الف 3                          پ                     –( ب 2                           پ                    – ( الف1

 های زیر، صحیح است؟. معنی چند واژه از میان واژه2

                   تعبیر: بازگویی / تلقّی: تعبیر / دالویز: زیبا / شیهه: صدا و آواز اسب / عدلیّه: ادارۀ مالیات / استشمام: شنیدن / »

 «قدس: قداست / فقه: علم فلسفه / مباهات: مفتخر / نظاره: نگاه / ماورا: ماسوا

 ( چهار4                                        ( پنج           3                                             ( شش          2                   ( هفت                                    1

من از غایت اندوه و الم، سخن تو استماء نکردم و نصیحت تو را قبول نیافتاد تا روز دیگر مرا به زندان چاه »در متن . 3

 وجود دارد؟ غلط امالییچند  ،«کردند و اظطراب من زیادت شد و شکایت بیشتر کردم.

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

 . در میان ترکیبات زیر، چند ترکیب از نظر امالیی صحیح است؟4

            ترقّی و انتساب /  –تعقیب بزهکار  –مخاصمت  –هرمت و آسایش  –اعانت  –محصور  –حدّ و حصر  –زغال منقل »

 «زاد و توشه –محبوس و مدفون  –عشیره و تبار  –جنحه و جنایت / فخر و مباهات 

 ( دوازده4                                       ه          ( یازد3                                          ( ده                   2                       ( نه                                     1

 است؟به ترتیب در کدام گزینه آمده« االولیاتذکره –از پاریز تا پاریس »صاحبان آثار . 5

 باستانی پاریزی – عطّار نیشابوری( 2                                                                      عطّار نیشابوری  – باستانی پاریزی( 1

 شفیعی کدکنی – عطّار نیشابوری( 4                                                                    عطّار نیشابوری    – شفیعی کدکنی( 3

 ؟نیستکدام گزینه صحیح . 6

 است.« بیگیمحمّد بهمن»اثر « بخارای من ایل من»( 2                                                           است.« علی شریعتی»اثر « کویر»( 1

 است.« دری به خانۀ خورشید»از کتاب « بوی جوی مولیان»( 4                                                         است.« حسب حال»نوعی « کویر»( 3

 ................................  گزینۀ جزبهتوان یافت؛ را می« اغراق »  در همۀ ابیات، آرایۀ .7

 کی اتّفاق مجال سالم ما افتد               ( به بارگاه تو چون باد را نباشد بار                                                                 1

 تا بر شتر نبندد محمل به روز باران                    ویید احوال آب چشمم                                                         ( با ساربان بگ2

 چنان خوبی که زیورها بیاراییتن تو سیمین                          ( به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را                                                  3

 اینک اینک من و دل، گر به دلی خرسندی                       ( ملک جمشید ندارم که ز تو بوسه خرم                                                 4

 ؟ وجود دارد«  تلمیح»  . در کدام بیت، آرایۀ8

 پس چرا نافۀ چین است بدین ارزانی               لرزانی                                                                  گرچه آن زلف سیه را تو نمی( 1

 ن مار تو چنبر زده بر پیشانیمار زلفین بتان حلقه به زنجیر زند                                                                                       زلف چو( 2

 دوستان را نتوان کشت بدین آسانی                                                            شهر بسی دشوار است                 بها دادن یکخون( 3

 نصیب است هنوز از صفت انسانیهای تو را چشمۀ حیوان شمُرَد                                                                              بیهرکه لب( 4

 درست است؟ «  تماماً» های مقابل کدام بیت، آرایه .9

 یر(ها )تضاد، مراعات نظیا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب                      سو کشان با ناخوشان     سو کشان سوی خوشان، وان( این1

 آمیزی (پا وامکش از کار ما، بستان گرو دستار ما ) جناس، حس                 ( ای یار ما عیّار ما، دام دل خمّار ما                                       2

 افزای را، برریز بر جان ساقیا ) استعاره، تلمیح (آن جام جان               ( من از کجا پند از کجا، باده بگردان ساقیا                              3

 زدن بر خارها ) کنایه، ایهام ( سوراخ سوراخ آمد او از خود              زد دم به دم                           ( آن مار ابله خویش را بر خار می4
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 نوشته شده است؟ اشتباه. تعداد وابستۀ وابسته در مقابل کدام گزینه 01

 ه (روزگاری است که سودای بتان دین من است                                                      غم این کار نشاط دل غمگین من است ) س( 1

 بین من است ) سه (وین کجا مرتبۀ چشم جهان                                               بین باید                        دیدن روی تو را دیدۀ جان( 2

 ن است ) یک (یار من باش که زیب فلک و زینت دهر                                                                از مه روی تو و اشک چو پروین م( 3

 شاگه کیست                                                               که مغیالن طریقش گل و نسرین من است ) دو (یا رب این کعبۀ مقصود تما( 4

 شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟صهای مشخّعی واژهبَهای اصلی و تَنقش .11

 «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

 ؟نیست« الیه الیه مضافمضاف» وابسته در کدام مصراع،  . وابستۀ21

 ( اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد2                              ( باید که نشان درِ میخانه بپرسی                                                       1

 ( بی می، طلب آب رخ از ما نتوان کرد4                             ( پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد                                                3

 شود.بیت .................. هم شیوۀ بیان بالغی و هم شیوۀ بیان عادی دیده می جزبهدر همۀ ابیات  .31

 طلب در مرگ خود عمر درازمی                                                                            همره غم باش و با وحشت بساز     ( 1

 م بودمشورت در کارها واجب شود                                                                                   تا پشیمانی در آخر ک( 2

 ها را شکسترا تازه به دست                                                                                که هزاران بار آنها بدهد تو وعده( 3

 ر شوره گیاتو دالدّین بیا                                                                                       که نروید بیالحق حسامای ضیاء( 4

با کدام .« ها پناه ببردار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگاز بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچ»عبارت . 14

 ه تناسب مفهومی دارد؟گزین

 مخخخخخلخخوق جخخهخخان بخخه گخخرگ مخخانخخنخخد درسخخخخخت           (1

 بخخخازم حخخخفخخام دامخخن هخخمخخخّت گخخخرفخخت و گخخخفخخخت     (2

 «صخخخخخا خخب»بخخه جخخان آورد مخخجخخنخخون مخخرا زخخخم زبخخان     (3

 حخخذر کخخن زیخخنخخهخخار از اتخخفخخاق دشخخخخخمخخِن عخخاجخخز        ( 4
 

 تا قخخخخخخخادر عاجزنخخخخخخخد و بخخخخخخخر عخخخخخخخاجز چُسخخخخخخخ   بخخخخخخخ

 ت مبخخخخخر سخخخخخعدیا پنخخخخخاه از دوسخخخخخت جخخخخخز بخخخخخه دوسخخخخخ  

 بخخخخردن اندشخخخخمن د پنخخخخاه ازبایخخخخبخخخخه کخخخخام شخخخخیر مخخخخی   

 گخخخرددکخخخه چخخخون پیوسخخخته گخخخردد مخخخور بخخخا هخخخم مخخخار مخخخی  
 

                      «اش نام نهادندو نی صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش»ها با بیت همۀ گزینه. 51

 گزینۀ ................. . استثنایبه تناسب دارد؛

 سخخخخخخخت ناچخخخخخخخارا آسخخخخخخخانی ،پخخخخخخخس از دشخخخخخخخواری( 1

 در مجلخخخخس آزادگخخخخان  نالخخخخد همخخخخی نخخخخی کخخخخه مخخخخی  ( 2

 نخخخخخخخرم دل نگخخخخخخخردد ایخخخخخخخام، از ندیخخخخخخخده سخخخخخخخختی( 3

 طریخخخخخق طلخخخخخب شخخخخخکایت کخخخخخه در همکخخخخخن ز غصّخخخخخ( 4
 

 ولخخخخخخخخخخخخخیکن آدمخخخخخخخخخخخخخی را صخخخخخخخخخخخخخبر بایخخخخخخخخخخخخخد

 سخخختابخخخر وی زخخخخم بسخخخیار آمخخخده    کخخخه نالخخخدزان همخخخی

 کخخخخخه روسخخخخخفیدی گنخخخخخدم بخخخخخه آسخخخخخیا بسخخخخخته اسخخخخخت    

 بخخخخخخه راحتخخخخخخی نرسخخخخخخید آن کخخخخخخه زحمتخخخخخخی نکشخخخخخخید  
 

 مفهوم کدام گزینه با عبارت زیر متناسب است؟ .16

 «مینم و پیش باز رورکب توبه نشبر مَ ،آیدپدید بالییو چون  شومکر نشینم و پیش او بازرکب شُبر مَ ،آیدچون نعمتی پدید»

 سخخخخخخازدشخخخخخخکر مخخخخخخی زهخخخخخخر را صخخخخخخبر جخخخخخخوانمرد ( 1

 بسخخخخخخخخخیار گخخخخخخخخخر خخخخخخخخخخواهی نبینخخخخخخخخخی رنخخخخخخخخخج ( ا2

 غخخخخم و شخخخخادی جهخخخخان   «فروغخخخخی»جخخخخاودان نیسخخخخت   (3

 دو نعمخخخخخت اسخخخخخت مخخخخخرا کخخخخخان ملخخخخخو  را نبخخخخخود     (4
 

 سخخخخخخخازدخخخخخخخخار را نخخخخخخخخل برومنخخخخخخخد ثمخخخخخخخر مخخخخخخخی   

 مایخخخخخخخه راحخخخخخخخت بخخخخخخخاش خرسخخخخخخخند  بخخخخخخخه انخخخخخخخد  

 شخخخخخخکر زان گخخخخخخویم اگخخخخخخر شخخخخخخاد و گخخخخخخر ناشخخخخخخادم   

 بخخخخخه روز راحخخخخخت شخخخخخکر و بخخخخخه روز رنخخخخخج شخخخخخکیب     
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 ؟شودمیندر کدام گزینه دیده « اش نام نهادند؟کیکجا بود؟ اش نام نهادند / کی بود؟ کاووس کیانی که کی»مفهوم . 71

 چخخخنخخخان بخخخر جخخخهخخخان سخخخخخخایخخخۀ او نشخخخخسخخخخخخت     (1

 از آن نخخخخخامخخخخخدران و گخخخخخردن فخخخخخرازان  (2

 بخخگخخیخخر بخخاده و بخخر چخخرخ دل مخخنخخه کخخه نخخمخخانخخد           (3

 پخخرسخخخخخی  تخخخخخت جخخمشخخخخخیخخد حخخکخخایخخت کخخنخخد ار       (4
 

 کخخخخخخخه افتخخخخخخخاد بخخخخخخخر طخخخخخخخاق کسخخخخخخخری شکسخخخخخخخت    

 نشخخخخخخخانینشخخخخخخخانی نمانخخخخخخخده اسخخخخخخخت جخخخخخخخز بخخخخخخخی    

 مجخخخخکخخخخف  نخخخخه تخخخخاک بخخخخر سخخخخر کسخخخخری نخخخخه جخخخخام در  

 کخخخخه چخخخخه آمخخخخد بخخخخه فریخخخخدون و چخخخخه شخخخخد بخخخخر جخخخخم    
 

یافت خره میسنجید و باألگشت و میمی ایشاگرد بود که همچون جویندۀ تشنه»مفهوم کدام گزینه، با مفهوم عبارت . 18

 تناسب بیشتری دارد؟ «، بل به نیروی ارادت و کشش ایمان.«حاضر و غایب»سپرد، نه به زور و سر می

 همخخخخخخخه قبیلخخخخخخخۀ مخخخخخخخن عالمخخخخخخخان دیخخخخخخخن بودنخخخخخخخد  (1

 چخخخه حاجخخخت اسخخخت بخخخه تحصخخخیل علخخخم، عخخخخارف را        (2

 دولخخخخخت جخخخخخان پخخخخخرور اسخخخخخت، صخخخخخحبت آموزگخخخخخار (3

 نیسخخخخخخخت بخخخخخخخه تعلخخخخخخخیم چخخخخخخخو اجبخخخخخخخار عخخخخخخخار     (4
 

 مخخخخخخخرا معلّخخخخخخخم عشخخخخخخخق تخخخخخخخو شخخخخخخخاعری آموخخخخخخخخت 

 بایخخخخخخخخدخخخخخخخخخود برآمخخخخخخخخده را نردبخخخخخخخخان نمخخخخخخخخی    ز

 مخخخخدّعی )برقیخخخخخب( سخخخخفرۀ بخخخخخی انتظخخخخخار  بخخخخخی خلخخخخوت 

 تخخخخخخخخخخن پخخخخخخخخخخی تحصخخخخخخخخخخیل بخخخخخخخخخخه اجبخخخخخخخخخخار آر 
 

 :جزبهرند، تناسب دا« که معنی بر تن صورت، پَر استپرست/ زانرو! به معنی کوش ای صورت» ها با بیت. همۀ گزینه91

 گخخخخخخخر بخخخخخخخه صخخخخخخخورت آدمخخخخخخخی انسخخخخخخخان بُخخخخخخخدی (1

 صخخخخخخخخورت مخخخخخخخخردان و معنخخخخخخخخی ایخخخخخخخخن چنخخخخخخخخین  (2

 بخخخخخخخخی خبخخخخخخخخر بودنخخخخخخخخد از جخخخخخخخخان آن گخخخخخخخخروه   (3

 صخخخخخخورت سخخخخخخرکش گخخخخخخدازان کخخخخخخن بخخخخخخه رنخخخخخخج  (4
 

 احمخخخخخخخخد و بوجهخخخخخخخخل خخخخخخخخخود یکسخخخخخخخخان بُخخخخخخخخدی   

 از بخخخخخخخخخخخخخخخرون آدم، درون دیخخخخخخخخخخخخخخخو لعخخخخخخخخخخخخخخخین  

 کخخخخخوه را دیخخخخخده، ندیخخخخخده کخخخخخان)ب معخخخخخدن( بخخخخخه کخخخخخوه

 تخخخخخخخا ببینخخخخخخخی زیخخخخخخخر او وحخخخخخخخدت چخخخخخخخو گخخخخخخخنج    
 

 ؟نیستبا مفهوم کدام بیت متناسب « ها بودم، اکنون زنبوری طفیلی شدم.شاهین تیزبال افق»عبارت . 02

 تخخخخخخخخا برآیخخخخخخخخد و مخخخخخخخخاه و خورشخخخخخخخخیدهمیشخخخخخخخخه  (1

 یخخخخخخار شخخخخخخخد اغیخخخخخخار و روزگخخخخخخخار دگخخخخخخر شخخخخخخخد    (2

 کوتخخخخخخاه گشخخخخخخت از همخخخخخخه جخخخخخخا رشخخخخخختۀ امیخخخخخخد     (3

 دیخخخخخخخروز بخخخخخخخر آن بخخخخخخخود کخخخخخخخه بخخخخخخخازم بنخخخخخخخوازد  (4

 

 مخخخخخخخخرا باشخخخخخخخخخد بخخخخخخخخخه وصخخخخخخخخخل یخخخخخخخخخار امّیخخخخخخخخخد 

 چخخخخخخخه بخخخخخخخه مخخخخخخخا شخخخخخخخد  روزی کخخخخخخخافر مبخخخخخخخاد آن 

 از بخخخخخس کخخخخخه روزگخخخخخار گخخخخخره زد بخخخخخه کخخخخخار مخخخخخن     

 امخخخخخروز بخخخخخر آن نیسخخخخخت کخخخخخه دیخخخخخروز بخخخخخر آن بخخخخخود   
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داری یا مار غاشیه: ماری بسیار خطرناک در دوزخ / طبق: سینی گرد بزرگ و معموالً چوبی، مخصوص نگه ← 1گزینۀ . 1

 گذارند.که بیشتر آن را بر سر می حمل اشیا

عدلیّه: دادگستری / استشمام: بوییدن / فقه: علم احکام شرعیه، علمی است که از فروع عملی احکام شرع  ← 1. گزینۀ 2

   / کند. مبنای این علم بر استنباط احکام است از کتاب و سنّت و به سبب همین استنباط، محلّ اجتهاد استبحث می

 سرافرازی.مباهات: افتخار، 

 ها باشید!!!(زائد در فعل« الف»نیفتاد )*مراقب  –اضطراب  –استماع  امالی صحیح واژگان غلط: ← 2. گزینۀ 3

 ترقّی و انتصاب. –امالی صحیح واژگان غلط: حرمت و آسایش  ← 3. گزینۀ 4

 هستند.« وریعطّار نیشاب –باستانی پاریزی »به ترتیب « االولیاتذکره –از پاریز تا پاریس »صاحبان آثار  ← 1. گزینۀ 5

 است.« بیگیمحمّد بهمن»اثر « بخارای من ایل من»از کتاب « بوی جوی مولیان»خوانی روان ← 4. گزینۀ 6

 : روز گریۀ عاشق همچون2: حتّی باد هم اجازۀ ورود به بارگاه معشوق را ندارد / گزینۀ 1ها: گزینۀ اغراق ← 4. گزینۀ 7

 کند.آراید و زیباتر میقدر زیبا و جذّاب است که زیورها را می: معشوق آن3روزی بارانی است / گزینۀ 

 ودند.و اسکندر پی آن ب در گزینۀ چهار، شاعر به داستان آب حیات و چشمۀ جاودانگی اشاره دارد که خضر ← 4. گزینۀ 8

ها:         : خوشان با ناخوشان: تضاد / کشتی با گرداب: مراعات نظیر / دلیل ردّ دیگر گزینه1توضیح گزینۀ  ← 1. گزینۀ 9

 : ایهام.4: تلمیح و استعاره / گزینۀ 3آمیزی / گزینۀ : حس2گزینۀ 

بین مرتبۀ چشم جهان –: دیدن روی تو 2نشاط دل من / گزینۀ  –نشاط دل غمگین  –: غم این کار 1گزینۀ  ← 4. گزینۀ 10

 : مغیالن طریقش = مغیالن طریق آن.4: مه روی تو / گزینۀ 3مرتبۀ چشم من / گزینۀ  –

 رشته )نهاد(. –)مفعول( « َم-» -پریشان )مسند(  –نقش واژگان به ترتیب: غم )نهاد(  ← 2. گزینۀ 11

گر:           های دیالیه در گزینهالیه مضافالیه است / مضافصفت مضاف« اسرار دل سوخته»در گزینۀ دو،  ← 2. گزینۀ 12

 : طلب آب رخ.4: حدیث شب یلدا / گزینۀ 3: نشان درِ میخانه / گزینۀ 1گزینۀ 

         /  ، مصراع دوم عادی: مصراع اول بالغی3/ گزینۀ  عادی، مصراع دوم بالغی: مصراع اول 1گزینۀ  ← 2. گزینۀ 13

 اند.ۀ عادی آمدهعادی، مصراع دوم بالغی /// در گزینۀ دو، تمام جمالت به شیو: مصراع اول 4گزینۀ 

: مردم در برابر 1ها: گزینۀ ه: پناه بردن به بد از شرّ بدتر / مفهوم سایر گزین3مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 14

بریم /         جز خودِ دوست به کسی پناه نمی: از دوست به2گویند / گزینۀ قدرتمندان عاجز هستند و به ناتوانان زور می

 سازد.: اتّحاد، دشمن عاجز را توانا می4گزینۀ 

 : نالیدن نی به خاطر رنج2شود /گزینۀ میسّر نمی: نابرده رنج، گنج 4و  3و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 15

: صبر، حلّال 1ها: گزینۀ : شکر در نعمت و صبر در بال / مفهوم سایر گزینه4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 16

 جهان.: ناپایداری غم و شادی 3: قناعت سبب راحتی و آرامش است / گزینۀ 2سازد / گزینۀ مشکالت است و زهر را شکر می

 : عظمت پیامبر اکرم )ص(.1: ناپایداری قدرت دنیا / مفهوم گزینۀ 4و  3و  2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 1. گزینۀ 17

ها:                 با نیروی ارادت و کشش ایمان / مفهوم سایر گزینه: کسب علم 3مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 18

: انسان عارفِ وارسته، نیازی به علم و دانش ندارد /     2: عشق، سعدی را از علم دین به شاعری کشانده / گزینۀ 1گزینۀ 

 آموختن عار نیست، پس تو به زور هم شده، کسب علم کن.: چون به اجبار علم4گزینۀ 

 : نکوهش ریاکاری.2: اهمیت باطن و برتری آن بر ظاهر / گزینۀ 4و  3و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 2. گزینۀ 19

 : امید داشتن به وصال1: از عزّت به ذلّت و خواری افتادن / گزینۀ 4و  3و  2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 1. گزینۀ 20

 پاسخ تشریحی آزمون


