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٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

 :مقدمه
  شود؟ امالیی دیده میغلطدرکدام عبارت  -١
ِبه مجرد وهم و  )١ یان خود را مهجور گردانیدن و در ابطال ایشان سعی پیوسـتن، خـود را ِوضوح یقین مقریبّ

 .در عذاب داشتن است
ِچون ملک این باب شنود، تازه ایستاد و شکر گزدارد و از حکیم عذرها خواست و انواع کرامت ارزانی داش )٢  .تَ
ِدیگر روز ملک به عذر قدمش رفت )٣ ّعابد از جای برخاست و ملک را در کنار گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. َ ِ َ. 
ِحضرتی را ستایش سزد که در نعمت وجود و شرح شهودش از عجز و قصور گریزی نیست و در قدس جمال  )٤

 .ّو عز جاللش شبح و نظیری نه
  

  .اندفاقد غلط امالیی................ ............ِجز عبارت همۀ عبارات به - ٢
 .گاه ممکن تواند بود که عفاف موروث و مکتسب جمع باشد و پیرایۀ فضل و براعت حاصلّاما این باب آن )١
 .تدارک از تالفی آن قاصر ماند و پای وهم از ادراک آن عاجز آید ای افتد دستاگر مخاطره )٢
 .نمودمه به معونت و مضاهرت کسی استظهاری فرامیداشتم و نمن نه بر کسب دانش خویش اعتماد می )٣
سزا رود تا قاصدان من به مشاهدۀ آن بر من چون به تو پیوستم باید که استقبالی تمام و اجاللی به )٤

  .ی تو ببرمااستحکام عقد مواالت واقف شوند و من با فراغت بنده
  

  ؟نداردها ارتباط معنایی کدام گزینه با دیگر گزینه -٣
ـــ  )١ ـــه ب ـــرغ وهـــمن ـــرد م ـــش پ   ر اوج ذات

  

ــل    ــه در ذی ــمون ــت فه ــد دس ــفش رس   ص
  

  
  هرچه در صورت عقل آید و در وهـم وقیـاس  )٢

  

  آن که محبوب من است از همـه ممتـاز آیـد  
  

  
ـــرد راه  )٣ ـــی ب ـــی پ ـــا م ـــان م ـــه ج   اگرچ

  

ِولــــیکن کنــــه او کــــی مــــی     بــــرد راه؟ُ
  

  
  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهـم نگنجـی  )٤

  

  فـتن کـه تـو در وهـم نیـایینتوان شبه تو گ  
  

  
  

بـا کـدام ابیـات » نروم جز به همان ره که تـوام راه نمـایی/ ملکا ذکر تو گوييم که تو پاکی و خدایی «بیت  -٤
  تناسب دارد؟

  جـویمپویم یـاری ز تـو مـیدر راه تو می  )آ 
  

  خالق تویی و باری جـز تـو کـه کنـد یـاری؟  
  

  
ـــه  )ب ـــضل ال ـــا چـــه گفـــت ف ـــشنو ت   ب

  

ــوی   ــه گ ــا ک ــراهب ــک هم ــست ی ــه نی   م ک
  

  
ــویی  )ج ــاهم ت ــشت و پن ــار پ ــر ک ــه ه   ب

  

ـــــــویی   ـــــــدۀ رای و راهـــــــم ت   نماین
  

  
  )د
  )ه
  )و
  )ز

  ِتویی آن گوهر پاکیزه که در عـالم قـدس
  من شـکر تـو گفـتن نتـوانم بـه تمـامی
ــدای ــر خ ــاک برت ــای پ ــت ک ــی گف   هم
  ملکـــا مهـــا نگـــارا صـــنما بتـــا بهـــارا

  

ــسبیح ملــک   ــود حاصــل ت ــو ب ــر ت ــر خی   َذک
ــ ــر ت ــر ب ــانیگ ــوی زب ــر م ــردد ه ــن گ   ن م

ـــای ـــرا رهنم ـــی م ـــو باش ـــی ت ـــه نیک   ب
  ّمتحیرم نـدانم کـه تـو خـود چـه نـام داری

  

  

   و– ه –د ) ٤   و- ج –الف ) ٣   ز- ج –ب ) ٢   ه- د –الف ) ١
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٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

» نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی/ نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی «با بیت  کدام گزینه -٥
  ؟نداردی ارتباط معنای

ِتــرین صــنع تــو مــدهوش مانــدهدر کــم  )١   ایــمِ
  

  مــا خــود کجــا و وصــف خداونــد آن کجــا؟  
  

  
  خود دست و پای فهـم و بالغـت کجـا رسـد  )٢

  

  وصف جاللت کنـد شـنا؟) دریاها(تا در بحار   
  

  
ــو روح  )٣ ــاد ت ــو دلی ــف ت ــرور و وص ــبپ   فری

  

ـــم   ـــو غ ـــام ت ـــات ـــو دلرب ـــالم ت   زدای و ک
  

  
  انــد و هــوشدلبــت بــیاربــاب شــوق در طل  )٤

  

ــا   ــی ســرند و پ   اصــحاب فهــم در صــفتت ب
  

  
  

  .به نوعی تناسب دارند» همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی«با مصراع  ................. جزبههمۀ ابیات  -٦
  هــایی کــه ز مــا دیــدی و نپــسندیدیفعــل  )١ 

  

  ّبــه خداونــدی خــود پــرده بپــوش ای ســتار  
  

  
ــود از   )٢ ــرش وج ــه ام ــستب ــش ب ــدم نق   ع

  

  کــه دانــد جــز او کــردن از نیــست هــست؟  
  

  
  درد پنهــان بــه تــو گــویم کــه خداونــد منــی  )٣

  

  ّیــا نگــویم کــه تــو خــود مطلعــی بــر اســرار  
  

  
ـــم یـــک ذره پوشـــیده نیـــست  )٤ ـــر او عل   ب

  

  کــه پیــدا و پنهــان بــه نــزدش یکــی اســت  
  

  
  

مگـر از آتـش / یی همه توحید تـو گوینـد لب و دندان سنا«ّمفهوم کدام گزینه به مفهوم مصراع اول بیت  -٧
َدوزخ بودش روی رهایی   تر است؟نردیک» ُ

َدر آتش ار خیال رخـش دسـت مـی  )١    دهـدُ
  

ــکایتی   ــست ز دوزخ ش ــه نی ــا ک ــاقی بی   س
  

  
ــی  )٢ ــه بن ــدگوی او ن ــسآدمتوحی ــد و ب   ان

  

ــرد   ــسار ک ــر شاخ ــه ب ــه زمزم ــی ک ــر بلبل   ه
  

  
  تــا قیامــت ســخن انــدر کــرم و رحمــت او  )٣

  

ــ   ــزارهم ــد ز ه ــه نیای ــی گفت ــد و یک   ه گوین
  

  
  خـود نـه زبـان در دهـان عـارف مــدهوش  )٤

  

ــا مــی   ــد و ثن ــد حم ــه کن ــضاک ــر اع ــوی ب   م
  

  
  

   ........................ .جزبهوجود دارد » مجاز«در همۀ ابیات  -٨
  لب و دندان سنایی همه توحیـد تـو گویـد  )١ 

  

  َمگــر از آتـــش دوزخ بـــودش روی رهـــایی  
  

  
ـــــالز زر  )٢ ـــــازند و خلخ ـــــشتری س    انگ

  

ــــد   ــــن نیای ــــز ز آه ــــه ج ــــی آيين   ول
  

  
  چشمت به ساحری شده در شهر روشـناس  )٣

  

ــده    ــر آم ــر س ــان ب ــری ز جه ــه دلب ــت ب  زلف
  

  
  خسروا در همه انواع هنـر دسـتت هـست  )٤

  

  ُدررخاصــه در شــیوۀ نظــم خــوش و اشــعار   
  

  
  

  ؟نداردوجود » استعاره«در کدام گزینه  -٩
  م کـــز هـــر دو عـــالمِبـــه جـــان دلبـــر  )١ 

  

  ّتمنـــــای دگـــــر جـــــز دلبـــــرم نیـــــست  
  

  
ــــت دل  )٢ ــــر قام ــــتم ب ــــی دوخ   لباس

  

ــــــت   ــــــار محب ــــــت و ت ــــــود محن   ّز پ
  

  
ـــــی   )٣ ـــــسکن و داد غریب ـــــوق م ِز ش َ 

  

  خــــدایا) دارم(بــــه ســــینه آتــــشی دیــــرم   
  

  
ـــه شـــب  )٤ ـــا هم ـــل رعن ـــشق آن گ   ُز ع

  

ـــان    ـــه و افغ ـــل نال ـــو بلب ـــاد(چ ـــرآور) فری   ب
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٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  وجود دارد؟» تناقض و جناس همسان«های تیب آرایهتردر کدام ابیات به -١٠
  شنیدی آه و فریادم نـدادی از کـرم دادم  )آ 

  

  کنون کز پا درافتادم، مـرا بـردار، دسـتم گیـر  
  

  
  گرچه ما را کـار دل محـروم از دنیـا کنـد  )ب

  

ـــا بگـــذرم   ـــار دنی ـــار دل وز ک   نگـــذرم از ک
  

  
  )ج
  )د

  تـرخوشناتوانمنچودرداوبوددرمان،تن
  کـاری مـا کـم نـشد ز مـوی سـپیدهسیا

  

  تـرچو زخم او شود مـرهم، دلـم افگـار اولـی  
  بــه تــرک خــواب گفتــیم و صــبحدم خندیــد

  

  

   ب–د ) ٤   الف-ج ) ٣   الف-د ) ٢   ب-ج ) ١
  
هـا کدام آرایه» تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود/ چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد «در بیت  -١١

  )٨٨هنر  (  شود؟یافت می
  ایهام- مجاز –کنایه  )١
  جناس تام– تشخیص –تلمیح  )٢
  تشبیه– تلمیح –ایهام تناسب  )٣
  جناس تام– ایهام تناسب –یه اکن )٤
  
   کـدام اسـت؟» ایهام، حسن تعلیل، تلمـیح و تـشبیه«های  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه-١٢
  )٩١ریاضی (
  لعلـتخون دل مشتاقان خورده است لب   )آ 

  

 سرخ است لبـت اینـک منکـر نتـوان بـودن   
  

  
  بخـش مـسیحای نسیم سر زلفت دم جان  )ب

  

  وی بناگوش چـو سـیمت یـد بیـضای کلـیم  
  

  
  ِنخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن  )پ

  

  مگر روزی که دور از تـو اجـل گیـرد گریبـانم  
  

  
  ن کوه به تلخـی فرهـادَگو مکن شور و مک  )ت

  

  کام از لب شیرین خـسروکه رسیده است به   
  

  
   ب– د – آ –ج ) ٢     ج– د – آ –ب ) ١
   آ– ب – ج –د ) ٤     ب– آ – د –ج ) ٣
  
  دهد؟های بیت زیر را درست نشان می کدام گزینه آرایه-١٣
  چگونه چشم تو مست است و رلفت آشـفته؟«  

  

  »!ام به بوی تو مستچنان به روی تو آشفته  
  

 اس ناهمسان جن– تشخیص – تشبیه –ایهام  )١
 آمیزی حس– مراعات نظیر – کنایه –تشخیص  )٢
  مراعات نظیر– تلمیح – ایهام –استعاره  )٣
 آرایی واج– تشبیه – کنایه –حسن تعلیل  )٤
  



 

 ٤ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  درستی مشخص شده است؟های موجود در ابیات زیر در کدام گزینه بهترتیب قرار گرفتن آرایه -١٤
ـــت  )آ  ـــول توس ـــده ز رد و قب ـــد بن ـــیم و امی   ّب

  

   شـهر خـواه دشـمن مـن گیـر خـواه دوسـتیک  
  

  
ــ  )ب ــلرزر و س ــه مح ــن بقع ــیچ در ای ــود ه ُ را نب َ  

  

  سودشان جمله زیان است و زیانـشان همـه سـود  
  

  
ــی  )ج ــرو ته ــشه س ــبزِهمی ــود سرس ــت از آن ب   َدس

  

ــی   ــال ب ــه دنب ــه هــیچ چــشم ب ــستک ــوایی نی   ن
  

  
ـــوش  )د ـــدم خ ـــافظندی ـــو، ح ـــعر ت ـــر از ش   ت

  

ـــــینه دا   ـــــدر س ـــــه ان ـــــی ک ـــــه قرآن   ریب
  

  
 آمیزی حس– تشبیه – پارادکس –مجاز  )١
  مجاز- حسن تعلیل – تلمیح –جناس ناهمسان  )٢
  تضاد- تشخیص – جناس ناهمسان –تلمیح  )٣
  مجاز– حسن تعلیل – پارادوکس –تضاد  )٤
  
  شود؟گروه اسمی یافت می» وابستۀ پیشین«ها  در کدام بیت-١٥

ــاکی و خــدایی  )آ  ــو پ ــه ت ــویم ک ــو گ ــر ت ــا ذک   ملک
  

ــروم   ــایین ــوام راه نم ــه ت ــان ره ک ــه هم ــز ب    ج
  

  
  همه درگـاه تـو جـویم، همـه از فـضل تـو پـویم  )ب

  

ــه توحیــد ســزایی     همــه توحیــد تــو گــویم کــه ب
  

  
  نتوان وصف تـو گفـتن کـه تـو در فهـم نگنجـی  )ج

  

ــایی   ــو در وهــم نی ــه ت ــو گفــتن ک ــوان شــبه ت   نت
  

  
 همه غیبـی تـو بـدانی، همـه عیبـی تـو بپوشـی   )د

  

  ّکــاهی همــه کمــی تــو فزایــیهمــه بیــشی تــو ب  
  

  
   د-آ ) ٤     د–ب ) ٣   ج–آ ) ٢   ب-آ ) ١
  
  در کدام بیت بیشتر است؟» های وصفیترکیب«تعداد  -١٦
ـــالم و آدم  )١  ـــدای ع ـــم، خ ـــر و اعظ   اکب

  

ـــا   ـــیرت زیب ـــد و س ـــوب آفری ـــورت خ   ص
  

  
ـــاری  )٢ ـــروه آن بردب ـــد آن گ ـــو دیدن   چ

  

  همــــه بگریــــستند الحــــق بــــه زاری  
  

  
ـــع ا  )٣ ـــو طم ـــدیچـــون ت ـــان بری   ز جه

  

ـــریم   ـــان ک ـــه جه ـــه هم ـــی ک ـــددان   ان
  

  
ــیوه  )٤ ــه ش ــر روز ب ــریه ــی دگ   ای و لطف

  

ــی   ــه م ــه نگ ــدان ک ــوبچن ــت خ ــریکنم   ت
  

  
  
  است؟» بدل« کدام بیت دارای نقش تبعی -١٧

  ّهمه عزی و جاللی همه علمـی و یقینـی  )١ 
  

  همه نوری و سروری همـه جـودی و جزایـی  
  

  
  د تو گویـدو دندان سنایی همه توحی لب  )٢

  

  مگــر از آتــش دوزخ بــودش روی رهــایی  
  

  
  ّملکا ذکر تو گوييم که تو پـاکی و خـدایی  )٣

  

  نــروم جــز بــه همــان ره کــه تــوام راه نمــایی  
  

  
   توکریمی تو رحیمیظیمیتوحکیمی تو ع  )٤

  

  تــو نماینــدۀ فــضلی تــو ســزاوار ثنــایی  
  

  
  



 

 ٥ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  .ّ جمله به متمم نیاز داردفعل ................ جزبههای زیر، در همۀ مصراع -١٨
  آن چه او ریخت بـه پیمانـۀ مـا نوشـیدیم  )١ 

  

    
  

  
ــــید حــــال چــــرخ گــــردان  )٢   ازو پرس

  

    
  

  
  نتوام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجـی  )٣

  

    
  

  
  ای پدر، خانـه و باغـت بـه رقیبـان دادنـد  )٤

  

    
  

  
  

  :درس اول
  )٨٣زبان    (در کدام گزینه، درست است؟» رَ مفخ–ق فای –ّ تتمه – انابت –اعراض «های  معانی همۀ واژه-١٩
  مایۀ ناز و بزرگی– بهتر – پایان – بازگشت –ظواهر  )١
  افتخارآمیز–ّ موفق – آخرین نفر – توبه –روی برگرداندن  )٢
  مایۀ ناز و بزرگی- برتر –مانده  باقی– توبه –روی برگرداندن  )٣
  افتخارآفرین-ر  بهت–بخش  پایان– بازبینی اعمال –سرپیچی کردن  )٤
  

  ترتیب، در کدام گزینه معادل معنایی مناسبی ارائه شده است؟به» به«ت زیر برای حرف  در عبار-٢٠
ُ خطاب منکر نبردبه گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی بهپردۀ ناموس بندگان « َ  خلعت نـوروزی بهدرختان را . ُ

  ».ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده قدوم موسم بهقبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را 
   واسطۀ به–ِعنوان  به–ِخاطر  به–ِسبب به )١
 منزلۀ به–ِخاطر  به-ِسبب  به–ِخاطر به )٢
 واسطۀ به–ِخاطر به -  منزلۀ به–ِسبب به )٣
 واسطۀ به–ِعنوان  به–لۀ منز به–ِخاطر به )٤
  

  .انددرستی معنا شدهبه...................... نۀ در گزی»  جسیم–ّ تحیر –ح ِّ مفر– مزید –واصف «های  واژه-٢١
   جمال صاحب– بیچارگی –انگیز  فرح– زیادی –کننده وصف )١
 آور پیام– سرگشتگی – شادی – افزونی –وصف شده  )٢
 اندام خوش– سرگردانی –بخش  شادی– افزونی –ستاینده  )٣
  خوشبو- سرگشتگی –انگیز  فرح– زیادی –کننده وصف )٤
  

  
  
  
  



 

 ٦ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  ها صحیح است؟ر کدام گزینه معنای تمام واژه د-٢٢
   )پذیرفتن(، اجابت )لباس گرانبها(، حلیه )افشره(، عصاره )نزدیکی(قربت  )١
 )توبه(، انابت )غرق شده(، مستغرق )التماس کردن(ّ، تضرع )نهاهمۀ موجودات ج(کاینات  )٢
 )اعمال عبادی(، معاملت )کوتاهی(، تقصیر )پیشانی(، جیب )خواهان(ّمدعی  )٣
 )عطا کردن(، کرامت کردن )انکارکننده(، منکر )برگزیده(، فایق )درخت انگور(تاک  )٤
  
   نوشته شده است؟نادرست معنی چند واژه در مقابل آن -٢٣

ّ، ممد )گسترندۀ فرش(ّ، فراش )موجود(کاینه  نـشان (، اعـراض )ردا(، خلعـت )هنگـام(، موسـم )آماده کننده(ُ
، شـفیع )سـتایندگان(، عاکفـان )گهـواره(، مهـد )دختـران(، بنـان )بخـشش(، کرامت )سوغات(، تحفه )دادن

  )کنندهشفاعت(
 دو) ٤        سه) ٣        چهار) ٢      پنج )١

  
  شود؟ امالیی دیده میغلط در کدام گزینه -٢٤
   .عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته )١
 در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق )٢

 .سر نهاده
 .یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بهر مکاشفت مستغرق شده )٣
  .ُپردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد )٤
  
ِملک را دو دست زیرک طبع نیکو« در عبارت -٢٥  محضر پسندیده منظر، ندیم و انیس بود و هر دو بـه مزیـد ِ

ِغربت، از دیگر خواص خدم مرتبۀ تقدم یافته بودند و رجوع معظمات امور با ایشان بود و افسون شکر خـواب  ّ
بر ارتفاع . شوندّدی میصّها روزی به تعرض منصب من متکسی اندیشه کرد که آن. دمیدندفراغت بر ملک می

-امالیـی و رسـمغلـط چنـد » .منزلت ایشان حسد برد و خواست ایشان را از چشم ملک بیاندازددرجۀ جاه و 

  ّالخطی هست؟
 چهار) ٤        سه) ٣      دو) ٢      کی )١
  
  
  
  
  



 

 ٧ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  . امالیی هستغلط............  در عبارت گزینۀ -٢٦
 کردند نّ برتر مقامی معیرام در آوردند و اک اعزاز من وقوف یافتند و بهتّچندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال )١
َ و امل بستهیچون خود را دست و پا )٢ ِ ،باشد که آب حلم مای عاجزنه بگویکلمه: ، گفتدی گسسته داتی از حَ

 .ّپس زبان تضرع گشود. شاه، آتش غضب او را سکونی دهد
 را شبهت آندانه، چون نقاب خاک را از چهرۀ خویش بگشاد و رو ی زمین را از زیور زمردین بست، بی )٣

 . بپرورند و از ثمرت آن منفعت گیرند
راغ چه خبر و شما غدلی نه اندیشۀ شما، شما را که قدم در آب نیست از استعاشقی نه پیشۀ شماست و بی )٤

 را که فرق در آفتاب نیست ار حرق چه اثر ؟
  
   امالیی هست؟غلط در کدام گروه از کلمات -٢٧
  شبهه و شائبه– فاحش  گناه–ّ رزق مقرر – بحر مکاشفت –عصارۀ تاک  )١
  واضح و هویدا–ّ فرش زمردین –قبای سبز ورق  – جسیم و وسیم –موسم ربیع  )٢
  مضمون ضمیر–ّ مفرح ذات – نخل باسق – نسیم باد صبا –شهد فایق  )٣
  معاصی و مسکرات– خصال نیکو – آکفان کعبۀ الهی –ّ تضرع و زاری –جمال قسیم و صحاب )٤

  

  ًها، تماما درست است؟ معنی کدام گروه از واژه-٢٨
 )راه: روی (–) هر چه بدان بنازند:مفخر (–) شهد:َرز( )١
   )سکون: طمأنینه(–-) کاریستیزه: عتاب (–) خو گرفته: مألوف( )٢
 )غمخواری: تیمار داشتن (–) برگزیده: باسق (–) زمین پست: طهرو( )٣
 )خوار: مخذول (–)  نشان پیامبری دارای:وسیم (–) کارستیزه: عنود( )٤

  

  واژه صحیح است؟..........  معنای -٢٩
: خودرو (–) همراه: ضمیمه (–) ّبا تأمل پیشین شعر سرودن: ًارتجاال (–) شدهاطاعت: ُمطاع (–) زیور: پیرایه(

  )نعره: یله (–) بختیتیره: ادبار (–) احسان: ّمنت (–) فرسوده: مندرس (–) ناپسند: َمنکر (–) بدخوی
 نه) ٤        هشت) ٣      هفت) ٢      شش )١
 
ّجل و - یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق کههرگه«  در عبارت -٣٠
ّبار دیگرش به تضرع و زاری بخوانـد، . بازش بخواند، باز اعراض فرماید.  بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند-عال

بـه کـدام » ُت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت لهييحیا مالئکتی قد است:  فرماید- سبحانه و تعالی–حق 
  است؟ ِعامل در پذیرش درخواست بندۀ خطاکار، تکیه شده

  قصد انابت به امید اجابت)      ٢         مداومت بر انابت و استغفار )١
 یاوری بندۀ خطاکارظهار تنهایی و بیا     )٤    همراهی و دلسوزی مالئک با بندۀ خاطی)    ٣



 

 ٨ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  زیر در چه قالبی سردوه شده است و نماد عاشق واقعی کدام است و ویژگی بارز عاشق چیست؟  ابیات -٣١
ــاموز« ــه بی ــشق ز پروان ــحر ع ــرغ س   ای م

  

ــد   ــد و آواز نیام ــان ش ــوخته را ج ــان س   ک
  

  خبراننـــدعیان در طلـــبش بـــیّایـــن مـــد
  

  »کــانرا کــه خبــر شــد خبــری بازنیامــد  
  

   ذکر و سجود– مرغ سحر –تی دوبی)  ٢          صبر و سکوت– پروانه –قطعه  )١
  سکر و مستی– مرغ سحر –  دوبیتی )٤       سوز و گداز عاشقانه– پروانه – رباعی ) ٣

 

  ؟نداردکدام بیت با متن زیر ارتباط معنایی  -٣٢
پردۀ ناموس بنـدگان . جا کشیدهدریغش همهحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی«

  » .ظیفۀ روزی به خطای منکر نبردبه گناه فاحش ندرد و و
  باران که درلطافت طبعش خالف نیـست  )١ 

  

  زار خـــسدر بـــاغ اللـــه رویـــد و در شـــوره  
  

  
ــــست  )٢ ــــاال و پ ــــد ب ــــیکن خداون   ول

  

ـــست   ـــس نب ـــر ک ـــصیان در رزق ب ـــه ع   ب
  

  
ـــت  )٣ ـــام اوس ـــفرۀ ع ـــین س ـــم زم   ادی

  

   چـه دشـمن چـه دوسـتابر این خوان یغم  
  

  
ــود  )٤ ــره از بح ــی قط ــونش یک ــمُ ک   ر عل

  

ـــم   ـــه حل ـــد ب ـــرده پوش ـــد و پ ـــه بین   گن
  

  
  

بـه » .جـا کـشیدهدریغش همهحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی« مفهوم عبارت  -٣٣
  مفهوم کدام بیت نزدیک است؟

ــفله   )١  ــه(از س ــار) فرومای ــیچ زنه ــواه ه   مخ
  

نشود پالس هرگـز  ) پارچۀ ابریشمی(کاطلس   
  

  
ــــــ  )٢ ــــــۀ ک ــــــواه روزی ز خزان   سی خ

  

ــــــز   ــــــود مکــــــاس هرگ ــــــاو را نب   ک
  

  
ــــد  )٣ ــــی نباش ــــع کن ــــرک طم ــــر ت   گ

  

ــــــز   ــــــراس هرگ ــــــست ه   ای دل ز ک
  

  
  نــــی محنــــت عــــشق دیــــده هرگــــز  )٤

  

ــــز   ــــشیده هرگ ــــان ک ــــور بت ــــی ج   ن
  

  
  

» چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟/ ّچه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان « بیت -٣٤
  ات ،مفهومی مشترک دارد؟ گروه ابیمبا کدا

ــــدم  )آ  ــــر هــــزاران دام باشــــد هــــر ق   گ
  

ـــم   ـــایی، نباشـــد هـــیچ غ ـــا م ـــو ب   چـــون ت
  

  
  دست در دامن مـردان زن و اندیـشه مکـن  )ب

  

  هــر کــه بــا نــوح نــشیند چــه غــم از طوفــانش  
  

  
ــدم  )ج ــوح دی ــان ن ــد ره طوف ــده ص   از آب دی

  

ــل   ــشت زای ــز نگ ــشت هرگ ــینه نق ــوح س   وز ل
  

  
  )د
  )ه
  )و
  )ز

ــر  ــه ــی ک ــِز قدل ــودَب ــاد ب ــادی او ش   َل ش
  هــــر کــــه در ســــایۀ عنایــــت اوســــت
  نــــه غــــم و اندیــــشۀ ســــود و زیــــان

ـــ ـــون عنایات ـــیمتچ ـــا مق ـــا م ـــود ب    ب
  

  ِگــرش طوفــان غمــان بــارد، غمگــین نکنــد  
ـــت اســـت و دشـــمن دوســـت ـــنهش طاع   گ
  نــــه خیــــال ایــــن فــــالن و آن فــــالن

ـــــی از ان دزد ل ـــــود بیم ـــــی ب ـــــک   یم؟ئ
  

  

    ز– آ –ه ) ٤   ز-  و–ه ) ٣   ب- ج –د ) ٢   ج- ب –آ ) ١



 

 ٩ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

ُیا مالئکتی قد استحييت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له « مفهوم حدیث قدسی  -٣٥ ُ َُ َ ََ َ َ َِ َ ْ در کدام گزینه » َ
  آمده است؟

  قبـــول اســـت اگـــر چـــه هنـــر نیـــستش  )١ 
  

ـــستش   ـــر نی ـــاهی دگ ـــا پن ـــز م ـــه ج   ک
  

  
ـــــزین  )٢ ـــــمند گ ـــــد هوش ـــــع کن   تواض

  

  نهـــد شـــاخ پـــر میـــوه ســـر بـــر زمـــین  
  

  
ــاز  )٣ ــرص ب ــد از ح ــاز باش ــن ب ــا ده ــو را ت   ت

  

  نیایــــد بــــه گــــوش دل از غیــــب راز  
  

  
ـــت  )٤ ـــوی دوس ـــروز در ک ـــرم ام ـــر می   اگ

  

ـــت    ـــوی دوس ـــه پهل ـــم خیم ـــت زن  قیام
  

  
  
  .یکسان است................. در همۀ ابیات، به استثنای بیت » امتدک«مفهوم عرفانی واژۀ  -٣٦

  نــــشینان ز کرامـــات مــــالفبـــا خرابـــات  )١ 
  

   ســـخن جـــایی و هـــر نکتـــه مکـــانی داردهـــر  
  

  
  کرامـــــت کـــــن درونـــــی دردپـــــرورد  )٢

  

ـــــــــرون درد و درون درد   ـــــــــی در وی ب   دل
  

  
ـــات  )٣ ـــات و مقام ـــه زدم الف کرام ـــدان ک   چن

  

ــــر از هــــیچ مقــــامی نفرســــتاد     هــــیچم خب
  

  
  چو بـدین گهـر رسـیدی، رسـدت کـه از کرامـت  )٤

  

ــا   ــت دری ــذری ز هف ــی گ ــو موس ــدم چ ــی ق   بنه
  

  
  
بـا مفهـوم کـدام بیـت » کان را که خبر شد خبری باز نیامـد/ اند خبرانّاین مدعیان در طلبش بی«بیت   -٣٧

  متناسب است؟
ــاده  )١  ــا نه ــون پ ــه کن ــن ن ــاتم ــه خراب   ام ب

  

ـــوده   ـــن کوچـــه ب ـــر ســـر ای ـــلب   ام ز اوای
  

  
ــ  )٢ ــه مجل ــوان زد ب ــه در آنسدم نت ــای ک   ج

  

  )گوینـده(ُمهر خموشـی زدنـد بـر لـب قایـل   
  

  
ــا تــو هــیچ رابطــه  )٣   ای نیــستواســطه را ب

  

  کس به وصـال تـو چـون رسـد بـه وسـایل؟  
  

  
ــدیم  )٤ ــوق دری ــت ش ــه دس ــن را ب ــردۀ ت   پ

  

ـــل   ـــو حای ـــا و ت ـــان م ـــشود در می ـــا ن   ت
  

  
  
   معنایی دارد؟تقابل  کدام بیت با سایر ابیات -٣٨

  اگـــــر ســـــالکی محـــــرم راز گـــــشت  )١ 
  

ـــــــشت   ـــــــر وی در بازگ ـــــــد ب   ببندن
  

  
ــــا ســــر ب  )٢ ــــشق ب ــــُع ــــد رازری   ده گوی

  

  )چـینسـخن(ّن که داند که سر بـود غمـاز از  
  

  
  راز درون پــرده چــه دانــد فلــک؟ خمــوش  )٣

  

ــرده   ــا پ ــو ب ــزاع ت   دار چیــست؟ّای مــدعی ن
  

  
  اگر فالطون به حکیمی مرض عشق بپوشـد  )٤

  

  عاقبـــت پـــرده برافتـــد ز ســـر راز نهـــانش  
  

  
  
  
  



 

 ١٠ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

» کـز عهـدۀ شـکرش بـه درآیـد؟/ ز دست و زبان که برآید ا« مفهوم کدام گروه از ابیات زیر با مفهوم بیت -٣٩
  متناسب است؟

ـــدای را  )آ  ـــزت خ ـــت و ع ـــپاس و من ـــکر و س ّش ّ  
  

ـــــا   ـــــد کبری ـــــق و خداون ـــــار خل   پروردگ
  

  
ـــرد؟  )ب ـــمار ک ـــد ش ـــه توان ـــدای را ک ـــضل خ   ف

  

ــرد؟   ــزار ک ــی از ه ــکر یک ــه ش ــست آن ک ــا کی   ی
  

  
ـــد  )ج ـــت مزی ـــد خلع ـــاس کن ـــه التم ـــاید ک   ش

  

ـــه شـــکر نعمـــت پ   ـــردســـعدی ک ـــار ک   روردگ
  

  
  )د
  )ه
  )و
  )ز

ـــر ـــدد بی ـــار خـــدایا ز ع ـــت ب   ن اســـتونعمت
ــه شــکر نعمــت او ــه اهــل مــشرق و مغــرب ب   ک

  پایــــان خــــدا را شــــکر بــــی وســــپاس
ـــت او ـــکر نعم ـــه ش ـــدایی ک ـــار خ ـــپاس ب   س

  

ـــکرگزار   ـــد ش ـــز نکن ـــو هرگ ـــام ت ـــکر انع   ش
ــین ــفند ره ــسان یوس ــه اح ــصر ب ــل م ــو اه   چ
ـــا را ـــست م ـــت نی ـــه نعم ـــت ک ـــرین نعم   ب

ـــ ـــم ه ـــال ک ـــک دمزار س ـــود ی ـــق او ب   ّاز ح
  

  

   و - ه –د ) ٤   ز- ج –ب ) ٣   ز- د –ب ) ٢   و- ج –آ ) ١
  

  
    مفهوم دو بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنای بیشتری دارد؟-٤٠

ــویش« ــصیر خ ــه ز تق ــه ک ــان ب ــده هم   بن
  

  عـــــذر بـــــه درگـــــاه خـــــدای آورد  
  

ـــــــدی ـــــــزاوار خداون ـــــــه س   اشورن
  

ـــای آورد   ـــه ج ـــه ب ـــد ک ـــس نتوان   »ک
  

  

ـــــیخـــــدا  )١  ـــــر بخـــــوانی ور بران   یا گ
  

  جـــــز انعامـــــت دری دیگـــــر نـــــداریم  
  

  
  نیـازی تـواگر طاعت کند بنـده خـدایا بـی  )٢

  

  وگر عصیان کند بنده به عـذری بـاز بخـشایی  
  

  
ــــــدمت آوردم  )٣ ــــــصیر خ ــــــذر تق   ع

  

ــــتظهار   ــــت اس ــــه طاع ــــدارم ب ــــه ن   ک
  

  
  بــودم و اوبــدی مــن بــه تقــصیر، ســزاوار   )٤

  

  )شـماره( و مر نیکویی کرد فزون ازحدو اندازه  
  

  
  

  
  شود؟در کدام بیت دیده می» پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد«  مفهوم عبارت -٤١
  صـــد ســـاله گنـــاه بنـــده را عفـــو کنـــی  )١ 

  

ــــرآرد آهــــی   ــــده ز ســــوز دل ب ــــر بن   گ
  

  
  ای لطـــف عمـــیم تـــو خطـــاپوش همـــه  )٢

  

  وی حلقــــۀ بنــــدگیت در گــــوش همــــه  
  

  
  همــــــه بنــــــدۀ پرگنــــــاه تــــــوایم  )٣

  

ـــــه بی   ـــــوایمب ـــــواه ت ـــــارگی دادخ   چ
  

  
ــــد  )٤ ــــو از خداون ــــده و عف ــــاه از بن   گن

  

ـــــود   ـــــه ج ـــــدا وز پادش ـــــا از گ   ّتمن
  

  
  



 

 ١١ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  تر است؟ مفهوم ابیات زیر به کدم بیت نزدیک-٤٢
  ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک در کارنــد«  

  بــردارهمــه از بهــر تــو سرگــشته و فرمــان
  

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری  
  »ف نباشد که تو فرمـان نبـریشرط انصا

  

  ّبحـــر آفریـــد و بـــر و درختـــان و آدمـــی  )١ 
  

  خورشــید و مــاه و انجــم و لیــل و نهــار کــرد  
  

  
  عیب خدایی که بـه تقـدیر عزیـزپاک و بی  )٢

  

  ّمــاه و خورشــید مــسخر کنــد و لیــل و نهــار  
  

  
  ت عناصــــر همــــه در خــــدمتتسهــــ  )٣

  

ـــ   ـــتسنی ـــن نعمت ـــی ای ـــپاس از پ   ت س
  

  
  دیــدی تــو ز پایبنــد شــهوتطیــران مــرغ   )٤

  

ـــت   ـــران آدمی ـــی طی ـــا ببین ـــه در آی ت   ّب
  

  
  
  تر است؟ مفهوم عبارت زیر به مفهوم کدام گزینه نزدیک-٤٣

 بردارد، - ّجل و عال- یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حقکه هرگه 
ّبار دیگرش به تـضرع و زاری بخوانـد، حـق . اعراض فرمایدبازش بخواند، باز . ایزد تعالی در او نظر نکند

  . و امیدش برآوردم که از  بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارممدعوتش اجابت کرد: تعالی فرماید
   نظــــر کــــن بــــه جــــودرااگخداونــــد  )١ 

ـــــسار ـــــدۀ خاک ـــــد از بن ـــــاه آی   گن
  

ـــود   ـــدگان در وج ـــد از بن ـــرم آم ـــه ج   ک
ــــــدگار ــــــو خداون ــــــد عف ــــــه امی   ّب

  

  

  اندر شـبانبنالندان دعاکن درنهان چندانچ  )٢
  گر مجرمی بخشیدمت وز جـرم آمرزیـدمت

  

  کز گنبد هفت آسمان در گوش تـو آیـد صـدا  
  این دعـارهاکندادمت،خامشخواهیفردوس

  

  

  عزیــزی و خــواری تــو بخــشی و بــس  )٣
ـــه خـــوارم مکـــن ـــه عـــزت ک   ّخـــدایا ب

  

ــــس   ــــد ز ک ــــواری نبین ــــو خ ــــز ت   عزی
ـــــسارم  ـــــه شرم ـــــه ذل گن ـــــنمّب   ک

  

  

ــــــدی  )٤ ــــــه ذات خداون   اتخــــــدایا ب
  ّخـــــدایا بـــــه ذلـــــت مـــــران از درم

  

ـــی   ـــاف ب ـــه اوص ـــدیب ـــل و مانن   اتمث
ـــــرم ـــــدد در دیگ ـــــورت نبن ـــــه ص   ِک

  

  

  

    مفهوم کدام بیت متفاوت است؟-٤٤
  ذات او را نبـــــــــــــــــــرده ره ادراک  )١ 

  

  عقـــــل را جـــــان و دل در آن ره چـــــاک  
  

  
ــــاجز  )٢   ای شــــده از شــــناخت خــــود ع

  

ـــــدای را   ـــــی خ ـــــی شناس ـــــز؟ک    هرگ
  

  
ــت  )٣ ــک اوس ــراد و مال ــان را م ــل و ج   عق

  

  منتهــــای مریــــد و ســــالک اوســــت  
  

  
  ّچـــون نـــدانی تـــو ســـر ســـاختنش  )٤

  

  ّچـــــون تـــــوهم کنـــــی شـــــناختنش؟  
  

  
  



 

 ١٢ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  . نماد عاشق واقعی است» پروانه«همانند بیت زیر ....................... جز بیت ها، به بیترهمۀ د-٤٥
ــام« ــه بی ــشق ز پروان ــحر ع ــرغ س   وزای م

  

ــد   ــان ســوخته را جــان شــد و آواز نیام   »ک
  

  پروانـــه صـــفت ســـوختم از آتـــش عـــشقت  )١ 
  

ــــتم   ــــان نگذش ــــر آب و ز پیم ــــت ز س   بگذش
  

  
  تــش عــشقش نبــود طاقــت ســوزآهــر کــه در   )٢

  

ــت   ــر اس ــه پ ــت پروان ــرو کاف ــک م ــه نزدی ــو ب   گ
  

  
ـــی  )٣ ـــبالن ب ـــشقبل ـــش ع ـــر آت ـــد از اث   خبرن

  

ــد   ــه زدن ــن پروان ــام م ــه ن ــه ب ــین قرع ــس هم   ب
  

  
ــت  )٤ ــق ثاب ــدم کــه اوعاش ــه را دی ــدم، پروان   ق

  

   برنتافـت تابـانازشمعو روی در عشق  جان باخت  
  

  
  

    مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-٤٦
  »کلــیم«ایــم در پــس زانــوی غــم تــا رفتــه  )١ 

  

ـــاه ســـد ســـکندر  درجـــا    ـــهرگّپن ـــمفت   ای
  

  
  چو در پناه تـو باشـم ز حادثـات چـه غـم؟  )٢

  

  نشین شد چه باکش از صرصر؟چوشمع پرده  
  

  
ــی  )٣ ــمنم ار م ــزار دش ــالکه ــصد ه ــد ق   کنن

  

ــاک   ــدارم ب ــمنان ن ــتی از دش ــو دوس ــرم ت   گ
  

  
  ی را کـــه در پنـــاه آردسحمایـــت تـــو کـــ  )٤

  

  حیــا دارد؟ّچــه غــم ز گــردش ایــام بــی  
  

  
  
ت انابت به امید اجابـت بـه هرگه یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دس« مفهوم جمالت پایانی عبارت -٤٧

ّبار دیگرش به تضرع و . بازش بخواند، باز اعراض فرماید.  بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند-ّجل و عال-درگاه حق
» ُت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت لهييحیا مالئکتی قد است:  فرماید-سبحانه و تعالی-زاری بخواند، حق

  تر است؟به مفهوم کدام گزینه نزدیک
 ّدســت تــضرع چــه ســود بنــدۀ محتــاج را   )١ 

  

ــل؟   ــرم در بغ ــت ک ــدا وق ــر خ ــا ب ــت دع   وق
  

  
ـــازنگردم از درت  )٢ ـــرم ب ـــی از ب   گرچـــه بران

  

ـــه   ـــت یافت ـــون ز در عنایت ـــدایتیچ   ام ه
  

  
  فرومانــــدگان را بــــه رحمــــت قریــــب  )٣

  

ـــب   ـــوت مجی ـــه دع ـــان را ب ـــضرع کن   ّت
  

  
  نشد کوته ز دامـان اجابـت دسـت امیـدم  )٤

  

   تار اشک چندانی که سر تا پا گره خـوردمچو  
  

  
  
با کدام بیت » .دریغش همه جا کشیدهحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیباران رحمت بی«  عبارت -٤٨

  قرابت مفهومی دارد؟
  ـتنیسمنع)اشلقمه(نوالشخواندرضیافتخانۀ  )١ 

  

  در گشاده است و صال در داده ،خوان انداختـه  
  

  
  ت ز مهمان داشت بایـد بهـر آنـکّ منپس تو را  )٢

  

  ِخورد بـر خـوان انعـام تـو نـان خویـشتنمی  
  

  
ــــوان عمــــر  )٣ ــــر خــــوان ال   دریغــــا کــــه ب

  

  دمـــی چنـــد خـــوردیم و گفتنـــد بـــس  
  

  
ـــی  )٤ ـــه ب ـــا ک ـــیهمان ـــه گیت ـــت او ب   نعم

  

ــال   ــن س ــوانیدر ای ــت خ ــس نیاراس ــا ک   ه
  

  
  



 

 ١٣ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

چـون .  رسم، دامنی پر کنم هدیـۀ اصـحاب رابه خاطر داشتم که چون به درخت گل: گفت« مفهوم عبرات -٤٩
  شود؟از کدام بیت دریافت می» . چنان مست کرد که دامنم از دست برفتمبرسیدم بوی گل

ـــسته  )١  ـــراری ب ـــیق ـــا م ـــانام ب   فروش
  

ــــم   ــــه روز غ ــــهک ــــرمب ــــاغر نگی ــــز س   ج
  

  
  چنــان پــر شــد فــضای ســینه از دوســت  )٢

  

ـــمیرم   ـــد از ض ـــم ش ـــویش گ ـــاد خ ـــه ی   ک
  

  
  کــه هــر شــام و ســحرگاه ن مــرغمآمــن   )٣

  

ـــــی   ـــــرش م ـــــام ع ـــــفیرمز ب ـــــد ص   آی
  

  
  قـدح پــر کــن کـه مــن در دولــت عــشق  )٤

  

ــــوان   ــــرمج ــــه پی ــــانم گرچ ــــت جه   بخ
  

  
  
   بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ -٥٠

ــرانّایــن مــدعیان در طلــبش بــی« ــدخب   ان
  

ــد   ــری بازنیام ــد خب ــر ش ــه خب ــان را ک   »ک
  

ــادۀ شــبگی  )١  ــقی را کــه چنــین ب   ر دهنــدعاش
  

ـــاده   ـــشود ب ـــود گـــر ن ـــافر عـــشق ب   پرســـتک
  

  
ــازان نیــستخــامی و ســاده  )٢ ــی شــیوۀ جانب   دل

  

ـــــار   ـــــار بی ـــــر عی ـــــر دلب ـــــری از آن ب   ّخب
  

  
  جــز دادن جــان نیــستدر کــوی وفــا چــاره بــه  )٣

  

  یعنـــی کـــه مجـــو در طلـــبش راه ســـالمت  
  

  
  قـراری برفروخـتعشق در هر دل که شـمع بـی  )٤

  

ـــه   ـــین پروان ـــب ّاول ـــر ل ـــوداش مه ـــار ب   اظه
  

  
  
  است؟» اضافۀ تشبیهی«ها  در کدام گزینه همۀ ترکیب-٥١
  عرشّقبۀ - روی تعظیم – روی ماه –گوشۀ کاله  )١
  تقصیر عشق– اوج بالغت – جمال عشق –آبروی بندگان  )٢
  موسم ربیع– شهد فایق – عصارۀ تاک – دروگر زمان )٣
  تیر مژگان– مهد زمین – بحر مکاشفت –بنات نبات  )٤
  
  
  است؟» اضافۀ تشبیهی«ها دام مجموعه از ترکیب ک-٥٢
  کاله شکوفه– مرغ سحر – شرط انصاف –مزید نعمت  )١
 ّ قصۀ عشق–ّ دیوار امت – امید اجابت –جیب مراقبت  )٢
 اوندد درگاه خ– سرور کاینات – کاله شکوفه – پردۀ ناموس )٣
  آتش عشق– شکوفۀ اشک – شب جهل –دریای معرفت  )٤
  



 

 ١٤ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

  به کار رفته است؟» ایهام تناسب«و » تلمیح«دو آرایۀ  در کدام گزینه هر -٥٣
  رفته است عزیز من و مکتوب نوشـته اسـت  )١ 

  

  یوسف خبر خویش به یعقوب نوشـته اسـت  
  

  
  در صباح عیـد، اگـر مـشغول تکبیرنـد خلـق  )٢

  

  وگـوی توسـتَبر زبانم از سحر تا شـام گفـت  
  

  
  پرستان را ز می هردم حیاتی دیگر اسـتمی  )٣

  

  وان ریخت گویا باغبان در جـوی تـاکآب حی  
  

  
ـــــــر در دام  )٤ ـــــــل صـــــــدبرگ را دگ   ُگ

  

  افتــــدهمچــــو بلبــــل هــــزار مــــی  
  

  
  
  اند؟رایۀ بیت زیر کدامآ -٥٤

ــزد« ــه ســپه انگی   در عرضــگه عــشقش فتن
  

ــه ز   ــدازدلدر رزمگ ــپر ان ــردون س ــش گ   »ف
  

  جناس- مجاز – کنایه –تشبیه ) ٢       جناس– استعاره – مجاز –ایهام  )١
  مراعات نظیر– تشبیه – کنایه –استعاره ) ٤     ایهام– مراعات نظیر – تشبیه –ص  تشخی)٣

  
   آرایۀ نوشته شده در نقابل چند گزینه درست است؟-٥٥

  درگذشت از سر من آب ولـی گـر دهـدم  )آ 
  

  )المثـلارسـال(آشنایی مددی دستی و پـایی بـزنم  
  

  
ــ  )ب ــل ط ــد بلب ــا نبین ــسار اوبت ــل رخ   ُعم گ

  

  )تـشبیه(م گـردد قفـس باشـد مـراگرجهان باغ ار  
  

  
  من نه آنم کـه کـنم میـل بـه داد دگـری  )ج

  

  )تنـاقض(رسد از عشق تـو بیـداد مـراتا به دل می  
  

  
  )د
  )ه

  ای انگـشتدالن رنگ کردهخون خستهبه
  جانان خویشگرفتیم ازپیماچوترک جان

  

  )تعلیـلحـسن(ّنهاده تهمـت بیهـوده بـرگ حنـارا  
  )جنـاس(ماستآسانستدشوارهآنهرچهرهاندرین

  

  

   چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  یک) ١
  
  ترتیب در کدام ابیات آمده است؟به»  ایهام تناسب– حناس همسان – اغراق –استعاره «های آرایه-٥٦

  مرا چو چـین سـر زلـف تـو بـه دام آورد  )آ 
  

ــنم؟   ــه ک ــین چ ــان چ ــال بت ــۀ خ ــه دان ــر ب   نظ
  

  
  ُدیر بردسن از این کهنهُیوسف برفت و ح  )ب

  

  ُو روزگـــار حـــسننـــتـــو آمـــدی و شـــد ز تـــو   
  

  
  درباغ چو بخرامی جانم به هوس خواهد  )ج

  

   روان بـــودنِچـــون آبســـروت در پـــای ســـهی  
  

  
ـــستی  )د ـــر نی ـــو گ ـــیرین ت ـــدۀ ش   خن

  

  کـــس بـــه چـــه دانـــد کـــه تـــو داری دهـــن؟  
  

  
  د - آ – ج –ب ) ٤   ج- ب – د –آ ) ٣   ج- آ – د –ب ) ٢   د- ج – ب –آ ) ١



 

 ١٥ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
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  موجود است؟» جناس، استعاره، کنایه و تشبیه«های  بیت همۀ آرایه در کدام-٥٧
  َکس که سر به جیـب قناعـت فرونبـردآن  )١ 

  

ـــرورود   ـــذلت ف ـــاه م ـــه چ ـــا ب ـــذار ت   ّبگ
  

  
  سراســت خانــۀ دنیــا کــه انــدر اومهمــان  )٢

  

ـــک روز او رود   ـــد و ی ـــن بیای ـــک روز ای   ی
  

  
ـــنمش ممگفـــت  )٣   م درد اشـــتیاقگـــر ببی

  

ــدم    ــود، بدی ــاکن ش ــشتاقس ــدمو م ــر ش   ت
  

  
  ؟گویند روی سرخ تو سعدی کـه زرد کـرد  )٤

  

ــسیر    ــساک ــر م ــشق ب ــدمع ــاد و زر ش   م افت
  

  
  
همچو نیلوفر سپر بر آب، / افکند گرنه شوریده است و سودایی، چرا می«های بیت  کدام گزینه دربارۀ آرایه-٥٨

  کامال صحیح است؟» شاخ سنبلش؟
 شبیه ت- استعاره – جناس ناهمسان –تلمیح  )١
  حسن تعلیل– استعاره – کنایه –تضاد  )٢
  تشبیه-  تناسب – کنایه –آمیزی  حس )٣
  تشخیص-  استعاره – تشبیه –حسن تعلیل  )٤
  
  های ابیات زیر است؟ترتیب بیانگر آرایه کدام گزینه به-٥٩

  اگر از کمنـد عـشقت بـروم کجـا گریـزم؟  )آ 
  

  تـو زنـدانتو بنداسـت و حیـات بـیکه خالص بی  
  

  
  ی در دلم ای جان جهان صدرنشینتاشد  )ب

  

ـــازِدر   ـــستم ب ـــان جهـــان ب ـــر همـــه خوب    دل ب
  

  
   خـاک در جانـان باشـدزهر نسیمی کـه   )ج

  

ـــه   ـــدس مای ـــون دم روح ق ـــدُچ ـــان باش   ِده ج
  

  
  )د
  )ه

  چون کـنم؟من سرآشوب دارم میل زلفش
ــست ــم بگری ــن قل ــار م ــوزناکی گفت   ز س

  

  کنــدز ســالمت مــیانیــست عاشــق هرکــه او یــاد   
   نــــی،آتش ســــوزنده زودتــــر گیــــردکــــه در

  

  

  تضمین- کجاز – تشبیه – استعاره –تضاد  )١
  کنایه-  تضاد – تشبیه – تلمیح –تضاد  )٢
 آمیزی حس– مجاز – اغراق –ناهمسان  جناس–نما  متنانض )٣
  تشخیص- تناقض – تلمیح – استعاره –جناس تام  )٤
  
  .حذف شده است» قرینۀ لفظی«فعل اسنادی به .. ................... گزینۀ به استثنایها  در همۀ گزینه-٦٠
َزاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گ. ّدر وی شکاری بسیار و اختالف صیادان متواتر )١  .شن خانه داشتِ
 .ّآید، مفرح ذاتِّرود، ممد حیات است و چون برمیهر نفسی که فرو می )٢
ّسخن حق تلخ باشد و اثر آن در مسامح مستبدان ناخوش )٣ ِ. 
  .ان خار و بر روی دوستان خالمنشت و پناه سپاه و روی بازار اتباع من بود، در دیدۀ دشالحق پ )٤
  



 

 ١٦ 
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  فعل به قرینۀ معنوی حذف شده است؟ در کدام بیت -٦١
  دیـــدۀ ســـعدی و دل همـــراه توســـت  )١ 

  

ــــی   ــــا م ــــه تنه ــــداری ک ــــا نپن   رویت
  

  
  گیـرد قـراردل که با صد رشتۀ جادو نمـی  )٢

  

  زنجیــرش کنیــدتــاری از گــسیوی او آریــد و   
  

  
  گـذرممسیر مـن همـه داالن سـبز و مـی  )٣

  

ــی   ــوش و م ــهخم ــوال دیوان ــن س ــدم ای   کن
  

  
  دیو پیش توست پیدا،زو حذربایدت کـرد  )٤

  

ــد   ــو ناپدی ــه ز دی ــو چــو دیوان ــالی ت ــد ن   چن
  

  
  
  ذف شده است؟ح» قرینۀ معنوی«فعل به ......... .......بیت گزینۀ جز به در همۀ ابیات -٦٢

  اســت میــان آن کــه یــارش در بــرفــرق   )١ 
  

ـــر در   ـــارش ب ـــه دو چـــشم انتظ ـــا آن ک   ب
  

  
  به بوی عطر سر زلـف او دلـم خـون شـد  )٢

  

   خـتن چـه خبـر؟یهصبا کجاست؟ از آن ناف  
  

  
ـــو  )٣ ـــده نچ ـــاخن درن ـــداری ن ـــزتّ ن   ی

  

  دان آن بـــه کـــه کـــم گیـــری ســـتیزَدبـــا   
  

  
  پــره چــشمگــر نبینــد بــه روز شــب  )٤

  

  نــــــاهآفتــــــاب را چــــــه گچــــــشمۀ   
  

  
  
  متفاوت است؟» حذف فعل« در کدام بیت نوع -٦٣

  ســـگ و دربـــان چـــو یافتنـــد غریـــب  )١ 
  

  ش گیـــــرد آن دامـــــنْایـــــن گریبـــــان  
  

  
ـــت اوســـت  )٢ ـــایۀ عنای ـــه در س ـــر ک   ه

  

ــمن   ــت و دش ــت اس ــنهش طاع ــت،گ    دوس
  

  
  کــــرم بــــین لطــــف خداونــــدگار  )٣

  

ـــرده   ـــده ک ـــه بن ـــسارگن ـــت و او شرم   س
  

  
  ه زانـکامید بسته برآمد ولـی چـه فایـد  )٤

  

  امیـــد اســـت کـــه عمـــر گذشـــته بازآیـــد  
  

  
  
   است؟صورت گرفته» معنوی«یا » قرینۀ لفظی«حذف فعل به ................بیت گزینۀ جز به در همۀ ابیات -٦٤

  تارتهی اسـتجای ناله گرآغوشم از سهچه  )١ 
  

ــاه مــن اســت   ــم شــور و چارگ ــه نغمــۀ قل   ک
  

  
  شو در رکابت دل رفت وصبر و دانـرفتی  )٢

  

ـــازآ   ـــار دارمب ـــر نث ـــانی به ـــیم ج ـــه ن    ک
  

  
  باشـددربـرمدوستچوندوست کهجانبه  )٣

  

ــورم   ــم نخ ــرند، غ ــر س ــر ب ــمن اگ ــزار دش   ه
  

  
  اگر از کمنـد عـشقت بـروم، کجـا گریـزم  )٤

  

  تو زنـدانتو بنداست وحیات بیخالص بیکه  
  

  
  محذوف است؟» نهاد« در کدام گزینه -٦٥

ــــ  )١  ــــورن ــــشمۀ ه ــــروز چ ــــی ف   ور گیت
  

  ِزشـــت باشـــد بـــه چـــشم موشـــک کـــور  
  

  
ـــرد  )٢ ـــیخ ک ـــا ب ـــر کج ـــرم ه ـــت ک   درخ

  

ــــاالی او   ــــاخ و ب ــــک ش ــــت از فل   گذش
  

  
  جـــــستنخـــــالف رای ســـــلطان رای  )٣

  

ــت   ــد دس ــویش باش ــون خ ــه خ ــستنب   ش
  

  
  چیـست؟وبهاروباغوصحبت ز عیشترخوش  )٤

  

  ساقی کجاسـت؟گو سـبب انتظـار چیـست؟  
  

  



 

 ١٧ 

٣ فارسی تست های جامع درس به درس  
 محمد صادقی

» نادرش باال و رفتن، دلپذیرش طبـع و خوسـت/ اش ابرو و چشم فتنهشاهدش دیدار و گفتن، « در بیت -٦٦
  ّاتفاق افتاده است؟» جهش ضمیر«چند بار 

 چهار) ٤        سه) ٣      دو) ٢      یک )١
  شود؟دیده می» جایی ضمیرجابه«کدام بیت در  -٦٧

  َگرت در آینـه سـیمای خـویش دل ببـرد  )آ 
  

ــانی   ــان خــویش درم ــه درم ــن شــوی و ب   چــو م
  

  
   دامـن ننـشیند ز نـسیمش گـردیتا بـه  )ب

  

  ذری نیـست کـه نیـستگـخیـز از نظـرم رهسیل  
  

  
   را که مرده بود حیاتی به جان رسـیدلد  )ج

  

  اش در مــشام رفــتتــا بــویی از نــسیم مــی  
  

  
  )د
  )ه
  )و

  یا رب سببی سـاز کـه یـارم بـه سـالمت
  حاصـلبیوبادصبامسکین،دوسرگردانمن

   داری وقـت وقـت اسـتهصبا گـر چـار
  

  هانـــــدم از بنـــــد مالمـــــتْو برآیـــــد باز  
  و او از بوی گیـسویتمن از افسون چشمت مست

  کــــه درد اشــــتیاقم قــــصد جــــان کــــرد
  

  

  ج– و – د –ه ) ٤   و- آ – ه –ب ) ٣   آ- و – ج –ب ) ٢     ج- د – ه –آ  )١
  شود؟یافت می» جایی ضمیرجابه«ای برای ها نمونهکدام بیتدر  -٦٨

  ر بگیـرمشام تـا کـه مگـگر نهـادهددام   )آ 
  

  آن کـــه بجـــست از کفـــم بـــار دگـــر بگیـــرمش  
  

  
  به قـولگردن نهم به خدمت وگوشت کنم  )ب

  

  ّتــا خــاطرم تعلــق آن گــوش و گــردن اســت  
  

  
  پیالــه بــر کفــنم تــا ســحرگه حــشر  )ج

  

  بــــه مــــی ز دل ببــــرم هــــول روز رســــتاخیز  
  

  
  )د
  )ه

  روم که در قدم اندازمش ز شـوقجان می
  گـردیتا بـه دامـن ننـشیند ز نـسیمش 

  

ـــده   ـــدرمان ـــه نزل ـــوز ک ـــتام هن ـــر اس   ّی محق
  خیـز از نظـرم رهگـذری نیـست کـه نیـستسیل

  

  

  د– ج –ب ) ٤     ه- ج –آ ) ٣       د– ب –آ ) ٢     ه- د –ب  )١
  ها است؟ترتیب پس از کدام واژهّدر ابیات زیر جای اصلی ضمایر مشخص شده، به -٦٩

ــه آســتان مرســان  )آ  ــیکنشب ــار مــن ل    غب
  

  از آن عـــالی آســـتان برســـانبـــه مـــن غبـــاری   
  

  
   در کمنـــدتچـــو گـــرگ خبیـــث آمـــد  )ب

  

ـــــفند   ـــــرکن از گوس ـــــه دل ب ـــــش ورن   بک
  

  
  انـــد ســـپاس انـــدکی گفتـــهتهنـــوز  )ج

  

ـــور    ـــه)  هـــزارده(ز بی ـــدهـــزاران یکـــی گفت   ان
  

  
  )د
  )ه

  جان نشـسترا هوای روی تو برجایجان
  تـن باشـدال و پیـلیـجوان اگرچه قوی 

  

ــــر تــــوا      نشــــست درون دل مهربــــانممه
ــنم ــگ دش ــه جن ــدشب ــسلد پیون ــول بگ    از ه

  

  

  هول- مهربان – اندکی – خبیث –غبار  )١
  هول- دل – سپاس – خبیث –آستان  )٢
  پیوند- مهربان – سپاس – کمند – آستان  )٣
  پیوند-  دل – سپاس – کمند –غبار  )٤
  



 

 ١٨ 

 محمد صادقی

  .محذوف است» نهاد«.................  بیت جز بهدر همۀ ابیات  -٧٠
  کنـد ّمی با جوانان خوردنم بـاری تمنـا مـی  )١

  

  ُتا کودکـان در پـی فتنـد ایـن پیـر دردآشـام را  
  

  
  گداخت جان که شود کار دل تمـام و نـشد  )٢

  

ـــسوختیم در ایـــن آرزوی خـــام و نـــشد     ب
  

  
  وز و شبچندان کز این دو دیدۀ من رفت ر  )٣

  

  ز نرفــــت خــــون شــــهیدان کــــربالگــــهر  
  

  
  بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید  )٤

  

ــشاید   ــت بگ ــدن در دول ــو دی ــون ت   ِروی میم
  

  
 

  صورت گرفته است؟» حذف فعل به قرینۀ معنوی«در کدام بیت دو بار  - ٧١
ــن  )١ ــشت م ــون سرانگ ــوارگی چ ــه غمخ   ب

  

ـــشت مـــن   ـــان پ ـــدر جه   نخـــارد کـــس ان
  

  
  وار نشستن چه سود سـر در پـیش بنفشه  )٢

  

  دریــغ بیهــده بــردن بــر آن دو نــرگس مــست  
  

  
ــت  )٣ ــان و دس ــون و خفت ــزه پرخ ــر نی   س

  

ــشته   ــر گ ــه نخچی ــی ب ــو گفت ــست ت   ســت م
  

  
  چـــو یـــک پیـــل از ســـتبری و بلنـــدی  )٤

  

ـــــدی   ـــــیلش زورمن ـــــدار دو پ ـــــه مق   ب
  

  
  

  ترتیب چه نقشی دارند؟ شده به ّهای مشخص در شعر زیر، واژه -٧٢
  ز دلم برای کـم و بـیش غـم نداشـتهرگ  

  

   که غـم بـیش و کـم نداشـتغمآری نداشت   
  

  
  در دفتـــر زمانـــه فتـــد نـــامش از قلـــم  

  

ــهــر    ــردم صــاحبّملت ــه م ــم نداشــت ی ک   قل
  

  
ــرمخــرددر پیــشگاه اهــل       نیــست محت

  

  آن کــس کــه فکــر جامعــه را محتــرم نداشــت  
  

  
   اسـتتهـی  آن که جیب و جام من از مال و میبا  

  

  فراغتی است کـه جمـشید جـم نداشـتما را   
  

  
  مسند- صفت -ّ متمم -مفعول )٢     مسند–ٌ مضاف الیه - نهاد -مفعول )١
   صفت– صفت - مفعول -مفعول )٤     صفت–ٌ مضاف الیه - نهاد -نهاد )٣

  

   است؟نشدههای زیر نقش کدام واژه به درستی تعيين   در بیت-٧٣
   چـــون گـــزاریمحـــقکـــه اســـتادیت را   )١

  

  )مفعـول( خـود مـزد شـاگردان نـداریم که مـا  
  

  
ـــی  )٢ ـــار ب ـــر ک ـــود ه ـــتاد  ب ـــواراس   دش

  

ــار    ــی ک ــد آنگه ــتاد بای ــست اس ــسند(نخ   )م
  

  
  ُحکایــــت بازجــــست از زیردســــتان  )٣

  

ــستم،    ــه م ــوردلک ــستان ک ــند م ــاد( باش   )نه
  

  
  در ان خدمت بـه غایـت چـابکی داشـت  )٤

  

  )ٌمـضاف الیـه( نـازکی داشـت نازنینـانکه کار   
  

  
  شود؟ دیده می» بدل«و چند » مسند«ترتیب چند  تن زیر بهدر م -٧٤

ای که در ایلیاد به نظم کشیده شده است، جنگ یونان با تـروا اسـت و آن چنـین اسـت کـه  ترین واقعه مهم«
ُپاریس، فرزند پریام، پادشاه تروا، به اسپارت می ِ رود و منالئوس، پادشاه آن سرزمین او را به گرمی در خانۀ خود  ِ

  ».هلن زیباترین زن جهان بوده است. گریزد در غیاب منالئوس، پاریس با هلن، همسر زیبای او می. ذیردپ می
 چهار – چهار) ٤  سه –چهار ) ٣  سه –سه ) ٢  چهار –سه ) ١
 



 

 ١٩ 

 محمد صادقی

ِیوسـف دل از چـه  نـشان/ آرد  مـی کهبین الحزن  شکستۀبدین «در بیت  -٧٥ هـای  نقـش واژه» شزنخـدانَ
  م است؟ترتیب کدا شده به ّمشخص

 ٌ مضاف الیه- مفعول - نهاد -ّمتمم )٢  ٌ مضاف الیه-ٌ مضاف الیه - نهاد -صفت ) ١
 ٌ مضاف الیه-  نهاد -ٌ مضاف الیه - ّمتمم )٤    ّ متمم– مفعول - ٌ مضاف الیه -نهاد )٣
  

  شده در مقابل چند گزینه درست است؟ آرایۀ نوشته -٧٦
  تا عزیزی چو تـو در مـصر دلـم خواهـد بـود  ) آ

  

ــ   ــن نکن ــان دل م ــف کنع ــوی یوس ــل س ــام(د می   )ایه
  

  ُگنج حسنت را که مار مشک پیکر بر سر است  )ب
  

  )استعاره(گیرد فسون  چون به دست آرم؟ که در مارت نمی  
  

ــه  )ج ــناييم بیگان ــو آش ــا ت ــا ب ــود ت ــا خ ــم ب   ای
  

  )نمـــا متنـــاقض(وار مگـــذر از کـــوی آشـــنایان  بیگانـــه  
  

ــــابم  )د ــــات نت ــــه رخ از رخ زیب ــــون آین   چ
  

ّر اره نهــد بــر ســرم ایــام چــو شــانه گــ     )ایهــام تناســب(ّ
  

  سه) ٤  چهار) ٣  یک) ٢  دو )١
  

  ًهای مقابل کدام بیت، تماما درست است؟ آرایه -٧٧
  زلــف کــافر بــه رخــش راهنمــون شــد مــا را  )١

  

  )آمیزی  حس-پارادوکس (ایم  از ره کفر به سرمنزل ایمان شده  
  

  صد صوفی صافی به یکی جرعه کنـد مـست  )٢
  

  ) تــشبیه-اغــراق (بــاده کــه در جــام ز مینــای تــو باشــد هــر   
  

  جز حرف پوچ قسمت زاهـد ز عـشق نیـست  )٣
  

  ) تـضاد-اسلوب معادلـه (ها  کف باشد از محیط نصیب کناره  
  

  گیری بودم چو چـشم مـستت در عین گوشه  )٤
  

  ) تـشبیه-ایهام تناسـب ( واکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل  
  

  

  ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ به»  اغراق- استعاره - ایهام - اسلوب معادله -تشبیه «های  آرایه -٧٨
  هــا کــه رســید از دلــم بــه خــرمن مــاه چــه نالــه  ) آ

  

ـــی آورد   ـــاه خرگه ـــارض آن م ـــاد ع ـــو ی   چ
  

  
  جــز محنــت نیــست بهــرۀ خواجــه ز اســباب بــه  )ب

  

  ّعـــرق از بـــار گـــران قـــسمت حمـــال شـــود  
  

  
ـــده  )ج ـــاری دل خن ـــر گرفت ـــی ب ـــان م ـــذرم زن   گ

  

ــذرد   ــستان گ ــیش دب ــه از پ ــه ک ــو دیوان   همچ
  

  
  دل همچو سنگت ای دوست بـه آب چـشم سـعدی  )د

  

  عجــب اســت اگــر نگــردد کــه بگــردد آســیابی  
  

  
ــــــاق را  )هـ ــــــم آف ــــــش در زن ــــــتم آت   گف

  

ــــا منــــت: گفــــت   َســــعدی، در نگیــــرد ب َ  
  

  
   د- هـ - الف - ب -ج ) ٢     د- الف - هـ - ب -ج ) ١
   هـ- ج - ب - الف -د ) ٤     ج- هـ - الف - ب -د ) ٣

  

  ّاتفاق افتاده است؟» قرینۀ لفظی«هر دو به » مفعول«و » نهاد«در کدام بیت حذف  -٧٩
  َطلــبم گــر ببــرد اد ســحر مــیبــّهمــت از   )١

  

  ْخبر از من به رفیقی کـه بـه طـرف چمـن اسـت  
  

  
  وطنان در ره آزادی خـویش فکری  ای هم  )٢

  

  ثــل مــن اســتبنماييــد کــه هــر کــس نکنــد، م  
  

  
  ای کـاو شـود از دسـت اجانـب آبـاد خانه  )٣

  

َز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است   َ  
  

  
  ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن جامه  )٤

  

َبدر آن جامه کـه ننـگ تـن و کـم از کفـن اسـت   ِ  
  

  
  



 

 ٢٠ 

 محمد صادقی

  .گرفته استصورت » قرینۀ معنوی«حذف فعل به ..............  بیت جز بههمۀ ابیات در  -٨٠
ــــیاه  )١ ــــر س ــــر ز اب ــــاره برت ــــر ب ِس ِ  

  

ـــــپاه   ـــــلیح و س ـــــراوان س ـــــدو در ف   ب
  

  
ــست  )٢ ــن راه نی ــز ای ــا را ج ــت م ــدو گف   ب

  

ــــست   ــــاه نی ــــه از راه کوت ــــی ب ــــه گیت   ب
  

  
  ِبـــــه گـــــرد انـــــدرش رود و آب روان  )٣

  

  کـــــه از دیـــــدنش خیـــــره گـــــردد روان  
  

  
ـــان  )٤ ـــل ژی ـــردار پی ـــه ک ـــدان ب   دو دن

  

ــر و ک   ــب ــی ف ت ــه= (فرب ــان) فرب ــر می   و الغ
  

  
  

  به کار رفته است؟»  مراعات نظیر- کنایه - تشبیه - تضاد -جناس ناقص «های  در کدام بیت همۀ آرایه -٨١
  زنـم چل سال بیش رفت که مـن الف مـی  )١

  

ـــنم   ـــرین م ـــان کمت ـــر مغ ـــز چـــاکران پی   ک
  

  
  در زیــر بــار عــشق تــو از پــا درآمــدم  )٢

  

  آخر بـه رغـم دشـمنم ای دوسـت دسـت گیـر  
  

  
  با مـن مگـوی جـز صـفت سـرو قامتـت  )٣

  

  پــذیر زیــرا کــه نیــست جــز ســخن راســت دل  
  

  
ــه  )٤ ــارض م ــم ز عکــس ع ــرا دائ ــرت م   پیک

  

ـــمیر   ـــۀ ض ـــت در آيين ـــصور اس ـــانی م   ّج
  

  
  

تر از  بزمی بساز فصل خزان خوش/ ای ماه مهربان، مه مهر است می بیار «های بیت  کدام گزینه، دربارۀ آرایه -٨٢
  ست؟ًتماما درست ا» بهار
   تلمیح- کنایه - جناس ناهمسان -تضاد ) ٢  آرایی  واج- ایهام تناسب - تضاد -استعاره   )١
   تضاد- تشخیص - استعاره -تشبیه ) ٤  آرایی  واج- تضاد - مراعات نظیر -ایهام   )٣

  

  شده در مقابل کدام گزینه درست است؟ هر دو آرایۀ نوشته -٨٣
   بیرونآید ز دل نباشد اشک اگر گلگون، نمی  )١

  

َسان طفل غمگینی که نبو به    د جامـۀ عیـدش ِ
  

  ) مجاز-تشبیه (

  ایـم خوارتر از شیـشۀ خـالی بـه بـزم بـاده  )٢
  

ــار مــا م   ــّعزتــی گــر بــود رفــت، از اعتب  رس پ
  

  ) تشبیه-تضاد (

  صبح به شام غریبان است، از شامم مپـرس  )٣
  

 ام  سـرا افتـاده تا بـه کـام غـم در ایـن غربـت  
  

اسلوب معادلـه (
  ) تناقض-

ـــامی مـــنم  )٤ ـــیم گمن   صـــاحب آوازه در اقل
  

 ام  نــام خــود را از زبــان هــیچ کــس نــشنیده  
  

 -اســـــــتعاره (
  )پارادوکس

  

  ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ به» آمیزی  حس- تضاد - تناقض - مجاز -تشبیه «های  آرایه -٨٤
ــی  ) آ ــه م ــال ک ــل س ــست چه ــمش ه   پوش

  

  ام کهنــــــه نــــــشد جامــــــۀ عریــــــانی  
  

  
ِعد عمـری کـه بـه خـواب مـن بیـدل آمـدب  )ب ُ  

  

  گریــه آبــی بــه رخــم ریخــت کــه بیــدار شــدم  
  

  
  گیــرم ســراغ مــرگ را از در و دیــوار مــی  )ج

  

ـــــده   ـــــورد مان ـــــزلم ِرهن   ام، در آرزوی من
  

  
ِبختی بیش از این نبود که در بزم جهان تیره  )د َ ْ َ  

  

ــامحرمم   ــو را ن ــل ت ــوت وص ــا خل ــمعم ام َش ِ ّ  
  

  
ِ، از زهد خشک محتسبچنین در بهاری این  )هـ ِ  

  

  نهــم ســاغرم تــا تــر شــود، در زیــر بــاران مــی  
  

  
  ب- ج - الف - هـ -د ) ٢       هـ- ب - الف - ج -د ) ١ 
  هـ- الف -  ب - ج -د ) ٤       هـ-  الف - د -  ب - ج )٣



 

 ٢١ 

 محمد صادقی

   است؟متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -٨٥
ــــی  ) ١ ــــدای آن ب ــــا گ ــــر و پ ــــا را س   ج

  

  ن بینـــــیســـــر ز ملـــــک جهـــــان گـــــرا  
  

  
ــرا  )٢ ــود م ــدایی ب ــال گ ــر درت مج ــر ب   گ

  

  حاشــا کــه التفــات بــه ملــک جهــان کـــنم  
  

  
ــی  )٣ ــد ول ــات جهانن ــۀ حاج ــسروان قبل   خ

  

  ســـببش بنـــدگی حـــضرت درویـــشان اســـت  
  

  
  ست قلیـل سلطنت را چه تفاخر که متاعی  )٤

  

  مملکت فقر که ملکی است کثیـر) خوشا(= ّحبذا   
  

  
  

ما را فراغتی است که جمشید جم / ن که جیب و جام من از مال و می تهی است با آ«کدام گزینه با بیت  -٨٦
  )٩٣خارج از کشور (تناسب مفهومی بیشتری دارد؟ » نداشت

  رونـد شب هر توانگری بـه سـرایی همـی  )١
  

  درویش هر کجا که شب آمـد سـرای اوسـت  
  

  
  نبــرد ره بــه ســراپردۀ وصــلت» خواجــو«  )٢

  

ــرم    ــد در ح ــه زن ــا خیم ــش کج ــاهدروی   ش
  

  
ــلطان  )٣ ــش س ــه دروی ــر ده ب ــت خب   پرس

  

ــسکین   ــش م ــلطان ز دروی ــه س ــر اســت ک   ت
  

  
  بـاری چه آزادند درویشان ز آسـیب گـران  )٤

  

  بـانی اند سلطانان به اسباب جهـان چه محتاج  
  

  
  

  )٩١ریاضی . (با یکدیگر تناسب دارد.................... ی بیت استثنا بهمفهوم همۀ ابیات  -٨٧
  شـب تـا دم صـبح رس که ما را همـهاز صبا پ  )١

  

  بوی زلف تو همان مونس جان اسـت کـه بـود  
  

  
ــد  )٢ ــر ره منتظرن ــر س ــوختگان ب ــبا س   ای ص

  

ــــامی داری   ــــفرکرده پی ــــار س ــــر از آن ی   گ
  

  
  روم تا کوی دوسـت با صبا افتان و خیزان می  )٣

  

  کـــنم ّ همـــت مـــیِ ره اســـتمدادِوز رفیقـــان  
  

  
  ت نـدانممن ای صبا ره رفتن به کـوی دوسـ  )٤

  

ــه ســالمت ســالم مــا برســانی تــو مــی     روی ب
  

  
  

بـا مفهـوم کـدام » نشان یوسف دل از چه زنخدانش/ آرد  بدین شکستۀ بیت الحزن که می«مفهوم بیت  -٨٨
  بیت متناسب است؟

ــا  )١ ــال ی ــیرجم ــرده ول ــاب و پ ــدارد نق    ن
  

ـــرد   ـــوانی ک ـــر ت ـــا نظ ـــشان ت ـــار ره بن   غب
  

  
  مـــرغ اســـیری کـــه زخـــم خـــار نـــدارد  )٢

  

ــــدارد   ــــار ن ــــشق ی ــــشانی ز ع ــــیچ ن   ه
  

  
  گویـد ببین که سیب زنخـدان تـو چـه مـی  )٣

  

ــاده در چــه ماســت     هــزار یوســف مــصری فت
  

  
  گشتۀ ما هیچ نـشان کس نجست از دل گم  )٤

  

  مو به مو هر چـه سـر زلـف تـو را شـانه زدنـد  
  

  
  

  ؟نداردها تناسب  کدام گزینه با دیگر گزینه -٨٩
  د ای مرغـانیاد از ایـن مـرغ گرفتـار کنیـ  )١

  

ــد   ــشاد کنی ــه و شم ــل و الل   چــون تماشــای گ
  

  
  همـه بهـر وطـن اسـت نالۀ مرغ اسیر این  )٢

  

  مسلک مرغ گرفتار قفـس همچـو مـن اسـت  
  

  
ـــرغ زار  )٣ ـــن م ـــان زی ـــد ای مه ـــاد آری   ِی

  

ـــــزار   ـــــان مرغ ـــــبوحی در می ـــــک ص   َی
  

  
  وطنـان بهـر خـدا گـذرد هـم فصل گل می  )٤

  

ـــد   ـــاد کنی ـــرا ی ـــاغی و م ـــه ب ـــشینید ب   بن
  

  
  



 

 ٢٢ 

 محمد صادقی

  .مشترک است......................... ی استثنا بهویژگی شاعرانۀ باد صبا در همۀ ابیات  -٩٠
ــر ســر ره منتظرنــد  )١   ای صــبا ســوختگان ب

  

ـــــامی داری   ـــــفرکرده پی ـــــار س ـــــر از آن ی   گ
  

  
ــا را  )٢ ــزال رعن ــو آن غ ــف بگ ــه لط ــبا ب   ص

  

ــه ســر بــه کــوه و بیابــان تــو داده     ای مــا را ک
  

  
  ای از دعـای خیـر قافلـههر صـبح و شـام   )٣

  

ـــی   ـــبا م ـــمال و ص ـــحبت ش ـــتمت در ص   فرس
  

  
  حاصل من و باد صبا ناالن دو سرگردان بی  )٤

  

  من از افسون چشمت مست و او از تاب گیسویت  
  

  
  
  

بـا » ّملت امروز یقین کرد کـه او اهـرمن اسـت/ آن کسی را که در این ملک، سلیمان کردیم «مفهوم بیت  -٩١
  اسب است؟مفهوم کدام بیت متن

ــا برحــذر بــودی از آنــک  )١   روز و شــب از صــحبت م
  

  پنداشــتی دوســتدار خــویش را دشــمن همــی  
  

  
ـاهی  )٢ ــــ ـد پادش ــــ ـر آم ــــ ـدون را س ــــ   فری

  

ــــاتم   ــــت، خ ــــت از دس ــــلیمان را برف   س
  

  
ـاتم  )٣ ـان آن سلیمان را که خ ـم اسـت ایـن زم   ِدار حک

  

  ِسحر دیوان است در زیـر نگـین غافـل مبـاش  
  

  
ـلیما  )٤ ـین سـ ـیچ نــستانممــن آن نگـ ـه هـ   ن بـ

  

ــاه   ــه گ ــد ک ــرمن باش ــت اه ــر او دس ــاه ب   گ
  

  
  

  
» آری نداشت غم که غم بـیش و کـم نداشـت/ هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت «کدام گزینه با بیت  -٩٢

  ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟
  بیــنم دنیــا کــه در او ثبــات کــم مــی  )١

  

ـــی   ـــم م ـــزار غ ـــرحش ه ـــر ف ـــنم در ه   بی
  

  
ــ  )٢ ــود ج ــو نب ــا چ ــن رودنی ــادی زی   ای ش

  

  ایــم غــم نیــست کــه پــشت پــا بــه دنیــا زده  
  

  
ــ  )٣ ــم زمان ــیش و ک ــر اســتهب ــا براب ــر م   ِ ب

  

  خـــوریم ّمـــا غـــصه زیـــاد و غـــم کـــم نمـــی  
  

  
ـان بیـشتر  )٤ ـادی ج ـر، ش ـه کمت   خواهش دل هر چ

  

  آرزو باشــد، چــه غــم باشــد مــرا؟ تــا دلــی بــی  
  

  
  
  
آری نداشـت غـم کـه غـم بـیش وکـم / بیش غم نداشـت  و هرگز دلم برای کم«مفهوم کدام گزینه با بیت  -٩٣

  تناسب دارد؟» نداشت
  اساس توبه که در محکی چو سنگ نمـود  )١

  

  اش بشکـست ببین که جام زجـاجی بـه طرفـه  
  

  
  ِاز ایــن ربــاط دودر چــون ضــرورت اســت رحیــل  )٢

  

  ِرواق و طاق معیشت چه سربلند و چـه پـست  
  

  
  رنــج شــود بــی ّمقــام عــیش میــسر نمــی  )٣

  

ــ   ــستهبل ــال ب ــم ب ــه حک ــست ی ب ــد ال ــد عه   ان
  

  
  بــه بــال و پــر مــرو از ره، کــه تیــر پرتــابی  )٤

  

  هــوا گرفــت زمــانی ولــی بــه خــاک نشــست  
  

  
  
  
  



 

 ٢٣ 

 محمد صادقی

  شود؟  امالیی دیده میغلطدر چند عبارت  -٩٤
    .از فرقت حسن و عشق، محنت و حزن پدید آمد  ) آ
پری کارزاری کرد که بیشتر ایـشان الح برد و با دیو و صآن که شجاع و اهل حرب بود، دست به   )ب

  .خسته و مجروح گشتند

  

    .ّسنت جاهالن است که چون به دلیل از خصم فرومانند سلسلۀ خصومت بجنبانند  )ج
    .مرد مفلس اگر حلیم بود به بددلی منصوب شود و اگر جسارت کند، به دیوانگی موسوم گردد  )د
چنین قدر عافیت کسی  دانست، هم ر سالمت نمیشیده بود و قدچّاول محنت غرقه شدن ن: گفت  )هـ

  .داند که به مصیبتی گرفتار آید

  

 چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  کی) ١
  

   است؟غلطدر ابیات زیر امالی چند واژه  -٩٥
  عمری بـه قفـای تـو دویـدیم چـو سـایه  )آ 

  

  بیغولـــه بـــه بیغولـــه و دربنـــد بـــه دربنـــد  
  

  
  مطرب از گفتۀ حافظ غزلی نقض بخـوان  )ب

  

  بگـــویم کـــه ز عهـــد طـــربم یـــاد آمـــدتـــا   
  

  
ــسوب  )ج ــو من ــف ت ــه ک ــع و ب ــه طب   ّای ب

  

ـــــار   ـــــال و بح ـــــخا جب ـــــار و س   در وق
  

  
ـا رفت و مـی زد به شمشیر جفا می می  )د گفـت از قف  

 

  سـعدی، بنالیـدی ز مـا، مـردان ننالنـد از علــم  
  

  
ـــت  )هـ ـــاه گف ـــای ش ـــه ثن ـــدر آن رقع   ان

  

  فتســــگـــوهر جــــود و ســــخای شــــاه   
  

  
  یک) ٤  چهار )٣  سه) ٢  دو) ١

  

  شود؟ دیده می» رسانی باد  پیام-پرستی   وطن-ستیزی  بیگانه«ترتیب مفاهیم  در کدام ابیات به -٩٦
  نالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطـن اسـت  )آ

  

  مسلک مرغ گرفتار قفـس همچـو مـن اسـت  
  

  
  طلــبم گــر ببــرد ّهمــت از بــاد ســحر مــی  )ب

  

  خبر از من به رفیقی که به طـرف چمـن اسـت  
  

  
  وطنـان در ره آزادی خـویش فکری ای هم  )ج

  

  بنماييد کـه هـر کـس نکنـد مثـل مـن اسـت  
  

  
  ای کاو شـود از دسـت اجانـب آبـاد خانه  )د

  

ـزن اسـت   ـه بیـت الح ـه ک ـنش آن خان   ز اشک ویران ک
  

  
  ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن جامه  )هـ

  

  بدرآن جامه که ننگ تـن و کـم از کفـن اسـت  
  

  
   ج- هـ -الف ) ٤   ب- ج - د ) ٣   ب- هـ -د ) ٢   الف- د -ب ) ١
  

  .با معنای این واژه در بیت زیر یکسان است...............  بیت جز بهدر همۀ ابیات » ّهمت«معنی واژۀ  -٩٧
  جنبــان شــود ّهمــت اگــر سلــسله«

  

ــــود   ــــلیمان ش ــــه س ــــد ک ــــور توان   »م
  

 

ـــور  )١ ـــتیهنده ش ـــرآر از س ـــت ب ـــه هم   ّب
  

ِکــــه بــــازوی همــــت بــــه از دســــت      زورّ
  

  
ــت  )٢ ــت داد دس ــک ذره هم ــه را ی ــر ک ّه ّ  

  

ـــــست   ـــــید را زان ذره پ ـــــرد او خورش   ّک
  

  
ـــن  )٣ ـــاه ک ـــخن کوت ـــایش س ـــر آس   به

  

ـــــن   ـــــراه ک ـــــی هم ّدر عوضـــــمان همت ْ  
  

  
  ّهمـــــت عـــــالی ز فلـــــک بگـــــذرد  )٤

  

َمــــرد بــــه همــــت ز ملــــک بگــــذرد   َ ّ  
  

  
  



 

 ٢٤ 

 محمد صادقی

   بیت زیر یکسان است؟در چند بیت از ابیات زیر، با معنای این واژه در» ّهمت« معنی واژۀ -٩٨
  آدم برای گندمی کـه روضـه دور مانـد«

  

ــان   ــرای ن ــت ب ــدم از در هم ــن دور مان ّم ِ«  
  

 

  ّبه همـت مـدد کـن کـه شمـشیر و تیـر  ) آ
  

ــت   ــود دس ــاييی ب ــر وغ ــه در ه ــر ن   گی
  

  
ـایز نداشـت  )ب ـو ج ـر ج ِاسب همت سرکـشید و به ّ  

  

 خــوار همچــون خــر در اصــطبل ثنــاخوانی مــرا   
  

  )زارجنگ و کار: َوغا(

ــدس  )ج ــایر ق ــن ای ط ــۀ راه ک ــتم بدرق ُهم ّ  
  

  که دراز اسـت ره مقـصد و مـن نوسـفرم  
  

  
ـمان اسـت  )د ـراج آس ـاجش مع ـه ت   بر تخت جم ک

  

  ّهمت نگر که مـوری بـا آن حقـارت آمـد  
  

  
  ّهمت آن اسـت کـز آوازۀ احـسان گـذرد  )هـ

  

  هر که این بادیه را طی نکند حاتم نیست  
  

  
  چهار) ٤  سه) ٣  یک) ٢  دو) ١
  
  )٩٤زبان ( است؟ نادرستدر متن زیر امالی کدام کلمه  -٩٩
خطا کردم که خواب بر ایشان عرضه کردم و اگر رحمت آسمانی : چون ملک این باب بشنود، شکر گزارد و گفت«

دخت نبودی، عاقبت اشارت آن دژخیمان به هالک من و عزیزان و اتباع کـشیدی و هـر کـه را  و شفقت ایران
ّ باشد، مناصحت مخلصان و موعظت مشفقان را عزیز دارد و در کارها پـیش از تعمـل و تـدبر سعادت ازلی یار ّ

  ».اقدام نکند و موضع حزم و احتیاط را ضایع نگذارد
 حزم) ٤  ازلی) ٣  ّتعمل) ٢  اتباع) ١
  
  شود؟ فعل اسنادی محسوب می» نیست«در کدام بیت واژۀ  -١٠٠
ـــم چـــرا مـــی  )١   ســـوزد از آتـــش تـــو دل

  

ــیچ    ــستچــون ه ــسوزی نی ــادت دل ــو را ع   ت
  

  
  ّلــــذت هــــستی نمــــودی نیــــست را  )٢

  

  عاشـــق خـــود کـــرده بـــودی نیـــست را  
  

  
ـــستن  )٣ ـــت ب ـــزم رخ ـــرد ع ـــا ک   وز آنج

  

ــی   ــست ب ــت نی ــه حکم ــستن ک ــت نش   حرم
  

  
  کس را بقای دایـم و عهـد مقـیم نیـست  )٤

  

  جاویـــد پادشـــاهی و دایـــم بقـــای توســـت  
  

  
  
  ؟نیست» مسند«واژۀ قافیۀ کدام بیت  -١٠١
ــیش ادیــب عــشق  )١ ــایق پ   در مکتــب حق

  

ــدر شــو   ــه روزی پ ــسر بکــوش ک   یهــان ای پ
  

  
  گر نور عشق حـق بـه دل و جانـت اوفتـد  )٢

  

  تــر شــوی بــاهللا کــز آفتــاب فلــک خــوب  
  

  
ــر نظــر  )٣ ــر شــودت منظ ــه خــدا اگ   وج

  

  نظـر شـوی زین پس شکی نمانـد کـه صـاحب  
  

  
  گر در سـرت هـوای وصـال اسـت حافظـا  )٤

  

  اهــل هنــر شــویبایــد کــه خــاک درگــه   
  

  
  
  
  



 

 ٢٥ 

 محمد صادقی

  هاست؟ بیت زیر، دارای کدام آرایه -١٠٢
  ِنالۀ زیر و زار من، زارتر است هر زمان«

  

ـوش بس که به هجر می   ـال مـن دهد عشق تو گ   »م
  

  حسن تعلیل-  تشبیه - مجاز -کنایه )٢     ایهام– جناس - مجاز - استعاره ) ١
 آرایی  واج- جناس - کنایه -استعاره )٤  آرایی  واج- حسن تعلیل - تشبیه - کنایه )٣

 

  )٩٦ -هنر(های مقابل کدام بیت، هر دو درست است؟  آرایه -١٠٣
  ای پستۀ تو خنده زده بـر حـدیث قنـد  )١

  

 کر بخند ِمشتاقم از برای خدا یک ش  
  

  ) استعاره-تشبیه (

  شـنوم بوی بهبـود ز اوضـاع جهـان مـی  )٢
  

 ُشادی آورد گل و باد صبا شاد آمـد   
  

  ) جناس تام-آمیزی  حس(

   تــو زر گــشت روی مــنراز کیمیــای مهــ  )٣
  

ـود    ـاک، زر ش ـما خ  آری به یمـن لطـف ش
  

  ) پارادوکس-ایهام تناسب (

  ام از دیـده بـر کنـار صد جوی آب بـسته  )٤
  

  بر بوی تخم مهر که در دل بکارمـت  
  

  ) اغراق-حسن تعلیل  (
  

را بـه » آمیزی، تلمیح  حسن تعلیل، تشبیه، حسجناس همسان،«های  کدام گزینه ترتیب قرار گرفتن آرایه -١٠٤
  دهد؟ درستی نشان می

ــی  ) آ ــه م ــو دیوان ــرم ت ــاه گ ــد دل را نگ   کن
  

ـــری   ـــو پ ـــه را رخ ت ـــی آيين ـــه م ـــد خان   کن
  

  
  تا کـی نـدهی داد مـن ای داد ز دسـتت  )ب

  

ــتت   ــاد ز دس ــم افت ــون در دل ــه خ ــم آر ک   رح
  

  
  سـوز ُحسن از تربیـت عـشق شـود عـالم  )ج

  

  از نغمــۀ رنگــین مــن اســتُســرخی روی گــل   
  

  
ــا عــصای موســی  )د ــأثیر نبــود ب   َســحر را ت

  

  راســتی در هــم نــوردد حیلــه و نیرنــگ را  
  

  
ـر خاموشـی  )هـ   ُدر آن محفل که من بردارم از لـب، مه

  

  آیـد صدا غیر از سپند از هیچ کس بیرون نمـی  
  

  
   د– الف - هـ - ج -ب) ٢     د- ج - ب - هـ -الف) ١
   ب- د - هـ - ج -الف ) ٤     د-  الف- ج - هـ -ب ) ٣

  

  در دو معنای متفاوت به کار رفته است؟» شدن«شده از مصدر  در کدام بیت، فعل ساخته -١٠٥
  سـت از عرق تا چهرۀ گلرنگ جانان تر شده  )١

  

  سـت ها به شبنم آتشین بـستر شـده دامن گل  
  

  
  انــد نــدانم کجــا شــدند؟ یــاران کــه بــوده  )٢

  

ــا جــدا شــدند؟   ــه از م ــود ک ــا رب چــه روز ب   ی
  

  
  گر ز مسجد به خرابات شدم خـرده مگیـر  )٣

  

  مجلس وعظ دراز اسـت و زمـان خواهـد شـد  
  

  
ــد؟  ) ٤ ــا ش ــه کج ــراپردۀ میخان ــلطان س   س

  

ـــد؟   ـــرا ش ـــات چ ـــدان خراب ـــس رن   از مجل
  

  
  

  شده به درستی تعيين نقش شده است؟ ّدر کدام بیت، واژۀ مشخص -١٠٦
ـانش گرفـتیمـستمحتسب   )١ ـد و گریب ـه ره دی    ب

  

  » ای دوست، این پیراهن اسـت افـسار نیـست«: مست گفت  
  

  )نهاد(
  »روی  مـیافتان و خیزانمستی، زان سبب «: گفت  )٢

  

 » جــرم راه رفــتن نیــست، ره همــواره نیــست«: گفــت  
  

  )صفت(
  »مــی بایــد تــو را تــا خانــۀ قاضــی بــرم«: گفــت  )٣

  

ـه«: گفت   ـبح آی قاضـی نیم  »  نیـستداربیـشـب  رو ص
  

  )قید(
ـراینزدیک است والی را «: گفت  )٤ ـویمس ـا ش   »، آنج

  

ـار نیـــست؟«: گفـــت   ـۀ خمــ ـا در خانــ  » ّوالـــی از کجــ
  

  )نهاد(



 

 ٢٦ 

 محمد صادقی

  .با هر چهار رکن وجود دارد» تشبیه«...........  گزینۀ جز بهها  در همۀ گزینه -١٠٧
  تــا کــرد زیــر ســایه نهــان، زلفــت آفتــاب  )١

  

ـــرا در دل   ـــو ذره م ـــاد همچ ـــطرابّافت    اض
  

  
ــم دل  )٢ ــشا و غ ــن گ ــار م ــوای ی ــد ه   زدا آم

  

   شـبابرچون صبوح اندر بهار و همچو عمر انـد  
  

  
ــشته را  )٣ ــف او دل سرگ ــان زل ــم چوگ   در خ

  

  همچو گوی افتاده بیـنم دائـم انـدر تـاب تـاب  
  

  
  :گفـتهر کس که چین زلف تو را گاه وصف   )٤

  

ـهری(= ُمشک خطا    ـواب)نام ش ـر ره ص ـد سـخن ب   ، نران
  

  
  
  ؟نیستهای بیت زیر درست  کدام گزینه دربارۀ آرایه  -١٠٨

ـات« ـردم، هیه ـه نک   !عاشقم کردی و گفتـی ک
  

  »شور شیرین، که چنین در دل فرهاد نهـاد؟  
  

 آمیزی  حس-تلمیح ) ٢   ایهام-جناس همسان   )١
   استعاره-تشبیه ) ٤   تضاد-ایهام تناسب   )٣
 

   است؟نرفتهبه کار » ، تضاد و تشبیهتلمیح«در کدام گزینه هر سه آرایۀ   -١٠٩
  پیـــرهن یوســـف مـــصری، کـــه شـــهر  )١

  

ـــت   ـــل اس ـــای گ ـــت، قب ـــفت اوس ـــر ص ُپ ِ ُ  
  

  
  ای مرا خاک کف پای تو چون آب حیـات  )٢

  

ــوام از آتــش غــم نیــست نجــات     در هــوای ت
  

  
ـزر یوسف مص  )٣ ـا را عزی ـان م ـو ج   دل است و همچ

  

  رخش فردوس اعلـی، کلبـۀ احـزان ماسـت بی  
  

  
  وار آرد فـزایش کـه مـسیح سیم جـانبه ن  )٤

  

  سوی کشتگان هجران، به وصال جـان بـشارت  
  

  
  
  شود؟ ًهای کدام گزینه تماما در بیت زیر دیده می آرایه -١١٠

ـالع«   ُکوکب حسن چو گشت از رخ یوسـف ط
  

ـــاد   ـــا افت ـــر زلیخ ـــینۀ پرمه ـــاب در س ِت ُ«  
  

  

  آمیزی  حس- تلمیح - تناسب - آرایی واج) ٢   مراعات نظیر- ابهام - کنایه -حسن تعلیل   )١
   کنایه- تناقض - تلمیح -تشبیه ) ٤   تشبیه- مجاز - تلمیح -ایهام تناسب   )٣

  

  های کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد؟ همۀ آرایه  -١١١
ـا را تلـخ ننمایـد ُترش بنشین و تیزی کن که م ُ  

  
  

  »گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی چه می  
  

  

     تضاد-تلمیح  -ایهام   )١
   حسن تعلیل- اغراق -ایهام تناسب ) ٢
    آمیزی  حس- تلمیح -تضاد   )٣
   ایهام تناسب-آمیزی   حس-کنایه ) ٤
  
  
  



 

 ٢٧ 
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  ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ به» تضاد، ایهام تناسب، تضمین، تشخیص، تناقض«های  آرایه  -١١٢
  ِکشتۀ عشق وی از زندۀ جاوید بـه اسـت  ) آ

  

ــز وی رســ   ــۀ درمــان مــن اســتدرد ک   دم مای
  

  
ـر گذشـت دوش چه دانی مرا بـی  )ب ـر س ـه ب ـو چ   ت

  

ـر  حد و بی لشکر غم بر سرم بی     گذشـت) انـدازه بـی (=َم
  

  
ــد  )ج ــو کن ــه روی ت ــک ار روی ب ــاب فل   آفت

  

  از حسد همچو مه نو، فتد انـدر کـم و کاسـت  
  

  
  :شاید اگـر بـه صـورت تـضمین ادا کنـد  )د

  

  آتـــش اســـتامـــروز روز بـــاده و خرگـــاه و   
  

  
  »ابـــن یمـــین«ّبـــرد جمعیـــت از  مـــی  )هـ

  

ــــه در مــــوی شماســــت   ــــشانی ک   آن پری
  

  
   هـ- ب - د - ج -الف ) ٤   ج- هـ - د - ب -الف) ٣   الف- د - هـ - ب -ج ) ٢   الف- ج - د - ب -هـ  )١
  
  ؟نداردکدام بیت با سایر ابیات ارتباط معنایی  -١١٣
ــور  )١ ــواب و خ ــایش و خ ــادی و آس ــه ش   ب

  

ــــــــاری دلند   ــــــــد ک ــــــــا ارن   افگاره
  

  
  جا  این استکوی عشق است و همه دانه و دام  )٢

  

ــو   ــنۀجل ــت ای ــرام اس ــوده ح ــردم آس ــا  م   ج
  

  
  در کــشور عــشق جــای آســایش نیــست  )٣

  

  جــا همــه کــاهش اســت افــزایش نیــست آن  
  

  
  نکـنم اد تو شادم کـه فـرق مـییچنان به   )٤

  

  ز دوستی که فراق است یـا وصـال اسـت ایـن  
  

  
 
نظـر  زین پس شکی نماند که صاحب/ وجه خدا اگر شودت منظر نظر «مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت   -١١٤
  متناسب است؟» شوی
  هر که از حـق بـه سـوی او نظـری اسـت  )١

  

  در دل او ز مهـــــر تـــــو اثـــــری اســـــت  
  

  
  ِگر حـق بـه دلـم یـک نظـر لطـف رسـاند  )٢

  

  ّحقــا کــه نیایــد دو جهــان در نظــر مــن  
  

  
  از آفـاق باشـد عـین بینـایینظر پوشیدن   )٣

  

  ای دارم اگــر انــصاف داری، چــشم دنیــا دیــده  
  

  
  ناظر اویم و منظور مـن انـدر نظـر اسـت  )٤

  

  نظـر افتـاد دلـم نور چـشم اسـت کـه روشـن  
  

  
  
با کدام بیت از ابیات زیر » تر شوی باهللا کز آفتاب فلک خوب/ گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد «بیت  -١١٥

  )٩٦ -هنر(می دارد؟ ارتباط مفهو
  صـفت لـرزانم ّچون که فتـادم ز فلـک ذره  )١

  

  لرز شوم چـون کـه بـه پایـان برسـم ایمن و بی  
  

  
ــد  )٢ ــاز رس ــفر ب ــر ز س ــن، گ   آن دل آوارۀ م

  

  هـــی یابـــد او، هـــیچ نبینـــد اثـــرمتخانـــه   
  

  
ـته  )٣ ـا داش ـر م ـر س ـفقت ب   ای چونک تو دسـت ش

  

  نیست عجب گر ز شـرف بگـذرد از چـرخ سـرم  
  

  
  چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلـف  )٤

  

ِباز رهم زین دو خطر چـون بـر سـلطان برسـم   َ  
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  )٨٦ -خارج از کشور. (با هم ارتباط معنایی دارند.............  بیت جز بههمۀ ابیات،   -١١٦
  من به سرچشمۀ خورشید نه خود بردم راه  )١

  

ـــرد   ـــاال ب ـــرا ب ـــو م ـــر ت ـــودم و مه   ّذره ای ب
  

  
  ّ تــو  و مــن ذرۀ مــسکین ضــعیفآفتــابی  )٢

  

ــی   ــا م ــشته کج ــن سرگ ــا و م ــو کج ــرم؟ ت   نگ
  

  
ــیدی  )٣ ــد خورش ــو کن ــر ت ــو مه   ّذره را پرت

  

  قطـــره را گـــردش جـــام تـــو کنـــد دریـــایی  
  

  
  ّچو ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق  )٤

  

  کــه در هــوای رخــت چــون بــه مهــر پیوســتم  
  

  
  
بـا کـدام بیـت » تر شـوی باهللا کز آفتاب فلک خوب/ وفتد گر نور عشق حق به دل و جانت ا«مفهوم بیت  -١١٧

  )٩١-ریاضی(متناسب است؟ 
ـوی او  )١ ــی در جـ ـرقم ول ــی از روی او، غـ ــستم ول   م

  

  ام شــکر پــرورده از قنــد و از گلــزار او چــون گــل  
  

  
ـد  )٢ ــن فتـ ـر روی زرد م ــس روی او بـ ـه عک   روزی کـ

  

  ام ماهی شوم رومـی رخـی، گـر زنگـی نـوبرده  
  

  
  ام  و گلرخان چون گلبنان بشکفتهبا دلبران  )٣

  

  ام صفت همچون خـزان افـسرده با منکران دی  
  

  
  در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم  )٤

  

ــرده   ــرا درون پ ــتم، زی ــود آمیخ ــار خ ــا ی   ام ِب
  

  
  
  ؟ندارندابیات کدام گزینه با یکدیگر ارتباط مفهومی  -١١٨
  یک دم غریق بحـر خـدا شـو، گمـان مبـر  )١

  ی تــو چــو زیــر و زبــر شــودبنیــاد هــست
  

  کــز آب هفــت بحــر بــه یــک مــوی تــر شــوی  
  در دل مـــدار هـــیچ کـــه زیـــر و زبـــر شـــوی

  

  

  دست از مس وجود چو مردان ره بـشوی  )٢
ــور خــدا شــود ــا ســرت همــه ن   از پــای ت

  

  تـــا کیمیـــای عـــشق بیـــابی و زر شـــوی  
ــی ــو ب ــالل چ ــوی در راه ذو الج ــر ش ــا و س   پ

  

  

  گر در سـرت هـوای وصـال اسـت حافظـا  )٣
  خواب و خورت ز مرتبۀ خـویش دور کـرد

  

  بایــد کــه خــاک درگــه اهــل هنــر شــوی  
  خواب و خور شوی گه رسی به خویش که بی آن

  

  

  خبـر شـوی خبر بکوش کـه صـاحب ای بی  )٤
ــشق ــب ع ــیش ادی ــایق پ ــب حق   در مکت

  

ـــوی؟   ـــر ش ـــی راهب ـــی ک ـــرو نباش ـــا راه   ت
ــدر شــوی ــه روزی پ ــسر بکــوش ک   هــان ای پ

  

  

  
با کدام بیـت » هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی/ تب حقایق پیش ادیب عشق در مک«مفهوم بیت  -١١٩

  ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟
  انــد خیمــه بیــرون ز ســراپردۀ امکــان زده  )١ 

  

ـــ   ـــز دوران س ـــمان مرک ـــتحآس   رخیزان اس
  

  
  ای انفــاس عیــسی از لــب لعلــت لطیفــه  )٢

  

  آب خـــــضر ز نـــــوش لبانـــــت کنـــــایتی  
  

  
ــزل ب  )٣ ــه من ــالک راه ب ــارس ــر ک ــد آخ   رس

  

ــت   ــراه اس ــرش هم ــت اگ ــر طریق ــت پی   ّهم
  

  
ـون آه سـ  )٤ ـان پـست چ   رخیزانحسفر کن زین جه

  

ــام      ّافکــن کمنــد همــت خــود راآســمان بــه ب
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با مفهوم کدام » تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی/ دست از مس وجود چو مردان ره بشوی «مفهوم بیت  -١٢٠
  بیت متناسب است؟

ـواهیز دست دل مده درد  )١   ش اگر درمان همـی خ
  

  ِمشو دور از بر عیسی چو خود را نـاتوان بینـی  
  

  
ـارت  )٢ ـود ک ـان ب   !ز شیطان از چه پرهیزی چو با رحم

  

  ز رهزن از چه اندیشی چو حق را پاسبان بینی؟  
  

  
  ز گفتار و زبان دانی چو در حیرت فرومانی  )٣

  

  به گاه کشف اسرارش همـه تـن را زبـان بینـی  
  

  
   تن برون آیی درآیی در حـریم جـاناگر از  )٤

  

  وگــر از خــود فنــا گــردی بقــای جــاودان بینــی  
  

  
  
  مفاهیم کدام ابیات یکسان است؟ -١٢١
  نشان شـو نشان خواهی از وی، ز خود بی  ) آ

  

ــی   ــستم از ب ــشان ج ــن زو ن ــه م ــشانی ُک   ن
  

  
  در طلبت عاشـقان گـر قـدم از سـر کننـد  )ب

  

ـــنگ را   ـــزل و فرس ـــاز من ـــند ب ـــیچ نپرس   ه
  

  
ِدر ره منزل لیلـی کـه خطرهاسـت در آن  )ج ِ  

  

  ّشرط اول قـدم آن اسـت کـه مجنـون باشـی  
  

  
  سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی  )د

  

  کان کس رسید در وی کز خـود قـدم بـرون زد  
  

  
  منه ز گوشۀ دل پای خـود بـرون صـائب  )هـ

  

ــــان داری   ــــایش از جه ــــع آس ــــر توق   ّاگ
  

  
  کـــی توانـــد زد قـــدم بـــا کـــاروان  )و

  

ــــد   ــــزل بمان ــــن من ــــدر ای ــــاتوانی کان   ن
  

  
  چگونه در تو رسم تا ز خـود بـرون نـروم  )ز

  

  چرا که هستی من در میان، حجاب من اسـت  
  

  
  و- هـ -ج ) ٤   ز-  هـ -ب ) ٣   ز- د -الف ) ٢   ج- ب -الف   )١
  
  شود؟  امالیی دیده میغلطدر کدام گروه از کلمات زیر  -١٢٢
  وقار و طمأنینه-عاکفان کعبه  - تعلیق و ضمیمه -ذبح و بسمل  )١
  ستبر و زمخت- حجب و حیا - غوک و قورباغه - ّتعهد و وثیقه  )٢
 ّ اهلیت و لیاقت-  بهایم و ستوران -  طبع و قریحه -مخذول و زبون  )٣
ّ دالک و غیم -عنودان بدسگال  )٤   محتاج و مستغنی-  مألوف و مأنوس -ّ
  

اشاره کـرده » عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت بی« به ............. بیت جز بهشاعر در همۀ ابیات،  -١٢٣
  است؟

ـویم: گفت  )١ ـا ش ـرای آنج   نزدیـک اسـت والـی را س
  

  ّوالــی از کجــا در خانــۀ خمــار نیــست؟: گفــت  
  

  
  آگه نیستی کز سـر درافتـادت کـاله: گفت  )٢

  

  کالهـی عـار نیـست در سر عقل باید، بی: گفت  
  

  
ـان و خ: گفت  )٣ ـزان مـیمستی، زآن سبب افت   روی ی

  

  جرم راه رفتن نیست، ره همـوار نیـست: گفت  
  

  
  باید تو را تـا خانـۀ قاضـی بـرم می: گفت  )٤

  

  شــب بیــدار نیــست قاضــی نیمــه! رو صــبح آی: گفــت  
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  مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟ -١٢٤
ـــواه؟  )١ ـــۀ دادخ ـــشنوی نال ـــی ب ـــو ک   ت

  

ــه    ــرت کل ــوان ب ــه کی ّب ــۀ(= ِ ــاه) خیم   خوابگ
  

  
ـداری  )٢ ـا روز بی ـرا ت ـواب مـستی و م   تو شـب در خ

  

  ترسـم مخسب ایمن که من زین دیدۀ بیدار می  
  

  
ـــروز  )٣ ـــرم نیم ـــک در ح ـــه خن ـــو خفت   ت

  

ـــسوز   ـــا ب ـــه گرم ـــو ب ـــرون گ ـــب از ب   غری
  

  
ِچــه دانــد خوابنــاک مــست مخمــور  )٤ ِ  

  

ـــه روز آورد رنجـــور؟   ـــه شـــب را چـــون ب   ک
  

  
  
  

بـا » کالهی عـار نیـست در سر عقل باید بی: گفت/ ر درافتادت کاله آگه نیستی کز س: گفت«مفهوم بیت  -١٢٥
  ؟نداردکدام گزینه تناسب 

  ِخوان آراسته را نیست بـه سـرپوش نیـاز  )١
  

  مغــز گرفتــار غــم دســتار اســت ِســر بــی  
  

  
  او به جان از تو نکوتر تو به جامه زو بهـی  )٢

  

  مغـز او را سـر، تـو را دسـتار بـه هست ای بـی  
  

  
ــــی  )٣ ــــر و  ب ــــا راس ــــدای آنج ــــا گ   پ

  

ــــی   ــــران بین ــــان گ ــــک جه ــــر ز مل ِس ُ  
  

  
ـــز  )٤ ـــه چی   کـــس از ســـربزرگی نباشـــد ب

  

ـــی   ـــت و ب ـــربزرگ اس ـــدو س ـــز ک ـــز نی   مغ
  

  
  
  
   است؟متفاوت مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات -١٢٦
ــــــز آب زالل  )١ ــــــد هرگ ــــــاوت کن   تف

  

ـــفال؟   ـــا س ـــود ی ـــن ب ـــوزه زری ـــرش ک   ّگ
  

  
ـــدر ســـر مـــرد و مغـــز  )٢ ـــد ان   خـــرد بای

  

   نغــــزِ مــــرا چــــون تــــو دســــتارنبایــــد  
  

  
ــست  )٣ ــر نش ــاو فروت ــر آن ک ــزت ه ــه ع   ّب

  

ـــست   ـــه پ ـــاال ب ـــد ز ب ـــواری نیفت ـــه خ   ب
  

  
ِنــه مــنعم بــه مــال از کــسی بهتــر اســت  )٤ ُ  

  

ّخر ار جل      اطلس بپوشـد خـر اسـت) پاالن(= ُ
  

  
  
  
در طلـب عـیش پیوسته چو مـا /  عیب مگوييد که او نیز مبا محتسب«مفهوم کدام گزینه به مفهوم بیت  -١٢٧

  تر است؟ نزدیک» مدام است
ـا ترسم که مست و عاشـق و بـی  )١ ـو م ـود چ   دل ش

  

ـــذرد   ـــار بگ ـــۀ خم ـــه خان ـــسب ب ـــر محت   ّگ
  

  
ـوی  )٢   کسی را مست کن زان لب که هشیاری کند دع

  

  ها باشد که هم بـر یـاد او مـستم مرا خود سال  
  

  
  عنــان هــشیاران از آن ســبب نــشدی هــم  )٣

  

  مسـت نفــس زمــا سـپردی بــه دهُکـه بیهــشان  
  

  
  خـواره و سرگـشته و رنـدیم و نظربـاز می  )٤

  

ـدام اسـت؟   ـهر ک   وآن کس که چو ما نیـست در ایـن ش
  

  
  
  
  



 

 ٣١ 

 محمد صادقی

  کدام گروه از ابیات، با بیت زیر مفهوم مشترکی دارند؟ -١٢٨
ــا« ــاک؟: بگفت   دل ز مهــرش کــی کنــی پ

  

ــه در خــاک آن: بگفــت   ــه باشــم خفت ــه ک   »گ
  

  

  ود ز سـرشور شراب عشق تو آن نفـسم ر  )آ 
  

ِر پرهـوس شـود خـاک در سـرای تـوسکاین    ِ ِ  
  

  
  حافظ از بهر تو آمـد سـوی اقلـیم وجـود  )ب

  

  ِقدیم نـه بـه وداعـش کـه روان خواهـد شـد  
  

  
ـکم و مـن دردم  )ج ـردم، مـن اش   من خاکم و مـن گ

  

  تو مهری و تـو نـور، تـو عـشقی و تـو جـانی  
  

  
  گفتی ز خاک بیـشترند اهـل عـشق مـن  )د

  

ــ   ــشتر ن ــاک بی ــریماز خ ــاک کمت ــه از خ   ه ک
  

  
ـز  )هـ ـاک درت هرگ ـر از خ ـرم س ـه برگی   نه مـن آنـم ک

  

  مگر وقتی که زیر خاک، خشتم زیـر سـر باشـد  
  

  
ــا  )و ــه از راه وف ــاد ک ــو فری ــوی ت ــر ســر ک   ب

  

  خاک ره گشتم و بر مـن گـذری نیـست تـو را  
  

  
  تــا دامــن کفــن نکــشم زیــر پــای خــاک  )ز

  

ــدارمت   ــن ب ــت ز دام ــه دس ــن ک ــاور مک   ب
  

  
  ز- هـ -الف ) ٤   ز- د -ج ) ٣   و- د - ب ) ٢   هـ-  ج -لف ا  )١
  

با کدام بیت قرابت معنایی » این کی کند بیچاره فرهاد؟: بگفت/ او آن من شد، زو مکن یاد : بگفت«بیت  -١٢٩
  دارد؟
  یار آن بـود کـه صـبر کنـد بـر جفـای یـار  )١

  

ــار   ــای ی ــد در رض ــویش کن ــای خ ــرک رض   ت
  

  
   عنــان بگــردانمَمــن آن نــیم کــه ز جانــان  )٢

  

ــرد   ــشاید ک ــان ن ــرک ج ــدعیان ت ــول م ــه ق ِب ّ  
  

  
  مــاه کنعــانی مــا گــو ز پــس پــرده درآی  )٣

  

  ّتـــا دگـــر مـــدعی انکـــار زلیخـــا نکنـــد  
  

  
ـــاث  )٤ ـــان الغی ـــست درم ـــا را نی   درد م

  

  هجــــر مــــا را نیــــست پایــــان الغیــــاث  
  

  
  

  شود؟  امالیی دیده میغلطدر متن زیر چند  -١٣٠
َشنودم مثل آن: رای گفت« اکنـون . غـرامط گردانیـددام فکرت خود را در بهر حیرت افکند و بستۀ   کس که بیَ

 انبوه از چپ و راست و پس و پیش او درآیند چنان که در چنگال هالک و قبضۀ انخصمبازگوید داستان آن که 
مت تلف افتد، پس مخرج خویش در مالطفت و مواالت ایشان بیند و جمال حال خود لطیف گرداند و به سال

  ».بجهد و عهد با دشمن به وفا رساند
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  یک) ١
  

   در متن زیر امالی چند واژه غلط است؟-١٣١
و از همۀ اتباع او را . ّشیر پس از تأمل بسیار، با شغال وثیقتی معکد به جای آورد و اموال و خزاین بدو سپرد«

و . ّها در انواع مهمات بر وی مقـصور شـد ت و رأی مخصوص گردانید و ابواب مشاورکرامتبه منزلت و مزید 
گشت؛ و غربت و مکانت او بر نزدیکان شیر گران آمد؛ در مخاصمت او  اعجاب شیر هر روز در باب وی زیادت می

  ».با یکدیگر مطابقت کردند و او را در دریای خطر و چاه هالکت افکندند
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  یک) ١
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 محمد صادقی

   است؟نادرست چند واژه در متن زیر امالی -١٣٢
ّپرست بوده است که چندین عقالی کامل در بال و ذلت  ورز و شهوت ابکاران غرضنبه وسیلت صحبت و الفت «

حدیث هابیل و قابیل و هاروت و . ِ وقار و ضیاء و عقار در معرض تضييع و تلف نهادهصبراند و  و محنت افتاده
عرضی که در  غرضی و تزویر ناقص  اگر شاه به افسون صاحب.ماروت در قصص و تواریخ مذکور و مسطور است

ِعهد او جز نغز صورت نبندد، در یتیم صدف وجود خود را به تعجیل در کام نهنگ اجل نهد، البد از امضای ایـن  ّ
  ».عزیمت پشیمان شود

  یک) ٤  سه) ٣  چهار) ٢  دو) ١
  

  خورد؟  امالیی به چشم میغلطدر متن زیر چند  -١٣٣
َیر صور دعا و تفسیر سور سنا، نگاشتۀ لوح عرض آنبعد از تصو« َُ در شعبان اخبار اندوه آثـار رسـید و آتـش : که ُ

جناب داروقه بـا وجـود اسـباب . افزود فتنه و غوغا به فلک رسید و دم به دم وحشت تازه بر دهشت سابق می
توانـست  کـرد مـشکل مـی ِحشمت و شوکت فرار بر قرار اختیار کرده و گریخت و اگر اقبال وی مساعدت نمـی

  ». از ورطۀ حادثه بیرون بردطکشتی حیا
  یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار) ١
  

  ؟نیستدر کدام گزینه معنای همۀ کلمات ذکرشده صحیح  -١٣٤
  )فرمانروا: والی (-) ُبیخ بوتۀ گل: گلبن (-) آزمند: مولع (-) درنگ کردن: ّتعلل) (١
ّکن حم رخت: لخسم) (٢   )َلعب: لهو (-) کرایه: کرای (-) ردانیگ روی: اعراض (-) امِ
  )ّکش حمام کیسه: ّدالک (-) اصالح: ّمرمت (-) صاحب جمال: قسیم (-) سکۀ طال: دینار) (٣
مال کسی را به عنـوان : گرو بردن (-) یکی از آالت موسیقی ایرانی: شهناز (-) تاوان: غرامت (-) سیم: مفتول) (٤

  )وثیقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن
  

   نوشته شده است؟نادرستمعنی چند واژه در کمانک روبروی آن  -١٣٥
 اکـراه -) الجـوردی( زنگـاری -) دهـد کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می(ُ مکاری -) یک ششم چیزی(دانگ 

مـسکوک ( درهم -) مأموری که کار وی نظارت بر اجرای احکام دین بود( محتسب -) ناخوشایند داشتن امری(
 -) ِاسب سرخ مایل بـه سـیاه( کمیت -) فرومانده( خیره -) رحم کردن( استرحام -) بداندیش(دسگال َ ب-) نقره

  )آورد چیزی که نوشیدن آن مستی می(ُمسکر 
  یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار) ١



 

 ٣٣ 

 محمد صادقی

     مست و هشیاردرس دوم

  .............. یعنی ترتیب به» ُ مملک-ّ خمار - غرامت - تزویر -داروغه «های  واژه -١٣٦
     کشور-فروش  ِ می- تاوان - ریاکاری -نگهبان   )١

  

  
     سرزمین- خوار   شراب-  جبران خسارت -  نیرنگ - دربان   )٢

  

  
     مملکت- فروش  ِ می-  پرداخت خسارت -  دورو - گرد  شب  )٣

  

  
     والی-خوار   شراب- تاوان - دورویی -پاسبان   )٤

  

  
   است؟نادرستد واژه شده، معنای چن های داده در میان واژه -١٣٧

 -) نظرگاه(َ منظر -) ها گام( قدوم -) برگزیده( صفوت -) پیشوا( راهرو -) پایتخت( دار ملک -) پنددهنده(واعظ 
تسمه و ریسمانی که به سر و گـردن ( افسار -) برزن( سرای -) اکسیر( کیمیا -) غریق( مستغرق -) زاری(ّتضرع 

  )بزرگی(ل  ذو الجال-) بندند می... اسب و االغ و
  یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار) ١
 

  در کدام بیت فقط در یک معنا به کار رفته است؟» نیست« -١٣٨
  رد عشق که هیچش طبیـب نیـستدست  دردی  )١

  

  گــر دردمنــد عــشق بنالــد غریــب نیــست  
  

  
  نیـست) صـحرا(= به باالی ایـوان او راغ   )٢

  

ــــ   ــــای می ــــه پهن ــــستدب ــــاغ نی   ان او ب
  

  
   نیست که نیستیت نظرروشن از پرتو روی  )٣

  

  ّمنت خاک درت به بصری نیـست کـه نیـست  
  

  
  آتش است این بانگ نـای و نیـست بـاد  )٤

  

ــست با   ــدارد نی ــش ن ــن آت ــه ای ــر ک ــه   دش
  

  
  
  به کار رفته است؟» جهالت«در کدام بیت در مفهوم غیر عرفانی و به معنی » خبری بی «-١٣٩
ـاک رفـت  )١ ـه خ ـون ب   هر کاو قتیل عـشق نـشد چ

  

ــ   ــی یهــم ب ــد و هــم ب ــر بیام ــر برفــت خب   خب
  

  
ــد  )٢ ــانم کردن ــالم ج ــر از ع   در دل شــب خب

  

  خبــــرانم کردنــــد خبــــری آمــــد و از بــــی  
  

  
  انـد عارفانی که از این رشـته سـری یافتـه  )٣

  

  انــد خبــر گــشته ز خــود تــا خبــری یافتــه بــی  
  

  
ــر گــشت  )٤ ــاغر گــشت، دل والــه دلب   سرمــست ز س

  

  بـادخبر از سـر گـشت، مـستانه چنـین  تن بی  
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 محمد صادقی

  درس پنجم دماوندیه
  ............. .به ترتیب یعنی » سفله ـ سیم ـ شرزه ـ ضماداورند ـ  «-١٤٠
  نهادن تخت ـ دون ـ برف ـ قهرآلود ـ مرهم) ٢  ُشأن و شوکت ـ پست ـ سفید ـ دژم ـ جراحت) ١
 آویزان ـ پست ـ نقره ـ خشمگین ـ زخم) ٤  اورنگ ـ فرومایه ـ نقره ـ خشمگین ـ مرهم) ٣
  ها درست است؟  معنای کدام دو گروه از واژه-١٤١
  )منقل: معجر(، )خوشبختی: سعد) (الف
  )میراث: افکند پس(، )بداختر: نحس) (ب
  )بدسرشت: گرزه(، )منجمد: فسرده) (ج
ِی معطر سفیدرنگ که از گیاهانی چون ریحان و بابونه و چند نوع درخت به دست می ّماده: کافور(، )خشمگین: ارغند) (د   )دآی ّ
 ب ـ ج) ٤  ب ـ د) ٣  الف ـ ج) ٢  د ـ الف ) ١

  به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» ُچموش ـ مواضع ـ بهت ـ شرارت«های   معنای صحیح واژه-١٤٢
  ّتوسن ـ نقطه ـ تحیر ـ بدکرداری) ٢ ّها ـ متحیر ـ بدی سرکش ـ مکان) ١
 انگیزی  حیرت ـ فتنهها ـ لگدزن ـ جای) ٤  شدن ـ بدخویی بدطینت ـ نواحی ـ خیره) ٣
   معنی چند واژه نادرست است؟-١٤٣
ــ عطـا ) برقرار و ثابت کردن کسی یـا چیـزی در جـایی(ـ استقرار ) دهان(ـ پوزه ) به همین زودی(قریب  عن

حزبی سیاسی (ـ بعث ) سنگ(ـ کلوخ ) ناله و زاری(ـ فغان ) لگام(ـ نعل ) درنگ کردن(ّـ معطل کردن ) دهش(
  )به آهستگی(ّسالله  ـ سالله) نهادن مرهم(ـ ضماد کردن ) رهبری آن را برعهده داشتّکه صدام حسین، 

 چهار ) ٤  یک) ٣  دو) ٢    سه) ١
  .ها صحیح است واژه ی معنایی ذکرشده میان جفت رابطه.......... ی    گزینهبه جزءها  ی گزینه  در همه-١٤٤
  ترادف ←ورنگ آوند ـ سریر و ا ُپی و بن ـ ستور و چارپا ـ آونگ و ) ١
  تضاد ←ّل ُحیات و ممات ـ سعد و نحس ـ پیر و برنا ـ عز و ذ) ٢
َمشتری و سیاره ـ گرزه و جانور ـ کرند و باره ـ کافور و مرهم ) ٣ ُ   ّتضمن ←ّ
  تناسب ←مشک و کافور ـ آفتاب و مشتری ـ معجر و چارقد ـ درد و ضماد ) ٤



 

 ٣٥ 

 محمد صادقی

  ؟نیستبیت با معنای این واژه در بیت زیر یکسان در کدام دو » شیر«ی    معنا و کاربرد واژه-١٤٥
  بــــا شــــیر ســــپهر بــــسته پیمــــان«  

  

  »بــــا اختــــر ســــعد کــــرده پیونــــد  
  

  
  یسی عدو را نحس کیوانیجولی را سعد بر  )الف

  

  به میدان شیر میدانی در ایـوان مـاه ایـوانی  
  

ـــرجیس( : ب
  )مشتری

ّاین است همان صفه کـز هیبـت او بـردی  )ب ُ  
  

ـه،    ـادروان بر شیر فلـک حمل ـیر تـن ش ـراپرده(=ُش   )س
  

ّصفه( ایوان : ُ
  )و بارگاه

  نــــه بــــر آســــمان کرکــــسان را گــــذر  )ج
  

ـــر   ـــیر ن ـــی ش ـــپرده پ ـــاکش س ـــه خ   ِن
  

  
ــایه  ) د ــای س ــدر هم ــو ی خورشــید ق   ســای ت

  

ــشه   ــیر بی ــر اوج ش ــاد ب ــوار ب ــردون س   ی گ
  

  
 د ـ ب) ٤  د ـ ج) ٣  الف ـ د) ٢  الف ـ ج) ١

  ا معنای این و اژه در بیت زیر همانند است؟در چند بیت ب» نواختن« معنای -١٤٦
ــشت«   ــک م ــر فل ــشم ب ــت ز خ   بنواخ

  

ــــد،   ــــو ای دماون ــــویی ت ــــشت ت   آن م
  

  
ــوازی  )الف ــی و بن ــد کن ــو تعه ــث را چ   ّخبی

  

ــی   ــه م ــو گن ــت ت ــه دول ــازی ب ــه انب ــد ب   کن
  

  
ــت آن روز  )ب ــه او بنواخ ــرده ک ــر پ ــه ه   ب

  

ــــر پرداخــــت آن روز   ــــک گنجــــی دگ ِمل َ  
  

  
   آســـمان شـــوای مـــشت زمـــین، بـــر  )ج

  

ــــــد   ــــــواز ضــــــربتی چن ــــــر وی بن   ب
  

  
ــاخت  )د ــه س ــشنی ملوکان ــه ج ــنیدم ک   ش

  

ــت   ــی نواخ ــزم خلق ــدر آن ب ــگ ان ــو چن   چ
  

  
ـــر ســـر و رویـــش نواخـــت  ) هـ ـــه ب   تازیان

  

ـــت   ـــویش نواخ ـــر دو پهل ـــزه ب ـــیخ نی   ب
  

  
 یک) ٤  چهار) ٣  سه) ٢    دو) ١

  .ستشده یکسان ا ی مشخص معنای دو کلمه............. ی   در گزینه-١٤٧
  ها زاید که مردم را بفرسـاید ز عقل اندیشه  )١

  مهتــری گــر بــه کــام شــیر در اســت
  

   ای عاقـلشـوگرت آسودگی بایـد بـرو عاشـق   
ـــو ـــویش ـــیر بج ـــام ش ـــن ز ک ـــر ک    خط

  

  

ـــیمن  )٢ ـــه حکـــیم عل ـــن ک   یـــک نگـــه ک
ــی ــل او در ره آزردگ ــول وی و فع ــت ق   س

  

ـــ   ـــستهْچون ـــه  ت بب ـــدیســـت ب ـــینبن    مت
ـــ ـــر و زرق دور ز تلب ـــاک ز تزوی ـــدیس و پ   بن

  

  

ـــر  )٣ ـــاس تزوی ـــن اس ـــی ای ـــن ز پ   بفک
  گــه ویــسه بــا او خــورد ســوگند پــس آن

  

ــــژاد و    ــــن ن ــــم ای ــــسل ز ه ــــدبگ   پیون
ـــت  ـــا دوس ـــشکند ب ـــز ن ـــه هرگ ـــدک   پیون

  

  

  چگونه باشـد زنـده مخـالف تـو؟ از آنـک  )٤
  دار تــوام چــو مــوم محــرم گــوش خزینــه

  

   گــشتش در تــن ز هــول کــین تــو دمفــسرده  
ــی ــسردهام  ن ــف ــش ع ــرا ز آت ــاب م   ذاب مت

  

  

  



 

 ٣٦ 

 محمد صادقی

  شود؟  امالیی یافت میغلط در کدام گروه از کلمات زیر -١٤٨
  ّشهد فایق ـ مفرح ذات ـ استقبال و بدرقه ـ تلفات و ضایعات) ١
  ی حیوان ـ تقصیل و اختصار ـ سوغات و ارمقان ـ منحوس و بداختر پوزه) ٢
  االنبیاء ـ فاحش و واضح ـ زخم و جراحت تعالی ـ قصص وجه حق) ٣
 ّهای نظامی ـ معطل و بالتکلیف زدن و خیرگی ـ کار گذاشتن تله  زل)٤
   امالیی وجود دارد؟غلطً در ابیات زیر مجموعا چند -١٤٩
  ّثنا و مدح تو از حد و حصر بیرون اسـت  )الف

  

  کی این رسد به نهایت؟ کی آن شود محصور؟  
  

  
  بخش انبیاء کاندر شب معراج قـدس تاج  )ب

  

  ی زد فـراز آن سـریربرگذشت از عـرش و کرسـ  
  

  
  ّسـرای محبـت کنـون شـود مـأمور طرب  )ج

  

ــدس شــد   ــار مــنش مهن ــروی ی ــه طــاق اب   ک
  

  
  ّز شادی جهان فارغ ز عیش دهر مستغنی  )د

  

  انـدوزی پـروری داریـم و جـان محنـت دل غم  
  

  
ّچه دهی تسلی مـن بـه بـشارت توقـف  )هـ ّ  

  

  تو که مهمل عزیمت، ز جفـا بـه ناقـه بـستی؟  
  

  
  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١
 
  .شود دیده می» دعوت به اعتراض و قیام«............ ی ابیات به جزء بیت   در همه-١٥٠
  شــــــو منفجــــــر ای دل زمانــــــه  )١

  

ـــــسند   ـــــه مپ ـــــود نهفت ـــــش خ   وان آت
  

  
ـــــرزه  )٢ ـــــای گ ـــــو اژده ـــــرای چ   بگ

  

ــــد   ــــیر ارغن ــــرزه ش ــــو ش ــــروش چ   بخ
  

  
ـــر  )٣ ـــاس تزوی ـــن اس ـــی ای ـــن ز پ   بفک

  

ــــژاد و    ــــن ن ــــی ای ــــسل ز پ ــــدبگ   پیون
  

  
  بنواخـــت ز خـــشم بـــر فلـــک مـــشت  )٤

  

  آن مـــــشت تـــــویی تـــــو ای دماونـــــد  
  

  
   مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟-١٥١
  ای کــــوه سپیدســــر درخــــشان شــــو  )١

  

  افــــــشان شــــــو ماننــــــد وزو شــــــراره  
  

  
ـــــه در وادی  )٢   ای شـــــیر ســـــپید خفت

  

  آن یـــــال فروفـــــشان و خنـــــدان شـــــو  
  

  
ــین  )٣ ــر زم ــرزه ب ــه ل ــیش ک ــدزان پ    افت

  

ـــــو   ـــــان ش ـــــذار و زی بیاب ـــــه بگ   خان
  

  
ــه  )٤ ــن ای تیغ ــان ک ــوش و طغی ــه بج   ُی ک

  

ــــه   ــــو ّای خط ــــرزان ش ــــب و ل   ی ری بجن
  

  
یا که محتاج فرومایـه شـود / دردناک است که در دام شغال افتد شیر« مفهوم کدام گزینه به مفهوم بیت -١٥٢

  تر است؟ نزدیک» مرد کریم
  ارضـت؟َبدخواه را چه زهره کـه گـردد مع  )١

  

  بــا شــیر خــود چــه پنجــه توانــد زدن شــغال؟  
  

  
  ی شــرف هرگــز همــای گــو مفکــن ســایه  )٢

  

ــد   ــن باش ــم از زغ ــوطی ک ــه ط ــار ک   در آن دی
  

  
  ندهــد فرصــت گفتــار بــه محتــاج، کــریم  )٣

  

ــشنیده اســت   ــدا ن ــه آواز گ ــن طایف   گــوش ای
  

  
  مـا مـأوا گرفـته ّی فـر هر که او در سایه  )٤

  

ــر   ــود شــهباز گ ــتگرچــه گنجــشکی ب   دد عاقب
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 محمد صادقی

  ًهای بیت زیر کامال درست است؟ ی آرایه  کدام گزینه درباره-١٥٣
ــالل«   ــشت همچــون ه ــنم گ ــرت ت   ز مه

  

ــــیچ   ــــده ه ــــو نادی ــــای ت ــــه دلرب   »م
  

  
  اسلوب معادله ـ تشبیه ـ تناسب) ٢  ایهام تناسب ـ تشبیه ـ استعاره) ١
 حسن تعلیل ـ ایهام تناسب ـ تشبیه) ٤  جناس ـ ایهام ـ تشخیص) ٣
  درست است؟» ًتماما«های مقابل کدام بیت،   آرایه-١٥٤

  در چنــگ آرزویــت ســوزم چــو عــود و ســازم  )١
  

  چون چنگم از بسازی، چون عودم از بسوزی  

ـ حسن تعلیل(   )ایهام تناسب 

  تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شـدم  )٢
  

ـرمایه این گریه   ـد س ـدنم ی مستانه ش   ی خندی
  

ـ حس(   )آمیزی پارادوکس 

  یابم کـه هـست کی به اقیانوس وصلت دست می  )٣
  

ـو   ـوالنی تـ ـران طـ ـانی از هجـ ـالعم طوفـ   طـ
  

  )جناس ـ تضاد(

  ی حیـــوان بـــه تـــاریکی در اســـت چـــشمه  )٤
  

ـراب    ـدر خــ ــ ـنج ان ــ ـر و گ ـدر بحــ ــ ـؤ ان ــ  لؤل
  

  )تلمیح ـ استعاره(

ر کدام ابیات به کـار رفتـه به ترتیب د» ایهام ـ اسلوب معادله ـ اغراق ـ حسن تعلیل ـ تشبیه«های   آرایه-١٥٥
  است؟
ــــاموزونی  )الف ــــود الزم ن ِحاصــــل دهــــر ب َ ِ  

  

  ثمر افتـاد کـه نـاموزون نیـست سرو از آن بی  
  

  
ــی  )ب ــازار م ــه روی ز ب ــه خان ــف ب ــد یوس   کن

  

  کنـــی هرگـــه ز خانـــه روی بـــه بـــازار مـــی  
  

  
  ز زندگی چه به کرکس رسد به جزء مـردار؟  )ج

  

ُچـــه لـــذت اســـت ز عمـــر دراز، نـــادان را     ؟ّ
  

  
  ی گـوهر کنـد ُها را خامـشی گنجینـه سینه  )د

  

ــاد دارم از صــدف ایــن نکتــه   ــسته را ی   ی سرب
  

  
  نشین دل که یارانت برفت از یـاد اال ای هم  )هـ

  

  یـاد تـو بنـشینم مرا روزی مباد آن دم که بـی  
  

  
  هـ ـ ج ـ ب ـ الف ـ د) ٢    ب ـ هـ ـ ج ـ الف ـ د) ١
  ـ الف ـ هـ ـ دب ـ ج) ٤  هـ ـ ب ـ الف ـ د ـ ج) ٣
  اند؟ ِهای بیت زیر، کدام  آرایه-١٥٦

  ای ز مژگان تو در چشم گلـستان خارهـا«  
  

  »گــل ز ســودای رخــت افتــاده در بازارهــا  
  

  
    تشبیه ـ پارادوکس ـ مراعات نظیر ـ تضاد) ١
  تشبیه ـ ایهام تناسب ـ کنایه ـ تشخیص) ٢
  ایهام تناسب ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ کنایه) ٣
 ایهام ـ تضاد ـ اسلوب معادله ـ مراعات نظیر) ٤
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 محمد صادقی

  های ابیات زیر است؟  کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه-١٥٧
  چراغ افروز چشم ما نسیم زلف خوبان است  )الف

  

ــشانی   ــاد پری ــم از ب ــا رب غ ــع را ی ــن جم ــاد ای   مب
  

  
  گفـت سر به پای تو درافکنـدم و عقلـم مـی  )ب

  

ــلیمان بر   ــیش س ــخ پ ــای مل ــا پ ــور ب ــتم   خاس
  

  
ِعالم از لعل تو پر شور است و لعلت پر شکر  )ج ُ ُ َ  

  

  ِفتنه از چشم تو بیدار است و چشمت مست خواب  
  

  
  مرا مستی عشق او ز سر بیرون نخواهد شد  ) د

  

  چو عشقش در دهد ساغر، کسی هشیار کی باشـد؟  
  

  
  المثل ـ مجاز ـ اسلوب معادله تشخیص ـ ارسال) ١
  آرایی ـ مجاز واجحسن تعلیل ـ کنایه ـ ) ٢
  المثل ـ ایهام تناسب ـ مجاز نما ـ ارسال متناقض) ٣
 تشخیص ـ تلمیح ـ پارادوکس ـ ایهام) ٤

   است؟نشده نوع چند ترکیب به درستی تعيين -١٥٨
ـ حکیم ) وصفی(ـ چاه جهالت ) وصفی(ـ آيين سخنوری ) اضافی(گو  ـ شاعران دوبیتی) اضافی(خون بسیاران 

ـ پنـد حکـیم ) وصفی(ـ واکنش به موقع ) اضافی(ّـ استشهاد محلی ) وصفی(ّسنت دیرینه ـ ) وصفی(فرزانه 
ــ ) وصـفی(ـ درمان عاشـق ) اضافی(ـ آتش عشق ) اضافی(ـ عشق زیبارویان ) وصفی(ـ راه صواب ) اضافی(

  )وصفی(آخرین مهلت 
  هفت) ٤  شش) ٣  پنج) ٢  چهار) ١
 
  شود؟ یافت می» ترکیب وصفی« در عبارت زیر چند -١٥٩

بیابانی تازه، مارال تا امروز بسیار بر این بیابان و غروب گذر کرده . وضع و حالی تازه بود. غروب، غروبی تازه بود«
گیرد هنگام که روزگار تو زیر و زبر شده است،  روز رنگی دیگر می. بود، اما آن را چنین به جان احساس نکرده بود

شب نور باران است، هنگام کـه قلـب، ! اش ببینی بینی؟ تا چگونه اش می غروب سرخ است یا تیره؟ تو چگونه
ُپرفروز باشد، غروب گنگ است، اگر مارال قلبی گنگ داشته باشد، اگر روحی گنگ داشـته باشـد، غـروب گنـگ 

  ».بود
 یازده) ٤  ده) ٣  نه) ٢  هشت) ١
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 محمد صادقی

  دو برابر است؟ ها دوبه کدام عبارت» های وصفی ترکیب« تعداد -١٦٠
  .گیرند داند گروهی از مردم به هر راه که بروی بر تو عیب می شناسد و می طبع آدمی را خوب میسعدی ) الف
  .های معنوی از زندگی عملی غافل نیست ّبوستان سعدی در عین توجه به هدف) ب
  .در بوستان کسی که خود را چون روباه شل بیفکند که دیگران دستش را بگیرند دغل است و نامحترم) ج
ّاست که تواضع در بوستان مقام و اهمیتی خاص دارد، اما حیثیـت انـسان نیـز محفـوظ اسـت و درست ) د

  .محترم
  .ّدر ضمیر سعدی بیان نقص، حتی از زبان دشمن، راهنمای است و موجب رفع عیوب) هـ
  ب و هـ ـ د و ج) ٢    الف و د ـ ب و ج) ١
 الف و ج ـ ب و د) ٤    ج و الف ـ هـ و د) ٣
  کدام بیت بیشتر است؟» ب وصفیترکی« تعداد -١٦١
ّدال ســر بــر زمــین دار و کلــه بــر آســمان افــشان  )١ ُ  

  

 که آن ماه کله دارم چنان آمد کـه مـن خـواهم   
  

  
  ُجـــستم وصـــالش را بـــه بـــاران مـــژه در ابـــر مـــی  )٢

  

  ُکنون ناجسته در بارم چنان آمد که من خـواهم  
  

  
  پـرور از آن روی جهان دارد که چون عیسی اسـت جـان  )٣

  

  دوای جان بیمارم چنـان آمـد کـه مـن خـواهم  
  

  
  چه دام است این که بخت افکند، کان آهوی شـیرافکن  )٤

  

  به یک دم صید گفتارم چنان آمد که من خواهم  
  

  
  متفاوت است؟» مضاف« در کدام مصراع نقش دستوری -١٦٢
  با شیر سپهر بسته پیمان) ٢  نشین شمع شد سوخت چون بزم) ١
 ُی باغ سر به مهر است چون غنچه) ٤   پریشاناز تلخی پند شد) ٣
  .است» مضاف«و هم » موصوف«ای وجود دارد که هم  واژه.............  بیت به جزءی ابیات   در همه-١٦٣
  تـــــو مـــــشت درشـــــت روزگـــــاری  )١

  

  افکنــــد هــــا پــــس از گــــردش قــــرن  
  

  
ـــــسرده  )٢ ـــــب ف ـــــو قل ـــــی ت   ی زمین

  

ـــــــد   ـــــــک چن ـــــــوده ی   از درد ورم نم
  

  
  ست در این ساز غزل هفتهشور عشقی که ن  )٣

  

  ی شـهناز بـه مـن دهـد از پـرده هـا مـی عشوه  
  

  
  خواننـد خم زلف تو که زنجیـر جنـون مـی  )٤

  

  جنباننـد ای خوش آن طایفه کاین سلسله مـی  
  

  
  کدام جمله متفاوت است؟» های الیه مضاف« تعداد -١٦٤
  .ریخت  موهای پدربزرگ بیشتر میشد و خانم پیرتر می خورد، حاج هر چه صفحات آلبوم بیشتر ورق می) ١
  .آورد ها را به یاد می که بوی زندان را داشته باشد، حیاط زندان آن حیاط شهربانی بی) ٢
  .هایش به دیوار قبرستان تکیه داده بود سپیداری با شاخه) ٣
 .آمد اش جلو می های درازشده زد و با دست های مردم را مثل آب کنار می مرد جوان شانه) ٤



 

 ٤٠ 

 محمد صادقی

  .یکسان است............ ها به جزء  ی گزینه همه» های اضافی ترکیب« تعداد -١٦٥
ـویش دوباره می  )١ ـان خ   ِسازمت وطن، اگرچه با خشت ج

  

ـویش ستون به سقف تو می   ـتخوان خ ـا اس ـه ب ـم اگرچ   زن
  

ـاره مــی  )٢ ــو دوب ــوان ت ـه میــل نــسل ج ــو گــل ب ــویم از ت   ب
  

ـیل اشـک روان  دوباره می   ـه س ـویششویم از تو خون ب   خ
  

ـدان روش ّحدیث حب  )٣ ـوق، ب ـوطن زش ـاز مـی ال ـنم س   ک
  

ـویش   ـان خ ـو  برگـشایم ده   که جان شود هر کالم دل، چ
  

ـعله  )٤ ـاب ش ـز ت ـه جاسـت، ک ـینه آتـشی ب   اش هنوز در س
  

ــی دودمــان خــویش     گمــان نــدارم بــه کاهــشی، ز گرم
  

  دارد؟» ترکیب اضافی«و چند » ترکیب وصفی« رباعی زیر به ترتیب چند -١٦٦
  مــا حاصــل عمــری بــه دمــی بفروشــیم«  

  

  صــد خــرمن شــادی بــه غمــی بفروشــیم  
  

  
  در یک دم اگـر هـزار جـان دسـت دهـد  

  

ـــیم   ـــدمی بفروش ـــاک ق ـــه خ ـــال ب   »در ح
  

  
 سه ـ دو) ٤  دو ـ سه) ٣  سه ـ سه) ٢  دو ـ دو) ١

 دیگر ایـران بـا ی دیگری که باید از یاد نبرد آن است که بعد از قرن هفتم و هشتم، چون نکته«در عبارت  -١٦٧
برانداز بود، مواجه نگشت، آثاری که در آن دو قرن به وجود  کن و خانه ی مغول، که بنیان ای از قبیل حمله حمله

ّی حقیقت را به اشتباه اندازد تا تصور کند کـه  ًآمد تقریبا همگی بر جای ماند و همین امر ممکن است جوینده
ترکیـب «بـه ترتیـب چنـد » .ی خوبی بـوده اسـت مان و ادیبان دورهاین دوره از حیث ایجاد آثار و تربیت عال

  شود؟ دیده می» ترکیب اضافی«و چند » وصفی
 هشت ـ پنج) ٤  هفت ـ شش) ٣  هشت ـ هفت) ٢  هفت ـ پنج ) ١

متن زیـر بـه درسـتی » های اضافی ترکیب«و تعداد » های وصفی ترکیب« در کدام گزینه به ترتیب تعداد -١٦٨
  تعيين شده است؟

ّآيين چراغ، خاموشی نیست؛ قربانی، خـوف مـرگ نـدارد؛ مقـدر ! وخیز گوسفند شوی به این جست آهو نمی«
چه پاکیزه است کفنت، این پوستین حنابسته، . ماندی تر چریده بودی بیشتر می بیهوده پروار شدی، کم. است
  ».صحبت م همکن تماد میبه تو اع. ک گوش مطمئندلم سخت گرفته، دریغ از ی. عید قربان مبارک! قربانی

 پنج ـ سه) ٤  سه ـ چهار) ٣  چهار ـ شش) ٢  شش ـ پنج) ١
  نامهدرس ششم نی

  اند؟ به ترتیب در کدام گزینه به درستی معنا شده» تریاق ـ نفیر ـ دستور ـ حریف ـ ظن «-١٦٩
  ّضد زهر ـ زاری کردن به صدای بلند ـ وزارت ـ غمگسار ـ گمان) ١
  اجازه ـ همدم ـ وهمزهر ـ رویگرداندن ـ ) ٢
  پادزهر ـ فریاد و زاری ـ راهنما ـ همدم ـ پندار) ٣
  زهر ـ فریاد و زاری به صدای بلند ـ وزیر ـ همدل ـ خیال) ٤



 

 ٤١ 

 محمد صادقی

  ............ .به ترتیب یعنی » روزی گاه ـ مستور ـ شرحه ـ پرده ـ بی بی «-١٧٠
  نوا ّپاره ـ آهنگ مرتب ـ بی ـ پاره نابهنگام ـ پنهان ) ١
  نوا ّدیر ـ پنهان ـ تفسیر ـ آهنگ مرتب ـ بی) ٢
  بهره ِدیر ـ نگاشته شده ـ تکه کردن گوشت ـ ستر ـ بی) ٣
 ّی مرتب ـ درویش گوشت ـ نغمه غروب ـ پوشیده ـ پاره) ٤
ّمستغرق ـ قرب ـ تجلی ـ سور«های   معنای صحیح واژه-١٧١ ُ   .آمده است............ ی  در گزینه» َ
   ـ جلوه کردن ـ شکلشیفته ـ نزدیکی) ١
  مجذوب ـ نزدیک شدن ـ آشکار شدن ـ جشن) ٢
  شدن ـ عروسی شونده ـ نمایان شیفته ـ نزدیک) ٣
 مجذوب ـ نزدیک شدن ـ هویدا ـ شادی) ٤
  ًدر چند بیت از ابیات زیر با معنای آن در بیت زیر، دقیقا یکسان است؟» حریف«ی   معنای واژه-١٧٢

ــاری بر«   ــه از ی ــر ک ــف ه ــی، حری ــدن   ی
  

ـــرده   ـــرده پ ـــایش پ ـــد ه ـــا دری ـــای م   »ه
  

  
  ســعدی نــه حریــف غــم او بــود ولــیکن  )الف

  

ــاد   ــه در افت ــر ک ــد ه ــتان بزن ــتم دس ــا رس   ب
  

  
ــود  )ب ــان ش ــف ج ــون حری ــرده چ ــان م ِن ِ  

  

  زنــــده گــــردد نــــان و عــــین آن شــــود  
  

  
ــف  )ج ــست حری ــد نخ ــازی کن ــه ب ــا چ   ت

  

  تـــــا چـــــه دارد زمانـــــه زیـــــر گلـــــیم  
  

  
ُای خنک زشتی که خوبش   )د   !شـد حریـفُ

  

ــل   ــف ِوای گ ــد خری ــتش ش ــه جف ــی ک   !روی
  

  
  ِگر برود به هر قـدم در ره دیـدنت سـری  )هـ

  

  ِمــن نــه حریــف رفتــنم از در تــو بــه دیگــری  
  

  
 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١

  در کدام بیت با معنای این واژه در بیت زیر یکسان است؟» دستور«ی  معنای واژه -١٧٣
  ر نیـستتن ز جان و جان ز تـن مـستو«  

  

ــست   ــتور نی ــان دس ــد ج ــس را دی ــک ک   »لی
  

  
ــیش  )١ ــد و ب ــان مهــش دی ــه رأی از بزرگ َب ِ  

  

  ِنــــشاندش زبردســــت دســــتور خــــویش  
  

  
ـــور  )٢ ـــشته گنج ـــا را گ ـــنج وف ـــنم گ   م

  

ـــــتور   ـــــشته دس ـــــا را گ ـــــویی راه جف   ت
  

  
  گاه من، دانم بریدن راه من در گاه و در بی  )٣

  

  کز حضرت آن شاه من، با خط و دسـتور آمـدم  
  

  
ــــافتی  )٤ ــــی ی ــــتور زان آگه ــــو دس   چ

  

ــــــشتافتی   ــــــز ب ــــــا تی ــــــدان کاره   ب
  

  
   معنی چند واژه نادرست است؟-١٧٤

) وارونه: معکوس(ـ ) باقی ماندن: ّتتمه(ـ ) طبق: حسب(ـ ) حیران شدن: مستغرق گشتن(ـ ) دوست: حریف(
ــ ) شنونده: مستمع(ـ ) نینچ این: ایدون(ـ ) دارای نشان پیامبری: وسیم(ـ ) فروغ: تاب(ـ ) سربلند: َمفخر(ـ 
  )رفتار: سلوک(
 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١



 

 ٤٢ 

 محمد صادقی

دانست ایشان را به انـواع تحـذیر از آن اندیـشه منـع  چون مضمون ضمایر این طایفه را می« در عبارت -١٧٥
ّسپس تفـرق و اخـتالف بـه تعلـق و . ای در سینه مسطور ترک مواصلت او کردند پس هر یک با کینه. کرد می ّ
  چند غلط امالیی هست؟» .ّتالف مبدل گشت و فرمان او را متابع گشتنداع
 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١

   در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟-١٧٦
ّتر که همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقدم شمرد، چه هر که همـت او از طلـب دنیـا  آن الیقبه حال خردمند « ّ

تر؛ و آن که سعی او به مصالح دنیا مصروف باشد، زندگانی بـر او  رغت آن اندکقاصرتر، حسرات او به وقت مفا
  ».وبال گردد و از ثواب آخرت بماند

 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١
   در متن زیر چند غلط امالیی هست؟-١٧٧

ّو خردمند اگرچه به زور و قوت خویش ثقت تمام دارد تعرض عداوت و مناقشت جایز نشمرد و تکیه« ِ  بر جاه و ّ
و هر که تریاغ و انواع داروها به دست آرد به اعتماد آن بر زهرخوردن اقدام ننماید و هنر . شوکت خود روا نبیند

که اثر فعل نیک اگرچه قول از آن قاصر باشد در عاقبت کارهـا بـه آزمـایش هرچـه  در نیکوفعلی است برای آن
ها را در چشم مردمان به حالوت زبان بیارایـد،  ان دارد ناکردنیکه قول او بر عمل رجح باز آن! تر پیدا آید آراسته

  ».ّاما عواقب آن به مذلت و مالمت کشد
 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١

   معنی چند واژه صحیح است؟-١٧٨
دمیدن بـا : نفخ(ـ ) ی روح و جان آزاردهنده: فرسا جان(ـ ) هیئت: خیل(ـ ) جافی: کاید(ـ ) طی کردن: سپردن(

: معجـر(ــ ) کفـش: افـزار پای(ـ ) رها کن: مگسل(ـ ) پژمردگی: مالل(ـ ) غروب: گاه بی(ـ ) گبر: ترگ( ـ )دهان
  )شبیه سایه: سار سایه(ـ ) سرپوش

 نه) ٤  شش) ٣  هفت) ٢  هشت) ١
بـر عاشـق و » نمادین و تمثیلی«ی  ای وجود دارد که به شیوه کلمه............. ی ابیات به جزء بیت   در همه-١٧٩
  )٨١ریاضی (            .کند ارف و اصل داللت میع
ـــام  )١ ـــیچ خ ـــه ه ـــال پخت ـــد ح   در نیای

  

ــــسالم   ــــاه بایــــد وال   ّپــــس ســــخن کوت
  

  
ــرحه  )٢ ــواهم ش ــینه خ ــراق س ــرحه از ف   ش

  

  تــــــا بگــــــویم شــــــرح درد اشــــــتیاق  
  

  
  هـوش نیـست محرم این هوش جزء بـی  )٣

  

  مــر زبــان را مــشتری جــز گــوش نیــست  
  

  
  شــدهــر کــه جــزء مــاهی ز آبــش ســیر   )٤

  

  روزی اســت روزش دیــر شــد هــر کــه بــی  
  

  
  



 

 ٤٣ 

 محمد صادقی

کـدام » ُجا مقام مرغ کز آن بحـر خاسـت کی کند این/ خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان« مفهوم بیت -١٨٠
  )٨٣انسانی (            است؟

  به صوت خوش چو حیـوان اسـت مایـل  )١
  

ــــودن ای دل   ــــشاید ب ــــم ن ــــوان ک   ز حی
  

  
  تن ز جان و جـان ز تـن مـستور نیـست  )٢

  

ــست   ــتور نی ــان دس ــد ج ــس را دی ــک ک   لی
  

  
  هر کسی کـاو دور مانـد از اصـل خـویش  )٣

  

ـــــویش   ـــــل خ ـــــار وص ـــــد روزگ   بازجوی
  

  
  کبــوتری کــه دگــر آشــیان نخواهــد دیــد  )٤

  

  قــضا همــی بــردش تــا بــه ســوی دانــه و دام  
  

  
زینه متناسب با کدام گ» لیک چشم و گوش را آن نور نیست/ ی من دور نیست ّسر من از ناله« مفهوم بیت -١٨١

  )٨١زبان (            است؟
ــون  )١ ــن اکن ــال م ــتح ــتن اس ــرون از گف    ب

  

  گـویم نـه احـول مـن اسـت چه می این  
  

  
  فروش، گل چه فروشی به جای سـیم؟ ای گل  )٢

  

  ِوز گل عزیزتر چه سـتانی بـه سـیم گـل؟  
  

  
ــت  )٣ ــد: گف ــر دار بلن ــشت س ــزو گ ــار ک   ِآن ی

  

  کـرد جرمش این بود که اسرار هویدار می  
  

  
ــین  )٤ ــد رنگ   ســخنان در ســخن خــویش نهانن

  
 

  از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل  

 

  )بوی خوش: نکهت(

در کدام بیـت » لیک کس را دید جان دستور نیست/ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست« مفهوم بیت -١٨٢
  شود؟ دیده می

  ی خودبینـت بـا  غیـر نظـر دارد تا دیـده  ) ١
  

ــر چــشم ز جــان ســازی او را    ــدنگ ــوان دی   نت
  

  
ــده  )٢ ــسم دی ــگ ج ــت رن ــن هف ــا ی ای   ه

  

  در نیایــــــد زیــــــن نقــــــاب آن روح را  
  

  
ــی  )٣ ــه م ــر چ ــت ه ــشم اس ــور چ ــنم ن   بی

  

ــــت   ــــان اس ــــان و جان ــــدار و ج   دل و دل
  

  
  ام یاد او را بر دل و دل را به جان پیوسـته  )٤

  

  ام مهر او در جـان و جـان انـدر بـدن پوشـیده  
  

  
  ارای مفهوم مشترکی هستند؟کدام گروه از ابیات زیر د -١٨٣
ـــد  )الف ـا بکن ــ ـو کاره ــ ـوز ت ــ ـه س ــ ـــسوز ک   دال ب

  

ـیم   ـای نـ ـبی دفــع صــد بــال بکنــد دعـ   شـ
  

  
ــست بــاد  )ب ــگ نــای و نی ــن بان ــش اســت ای   آت

  

ـاد   ـه ایــن آتــش نــدارد نیــست بـ ـر کـ   هـ
  

  
ـتیاق  ) ج ــ ـــت ز اش ـــت غرب ـتالی محن ــ ـان مب ــ   ک

  

ـر   ــ ـــده ت ـته دی ـرآتش و پیوســ ــ ـــی پ   دارد دل
  

  
ـاد» جامی«: گفت    ی نیست در عالم کسیاز عشق تو خال: گفتم  )د   هر که عاشق نیست در عالم مب

  

  
  ی عـشق من همان دم که وضو ساختم از چـشمه  )هـ

  

    تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هستچار   
ـه عـشق  )و ـه دلـش زنـده شـد ب ـرد آن ک   هرگز نمی

  

  )دفتر، روزنامه: جریده(  ی عالم دوام ما ثبت است بر جریده  

  که در این حلقه نیست زنده به عـشقهر آن کسی   )ز
  چ

    بر او نمرده به فتوای من نماز کنید  
  هـ ـ و ـ ز) ٤  الف ـ ج ـ هـ) ٣  ب ـ د ـ ز) ٢  ب ـ ز ـ و) ١
  
  



 

 ٤٤ 

 محمد صادقی

  دورتر است؟» کند های عشق مجنون می ّقصه/ کند نی حدیث راه پرخون می«مفهوم کدام گزینه از بیت  -١٨٤
  ضـعفیّقوتی داد به فرهاد و بـه مجنـون   )١

  

ــرد   ــار ب ــر ک ــه س ــی ب ــشق ز راه ــه را ع ــر ک   ه
  

  
ــی  )٢ ــان ب ــشق جان ــق ع ــست ِطری ــال نی   ب

  

ــــی   ــــانی ب ــــست زم ــــودن روا نی ــــال ب   ب
  

  
  ِدر ایــن دشــواری ره، جــان مــن شــد  )٣

  

  کـــه راهـــی نیـــست بـــس آســـان، دریغـــا  
  

  
  گــر مــرد رهــی، میــان خــون بایــد رفــت  )٤

  

  از پــــای فتــــاده ســــرنگون بایــــد رفــــت  
  

  
تناسـب » ّپس سـخن کوتـاه بایـد والـسالم/ درنیابد حال پخته هیچ خام«بیات زیر با بیت یک از ا کدام -١٨٥

  معنایی بیشتری دارد؟
ـــان  )١ ـــار جان ـــر کن ـــدارد ســـر ب ـــر ن ـــه خب   خفت

  

ــبانان   ــشم پاس ــر چ ــد ب ــب دراز باش ــاین ش   ک
  

  
  هر کـه هـوایی نپخـت یـا بـه فراقـی نـسوخت  )٢

  

ــت   ــام رف ــرود خ ــون ب ــان چ ــر از جه ــر عم   آخ
  

  
ـــــخنی پ  )٣ ـــــامس ـــــت و تم ـــــه و درس   خت

  

  ی خـــــام بهتـــــر از صـــــد هـــــزار گفتـــــه  
  

  
  َسخن تا پخته نبود کی پسند خاص و عام افتـد؟  )٤

  

  ای کز نخل، خام افتـد نگیرد کس ز خاک آن میوه  
  

  
با کدام بیت ارتباط معنایی نـدارد؟» ّپس سخن کوتاه باید والسالم/ در نیابد حال پخته هیچ خام« بیت -١٨٦

  )٨٧ریاضی (                                  
ِســــعدی ســــخن یــــار نگویــــد پــــر اغیــــار  ) ١ ِ  

  

ــرد ســوخته   ــز نب ــامی َهرگ ــه خ ــصه ب   ّای ق
  

  
ِپیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خـویش  )٢ ُ  

  

  که مگو حـال دل سـوخته بـا خـامی چنـد  
  

  
  ای بــــسوزد فــــردا بــــه داغ دوزخ ناپختــــه  )٣

  

ــامی   ــرد خ ــشق از وی نب ــش ع ــامروز آت ُک َ  
  

  
  خبــر از ســوز ماســت ش نرفــت بــیهــر کــه در آتــ  )٤

  

  سوخته داند که چیست پختن سودای خام  
  

  
  مفهوم بیت زیر در کدام گزینه وجود ندارد؟ -١٨٧

  در نیابـــد حـــال پختـــه هـــیچ خـــام«  
  

  »ّپــــس ســــخن کوتــــاه بایــــد والــــسالم  
  

  
  تــــا نــــسوزد برنیایــــد بــــوی عــــود  )١

  

ــست   ــام نی ــا خ ــخن ب ــاین س ــد ک ــه دان   پخت
  

  
  هاسـت چـو آتـش فریاد من از سوختگی  )٢

  

ــود جــوش و خروشــم   ــاده ز خــامی نب   َچــون ب
  

  
ــانی  )٣ ــوز نه ــن س ــیم در ای ــه بپخت   دردا ک

  

  و آن را خبر از آتش مـا نیـست کـه خـام اسـت  
  

  
  گونه که در خلـق گرفـت آتش روی تو زین  )٤

  

  عجب از سوختگی نیست، که خامی عجب است  
  

  
  )٩٠زبان (                      مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ -١٨٨
ــــــــم   )١ ــــــــت دلای درد و غ ــــــــو راح   ت

  

ــــت دل   ــــم جراح ــــرهم و ه ــــم م   ه
  

  
ــــز هــــم  )٢ ــــان نی ــــار اســــت و درم   دردم از ی

  

ـــم   ـــز ه ـــان نی ـــدای او شـــد و ج   دل ف
  

  
ـــد؟  )٣ ـــه دی ـــاقی ک ـــری و تری ـــی زه ـــو ن   همچ

  

  همچو نـی دمـساز و مـشتاقی کـه دیـد؟  
  

  
  دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیـست  )٤

  

  دردمنــد عــشق بنالــد غریــب نیــستگــر   
  

  
  



 

 ٤٥ 

 محمد صادقی

  کدام گروه از ابیات مفهوم مشترکی دارند؟ -١٨٩
ــا هــم  )الف ــسی دســت دهــد ب ــر نف ــسی گ   نف

  

ــت   ــس اس ــک نف ــر آن ی ــساب عم ــوع ح   مجم
  

  
ـــشتاق  )ب ـــوری م ـــب رنج ـــگ دراز ش   آهن

  

ـــد   ـــدار نباش ـــه بی ـــت ک ـــوان گف ـــا آن نت   ب
  

  
  نالـد همـی در مجلـس آزادگـان نی که می  )ج

  

  د که بر وی زخم بـسیار آمـده اسـتزان همی نال  
  

  
ـــراق  )د ـــدر ف ـــتال ان ـــردد مب ـــه گ ـــر ک   ه

  

ـــــــتیاق   ـــــــوز و درد اش ـــــــد س   او شناس
  

  
  ی دام بالسـت ی موی دوست حلقه سلسله  )هـ

  

  هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراسـت  
  

  
  هر که هوایی نپخت یا به فراقی نـسوخت  )و

  

ــت   ــام رف ــروی خ ــون ب ــان چ ــر از جه ــر عم   آخ
  

  
 ب ـ ج ـ و) ٤  ج ـ د ـ و) ٣  ب ـ د ـ هـ) ٢  الف ـ د ـ و) ١
  )٩٥هنر (         مفهوم بیت زیر با کدام بیت متناسب است؟-١٩٠
  در نیابـــد حـــال پختـــه هـــیچ خـــام«  

  

  »ّپـــس ســـخن کوتـــاه بایـــد والـــسالم  
  

  
  خـــام گفتـــی ســـخن ولـــیکن تـــو  )١

  

  نیــــستی پختــــه چــــون بگــــویی خــــام  
  

  
ــه  )٢ ــه داغ دوزخ ناپخت ــردا ب ــسوزدای ف    ب

  

  ُکـــامروز آتـــش عـــشق از وی نبـــرد خـــامی  
  

  
  شنوم در قفـای خـویش ِافسوس خلق می  )٣

  

  کاین پخته بین کـه در سـر سـودای خـام شـد  
  

  
  از عشق تو زاهد را دم گـرم نخواهـد شـد  )٤

  

ــامی   ــد خ ــز نرس ــش هرگ ــدان آت ــه ب ــرا ک   زی
  

  
  مفهوم کدام گزینه از مفهوم سایر ابیات دور است؟ -١٩١
ــرم هنــو  )١ ــان مــست بــوی آن نفــس اســتس   ز چن

  

  َبـرد بـه مـشام که بـوی عنبـر و گـل ره نمـی  
  

  
ـده هـشیارتر اسـت  )٢   هر که مست است در این میک

  

  خبـران اسـت خبردارتـر اسـت هر کـه از بـی  
  

  
ـر دارم از او بـــی  )٣ ـا خبــ ـر از خویـــشتنم تــ   خبــ

  

ــنم   ــه م ــد ک ــن آواز نیای ــودش ز م ــا وج   ب
  

  
ــ  )٤   تم ز دســتتــا نهــادم بــر ســر کــویش قــدم، رف

  

  ی بیهوش دارو بود خاک کـوی دوسـت گرده  
  

  
فام آورد مـستان  که جوش گل شراب لعل/ مشو غمگین در میخانه را گر محتسب گل زد«های بیت  آرایه -١٩٢
  )٩٣زبان (                          اند؟ کدام» را
  تشبیه ـ استعاره ـ مجاز ـ جناس تام) ٢  کنایه ـ جناس ـ استعاره ـ تشبیه) ١
 تشبیه ـ مراعات نظیر ـ جناس ـ اسلوب معادله) ٤  ایه ـ مجاز ـ حسن تعلیل ـ جناس تامکن) ٣
ـ حس متناقض«های  آرایه - ١٩٣ ـ تشبیه  ـ اسلوب معادله نما    ها به کار رفته است؟ به ترتیب در کدام گزینه» آمیزی 
  ی عشق آمدی ز مدخل صدق چو در سراچه  )الف

  

  سـتگناه طاعت محض است و کفـر ایمـان ا  
  

  
ــاده  )ب ــالج، ب ــم را ع ــی غ ــرد تلخ ــل نک   ی لع

  

  نــــساخت آب گهــــر، خوشــــگوار دریــــا را  
  

  
ــسازی روی  )ج ــران ن ــا گ ــم م ــوه غ ــر ز ک   اگ

  

ـــرح   ـــی ف ـــی ّز خرم ـــاد م ـــو را آب ـــیم ت   کن
  

  
  باید شدن چون سیاهی شد ز مو، هشیار می  )د

  

  بایـد شـدن صبح چون روشن شود، بیدار مـی  
  

  
 ب ـ الف ـ ج ـ د) ٤  الف ـ ج ـ ب ـ د) ٣  ـ الف ـ دب ـ ج ) ٢  الف ـ د ـ ب ـ ج) ١



 

 ٤٦ 

 محمد صادقی

ِچشم بد ستاره به عاشق چه می«های بیت   آرایه-١٩٤ ِاز کرم شب/ کند؟ ِ در کـدام » فروز چه غم شـیر بیـشه را؟ ِ
  گزینه آمده است؟

  آرایی ـ تضاد ـ اسلوب معادله تشخیص ـ واج) ١
  اسلوب معادله ـ حسن تعلیل ـ کنایه ـ جناس) ٢
  عاره ـ تلمیح ـ کنایه ـ مراعات نظیراست) ٣
 آمیزی استعاره ـ تناسب ـ اسلوب معادله ـ حس) ٤
  شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ های نوشته  یکی از آرایه-١٩٥
ـروی چــــشمه  ) ١ ـدان آبـــ ـید بـــ   ی خورشـــ

  

ـره   ـدان اوســــت قطـــ ـاه زنخـــ   ای از چـــ
  

ـ تضاد(   )تشبیه 
ـوع  )٢ ـود زر مجم ـه ش ـذارد ک ـتت نگ   جود دس

  

ـدیگر   ــ ـرف زر از یک ــ ـود ح ــ ـده ب ــ   زان پراکن
  

ـ اسلوب معادله(   )حسن تعلیل 

ـود  )٣   هر شبی از سرشک من، دامن خاک تر ش
  

ـود   ـر ش ـم مـن خب ـو را از غ ـر ت ـوم اگ   شاد ش
  

ـ تضاد(   )کنایه 

ـیش نشسته  )٤ ـر در پ   ام به کناری چو چنـگ س
  

ـو و مـــی   ــ ـاده در پـــس زان ــ ـنم زاری فت ــ   ک
  

ـ تشخیص(   )ایهام تناسب 

های  کدام آرایه» دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟/ ای گر نربوده است ز یاقوت لبش بوسه« بیت  در-١٩٦
  )٩٠خارج از کشور (                  شود؟ ادبی یافت می

  تشبیه ـ استعاره ـ مراعات نظیر ـ حسن تعلیل) ١
  استعاره ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ تلمیح) ٢
   معادلهی حروف ـ تشبیه ـ جناس ـ اسلوب نغمه) ٣
 استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ تلمیح ) ٤
  های ابیات زیر است؟  کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه-١٩٧
ـــــــــــو آرزوی دل  )الف ـــــــــــا ای روی ت   ه

  

ــــــه روی دل   ــــــت ب ــــــا شــــــادی غم   ه
  

  
  از غــم تنهــایی آمــد جــان شــیرین نــزد لــب  )ب

  

  صـحبتی دارنـد بـا هـم تا به یادش هـر دو مـی  
  

  
  ای چند ِ تو من دوش داشتم گلهز زلف و چشم  )ج

  

ــستی؟   ــویم حکایــت شــب م ــتم و چــه بگ   نگف
  

  
  خبر داری که درد او برآورده است گـرد از مـن  )د

  

ِنمانده است از من خاکی به  غیر از درد او گردی   ِ  
  

  
  در حریم وصل اشک شـور مـن شـیرین نـشد  )هـ

  

ــدا   ــزم ج ــی از زم ــردن تلخ ــست ک ــه نتوان   کعب
  

  
  لمیح ـ تشبیه ـ تشخیص ـ اسلوب معادلهجناس همسان ـ ت) ١
  تناقض ـ تشخیص ـ اسلوب معادله ـ جناس ناهمسان ـ کنایه) ٢
  جناس تام ـ تشخیص ـ ایهام تناسب ـ جناس ناهمسان ـ اسلوب معادله) ٣
 آمیزی ـ ایهام تناسب ـ کنایه ـ تضاد تشبیه ـ حس) ٤



 

 ٤٧ 

 محمد صادقی

  در کدام گزینه متفاوت است؟» را«ی   نوع واژه-١٩٨
  .تر، راستی است ی بزرگ اکرپیشه را پیرایهچ) ١
  .روزگار او عروسی آراسته را مانست) ٢
  تر آن بودی که چون پیر شده است، از لشکری دست بکشیدی بنده را خوش) ٣
ِزبان نگاه ناداشته و این سلطان بزرگ محتشم را خیر خیر بیازرده) ٤ ِ. 
  دارد؟دو کاربرد متفاوت » را«ی   در کدام عبارت واژه-١٩٩
  .هر چه خود را و فرزندان خود را نپسندند در باب دیگران روا ندارند) ١
  .قول ایشان را باور نداشت و نصیحت ایشان را به سمع قبول استماع ننمود) ٢
   فرمود؟دّملک این علت را عالج نخواه: روزی او را گفت) ٣
 .ی خود را ّچهو یکی بهای کوه، دو عدد بیاوردی، یکی پسر را دادی  از میوه) ٤
  به ترتیب در چه معنایی به کار رفته است؟» را«های زیر،   در جمله-٢٠٠
  .پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد) الف
  وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟) ب
  .ساالر را پرسید که حال این مرغ بازگوی خان) ج
  . گردد بر تو غالب شودّدوست را چندان قوت مده که اگر دشمن) د
 از ـ از ـ در ـ بر) ٤    ی ـ از ـ در ـ به درباره) ٣  ی ـ از ـ بر از ـ درباره) ٢  ی ـ از ـ از ـ به درباره) ١

  )٩٣ریاضی (   .الیه عوض شده است جای مضاف و مضاف............  بیت به استثنایی ابیات   در همه-٢٠١
  کـــشور تـــدبیر را زیـــر و زبـــر ســـازد قـــضا  )١

  

ــه در ملــک رضــا نوشــیروان عــادل اســت     ورن
  

  
  سـت جوالن شـده غفلت ما را سبب عمر سبک  )٢

  

  خواب ما را این صدای آب سنگین کرده اسـت  
  

  
  جــان غافــل را ســفر در چــاردیوار تــن اســت  )٣

  

  آلــوده را منــزل کنــار دامــن اســت پــای خــواب  
  

  
ــل  )٤ ــی طف ــا م ــر تماش ــان را دل از به   دود طیع

  

   از سیر و تماشـا فـارغ اسـتخو به عزلت کرده  
  

  
  در حقیقت عشق

ّجای بودن ـ نهایت ـ دوستدار ـ ضروری ـ مقرر« -٢٠٢   به ترتیب معنای واژگان کدام گزینه است؟» ِ
  ُموضع ـ بدایت ـ محب ـ الزام ـ دربایست) ٢  ّملجأ ـ غایت ـ محبوب ـ الزام ـ مسلم) ١
ّمأوا ـ غایت ـ محب ـ فرض ـ مسلم) ٣  غایی ـ حبیب ـ فرض ـ دربایستمأوا ـ ) ٤  ُ
  .......... .به ترتیب یعنی » ّسودا ـ بزم ـ مدهوش ـ تریاق ـ تجلی «-٢٠٣
  کردن اشتیاق ـ محفل ـ دودل ـ پادزهر ـ جلوه) ١
  ّخویشتن ـ ضد زهر ـ هویدا گردیدن دیوانگی ـ ضیافت ـ بی) ٢
  َخیال ـ محفل ـ ازخودرسته ـ زهرآلود ـ نمودار شدن) ٣
  ّـ ضیافت ـ متحیر ـ زهر ـ آشکار شدنعشق ) ٤



 

 ٤٨ 

 محمد صادقی

  .با معنای این واژه در بیت زیر یکسان است............ ی  در بیت گزینه» سامان«معنای  -٢٠٤
  در عشق کسی قدم نهد کش جان نیـست«  

  

  »با جان بـودن بـه عـشق در سـامان نیـست  
  

  
  گر سگی یک هفته بر خوانی نیابد استخوان  )١

  

   تـرک آن سـامان کنـدُاز پی تحصیل سـتخوان  
  

  
  هر آن کس کاو گرفتار است اندر منزل دنیـا  )٢

  

  نــه درمــان اجــل دانــد نــه ســامان حــذر دارد  
  

  
  گرچه سامان جهان انـدر خـرد باشـد، خـرد  )٣

  

  سـامان شـود تا از او سامان نگیرد سـخت بـی  
  

  
  گــو خلــق بداننــد کــه مــن عاشــق و مــستم  )٤

  

ـــامان   ـــر و س ـــات نباشـــد س ـــوی خراب   در ک
  

  
  در کدام بیت با معنای این واژه در عبارت زیر یکسان نیست؟» آمدن« معنای -٢٠٥

  ».عشق، بنده را به خدا رساند؛ پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد«
ــازآورد  )١ ــوختگان ب ــه رخ س ــی ب ــه آب   گری

  

ـــد   ـــسکین آم ـــق م ـــادرس عاش ـــه فری   نال
  

  
  افــزای آمــد ایــن عمــر نگــر چــه محنــت  )٢

  

  ای بــر جــای آمــدویــن درد نگــر چــه پــ  
  

  
ــا شــوی مجمــوع  )٣ ــازآی ت ــه ب   ز فکــر تفرق

  

  به حکم آن که چو شـد اهـریمن سـروش آمـد  
  

  
ــــرت آمــــد  ) ٤ ــــال حی ــــو نه   عــــشق ت

  

  وصـــــل تـــــو کمـــــال حیـــــرت آمـــــد  
  

  
   است؟نادرستدر متن زیر امالی کدام واژه  -٢٠٦

 طاقـت او را در آن معونـت و ای نازل گـشتی، آن پـری بـه امکـان قـدرت و ای وعارضه هرگاه که زاهد را واقعه«
ّدر جمله، زاهد به اختالف و اختالط او قوت و استظهاری تمام . مظاهرت نمودی و عنایت و شفقت واجب دیدی

ای : آمد و گفـت روزی زاهد در متکای طاعت و معواجای عبادت خود از طاعت فارغ شده بود که پری در . داشت
  »....ادث شده است و سفری به جانب عراق پیش آمده ّدوست مشفق و ای رفیق موافق، مرا مهمی ح

 مظاهرت) ٤  معوا) ٣  معونت) ٢  عارضه) ١
   در متن زیر امالی چند کلمه غلط است؟-٢٠٧

ُبرداران ما  دل باش که فرمان تو بر فرمان پس قوی. ام من همیشه به مناصحت تو واثق بوده: ملک بالر را گفت«
ّعبودیـت و ادای فـرایض طاعـت واجـب اسـت امـا حاجـت بـه یم لوازم بر بندگان تقد: نافذ است بالر گفت

نوازی ملک آن است که پس از این در کارها تعجیل نفرماید تا عواقب آن از ندامت و غرامـت و حـسرت  بنده
ّتعمل و تدبر مثـالی  این مناصحت را به سمع قبول استماع فرمودیم و در مستقبل بی: ملک گفت. ّمسلم ماند ّ
  ».صلتی گران ایشان را ارزانی داشت و به مواهب خطیر مستغنی گردانیدو . ندهیم

 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١
   آمده است؟نادرستروی آن   معنی چند واژه در کمانک روبه-٢٠٨

ــ ) مجازات شرعی(َـ حد ) فراموشی(ـ نسیان ) دیوار قلعه(ـ باره ) سفله(ـ خذالن ) ناله(ـ ویله ) ّغرنده(َدمان 
  )عتاب(ـ مالمت ) پادزهر(ـ تریاق ) پوش ژنده(ـ جولقی ) سنان(ِـ درع ) باور کردن(م داشتن ّمسل
  یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار ) ١
 



 

 ٤٩ 

 محمد صادقی

  .ها صحیح است معنای تمام واژه.............. ی  گزینهبه جزء ها  ی گزینه  در همه-٢٠٩
  )دست تنگ: مفلس(، )میخانه: ّی خمار خانه(، )ُدهل: کوس(، )همانندان: اشباه() ١
  )متضاد رام: توسن(، )رستخیز: بعث(، )گر چاره: ّمدبر(، )دست چیره: قحاذ) (٢
  )راهزن: رو شب(، )واژگون: معکوس(، )مهمان ناخوانده: طفیلی(، )رخصت: دستور) (٣
 )زمین پست: خور(، )عقل کم: سفاهت(، )نیکو: پدرام(، )نزدیک آمدن: فراز آمدن) (٤
  شود؟  امالیی دیده میغلطاز کلمات  در کدام گروه -٢١٠
  ثمرت ـ خطا و صواب ـ سور و بزم ـ محفل و ضیافت ـ مقوله و گفتار ضایع و بی) ١
  القضات ّحریص و آزمند ـ وقب و غارب ـ بوق و صور ـ متحیر و مدهوش ـ تمهیدات عین) ٢
  ّمنصب رفیع ـ درخت آبنوس ـ مرهم و ضماد ـ تضرع و التماس ـ ستبر و قطور) ٣
ّآهنگ و عزیمت ـ تقریض و ستودن ـ هرای مهیب ـ فسوس و مزیح ـ تعهد و وثیقه ) ٤ ّ ُ 
در کدام » با جان بودن به عشق در سامان نیست/ در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست« مفهوم بیت -٢١١

  )٨٨خارج از کشور (        بیت آمده است؟
  گر از میدان شهوانی سوی ایوان عـشق آیـی  )١

  

   زمان، خود را به هفتم آسـمان بینـیچو کیوان در  
  

  
  اگر صد قرن از این عالم بپویی سوی آن بـاال  )٢

  

  چو دیگر سالکان خـود را هـم انـدر نردبـان بینـی  
  

  
  ّاگر در باغ عشق آیی همـه فـراش دل یـابی  )٣

  

  ّوگــر در راه دیــن آیــی همــه نقــاش جــان بینــی  
  

  
  اگر صد بـار در روزی شـهید راه حـق گـردی  )٤

  

   گبران یکی باشی چو خود را در میـان بینـیهم از  
  

  
  مفهوم کدام گزینه از مفهوم مشترک سایر ابیات دورتر است؟ -٢١٢
  از خود گذر ای یار و بدو رس که کـسی نیـست  )١

  

ــل   ــو حای ــصود ت ــو و مق ــان ت ــو می ــر از ت   غی
  

  
ـــــامان  )٢ ـــــذر ز س ـــــری بگ ـــــر داری س   اگ

  

ــن ره ســر و ســامان حجــاب اســت   ــه در ای   ک
  

  
ــه چــو مــردان رهــشمــرد   )٣   ایــن راه نیــی ورن

  

ـــاز   ـــاده از اول ســـر و ســـامان درب ـــای ننه   ّپ
  

  
  چــه نــالی؟ گــر وصــل خــواهی» حــافظ«  )٤

  

  گـــاه خـــون بایـــدت خـــورد در گـــاه و بـــی  
  

  
  )٨٥ریاضی (           مفهوم دو بیت زیر با کدام بیت متناسب است؟-٢١٣

ــه«   ــن هم ــیش نیــست ای ــدم ب    راه دو ق
  

ـــــاه   ـــــخن کوت ـــــد س ـــــک ش   راه نزدی
  

  
ـــی   ـــود نه ـــر وج ـــر س ـــدم ب ـــک ق   ی

  

ـــــــی   ـــــــر ودود نه ـــــــر در ب   »وان دگ
  

  
ــــدمد  )١ ــــان ندی ــــه از ماهروی ــــا ک   ریغ

  

ــــی   ــــز ب ــــه ج ــــانی ب ــــایی و نامهرب   وف
  

  
  کــسی دانــد احــوال پیــران عــشقش  )٢

  

ـــه   ـــه پیران ـــوانی ک ـــد ج ـــرده باش ـــر ک   س
  

  
  نشان شـو نشان خواهی از وی، ز خود بی  )٣

  

  نــشانی ُکــه مــن زو نــشان جــستم از بــی  
  

  
  ز چشمی اسـت چـشم امیـدم کـه هرگـز  )٤

  

ــرگردانی    ــرد از ره س ــس ننگ ــه ک ــر(= ب   )ّتکب
  

  
  



 

 ٥٠ 

 محمد صادقی

  ها دور است؟ مفهوم کدام بیت از مفهوم مشترک سایر گزینه -٢١٤
  حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر  )١

  

ـرابی را   ـد در ســ ـه باشــ ـر نکوفتــ ـه ســ   بــ
  

  
ـد عـشق  )٢ ـازان را ّدلی و همتی مردانه بای   ب

  

ـر عـصفوریکه نتوان کر   ـال و پ ـه ب ـهبازی ب ّد ش َ  
  

  ) گنجشک :عصفور(
ـد  )٣ ـــ ــــی فرونای ـر دل   عــــشق در هـــ

  

ـرم راز   ــ ـــست مح ـینه نی ــ ـر س ــ ـه ه ــ   زان ک
  

  
  ِزبور عشق نوازی نه کار هر مرغـی اسـت  )٤

  

ـزل   ــل غـ ــن بلب ــل ای ـا و نوگ ـاش بیـ ـوان بـ   خـ
  

  
ی  با همـه» گونه یادگاران ندیوار زندگی را زی/ پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند« مفهوم بیت -٢١٥
  .متناسب است............  بیت به استثنایها،  گزینه
ـــد ا  )١ ـــت کن ـــشید حکای ـــت جم ـــیرتخ    پرس

  

  که چه آمد به فریدون و چه شـد بـر جـم  
  

  
  جهان ویران کند گر خود بنای تخت جمشید است  )٢

  

  برو تاریخ این دیر کهن از یادگـاران پـرس  
  

  
ــر  )٣ ــا در زی ــرد فن ــر گ ــه س ــدیب ــار نومی ــو خ    پهل

  

  ز تاج و تخت جـم آزاد دارد خاکـساران را  
  

  
ـــاتی داد؟  )٤   شـــکوه ســـلطنت و حـــسن کـــی ثب

  

  ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی  
  

  
  )٩١ریاضی (              مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟ -٢١٦
  ّخون دل شیرین است آن می کـه دهـد زریـن  )١

  

ـانُسـت آن خـز آب و گل پرویز ا   ـد دهق ـه نه   م ک
  

  :ّزرین(
  ) درخت انگور

  ّچندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است  )٢
  

ـنه   ـیر نـشد زایـشان این گرس ـم س ـر ه   چـشم آخ
  

  
ــک  )٣ ــاجوران این ــد آن ت ــا رفتن ــه کج ــی ک   گفت

  

ــستن جاویــدان     زایــشان شــکم خــاک اســت آب
  

  
ـــن  )٤ ـــه هـــر بزمـــی زری ـــز ب ـــره آوردی ّپروی   ت

  

ـردی ز بـــساط ز   ـره را بـــستان ّر رزیـــنکــ   تــ
  

  
ی ابیات،  با همه» ّتوان کرد حتی به روزگاران بیرون نمی: / گفتم» به روزگاران مهری نشسته«: گفتی«بیت  -٢١٧

  .قرابت مفهومی دارد............ ی  به جزء گزینه
  هر دم خیال یارم چـون بگـذرد بـه خـاطر  )١

  

ــــد   ــــر برآی ــــد آه از جگ ــــاد در دل افت   فری
  

  
  شـود و آتشی است که خـامش نمـییاد ت  )٢

  

ــی   ــرامش نم ــم ف ــو زخ ــک چ ــق نم ــود ّح   ش
  

  
  گمان مبر کـه فرامـوش کردمـت هیهـات  )٣

  

ـــادم   ـــی از ی ـــی، نرفت ـــه برفت ـــشم ارچ   ز پی
  

  
  رود کنــی تــو بــه عمــر و نمــی یــادم نمــی  )٤

  

ـــو از ســـرم   ـــال ت ـــال و خی ـــو از خی ـــاد ت   ی
  

  
  



 

 ٥١ 

 محمد صادقی

  است؟» ّمسجع«کدام گزینه  -٢١٨
  مرا شنیدن کفر او به چه کار آید؟. شنود ها معتقد نیست و نمی ن است و حدیث و گفتار مشایخ و او بدینِعلم من قرآ: گفت) ١
  .گناهند، در گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سالمت برده بعد از دو هفته معلوم شد که بی) ٢
ت به مال چون من گدایی آلوده کردن ّای خداوند روی زمین، الیق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست هم: گفت) ٣

  .ام که جو جو به گدایی فراهم آورده
 یکی را دیـدم کـه پـای ،پوشی نداشتم، به جامع کوفه در آمدم دلتنگ پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای) ٤

 .نداشت، سپاس نعمت حق به جای آوردم
  .وجود دارد» سجع«ی  آرایه............. ی  ها به جز گزینه ی گزینه  در همه-٢١٩
  .و در یک نفس در بیداری نوش کنتچه آن جوانمردان به سیصد و نه سال در خواب نوش کردند  ای مهتر، آن) ١
  .برفت در وقت عیان می) ص(کلمه با موسی برفت و حجاب در میان، و این راز با محمد آن هزاران ) ٢
ُگفت این قرآن متقیان را هدی است، مؤمنان را شفا) ٣   .ست، آشنایی را سبب است، روشنایی را مدد استّ
 .کوش تا آن ساعت که به نماز درآیی به ادب باشی و دل از نعمت برگردانی و قدر راز ولی نعمت بدانی) ٤

ی  همـه» مرد یزدان شو و ایمـن گـذر از اهرمنـان/ ِدامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل«در بیت  -٢٢٠
  )٩٠انسانی (              شود؟ افت میهای ادبی کدام گزینه ی آرایه
  کنایه ـ جناس ـ استعاره ـ تضاد) ١
  نما ـ کنایه ـ تلمیح ـ جناس متناقض) ٢
  تضاد ـ جناس ـ اسلوب معادله ـ استعاره) ٣
 نما جناس ـ استعاره ـ تشبیه ـ متناقض) ٤
  رفته است؟به کار » تلمیح ـ استعاره ـ جناس ناهمسان ـ تشبیه«های   در کدام گزینه آرایه-٢٢١
  »یمین ابن«ّتو شدی یوسف مصری و ولی   )١

  

ــوب   ــی صــفت ســاکن بیــت گــشت یعق   الحزن
  

  
  ی من چون رخ زیبای تـو دیـد مردم دیده  )٢

  

ــایی   ــر ج ــود ه ــا نب ــه کــس ت ــو ب ــرد از ت   َننگ
  

  
ِی خط تو را یافت بـه گـرد لـب تـو سبزه  )٣ ِ ّ  

  

  ی حیـوان، دل مـن ِچون خضر بر طرف چشمه  
  

  
  ار عکسی فتد بر عـالم خـاکیز مهر رویت   )٤

  

  هــزاران مــاه کنعــانی بــرآرد ســر ز هــر چــاهی  
  

  
  



 

 ٥٢ 

 محمد صادقی

به ترتیب در کـدام ابیـات بـه کـار رفتـه » آمیزی حسن تعلیل ـ ایهام ـ تضاد ـ تشبیه ـ حس«های  آرایه -٢٢٢
  است؟
ِی گلگون ز کف منه ُچون گل شکفت، باده ) الف َ  

  

ــر کــه خواهــد دمیــد خــار     کــز خــاک تــو نــه دی
  

  
  به بوی زلف تو مـرغ دل از قفـس بپریـد  )ب

  

  هـــوای کـــوی تـــو بگزیـــد و گـــشت پـــروازی  
  

  
  هر گدایی که شود شیفته بر عارض شـاه  )ج

  

  باشـد) نصیبی بی (=ِدائم از حرمت او بر در حرمان   
  

  
ــی  )د ــو م ــای ت ــل از رخ زیب ــشانی گ   داد ن

  

ِزیــن مــژده صـــبا در دهــنش خــرده زر کـــرد   ُ  
  

  
  ی شـیرین بـا هـم پاسخ تلخ تو و خنـده  )هـ

  

  نوش در نیش نهـان گـشته و نـیش انـدر نـوش  
  

  
  د ـ ب ـ ج ـ الف ـ هـ) ٢    ج ـ ب ـ الف ـ د ـ هـ) ١
 ج ـ هـ ـ الف ـ د ـ ب) ٤  د ـ هـ ـ الف ـ ب ـ ج) ٣

  دارد؟» مسند«و » مفعول«کدام جمله  -٢٢٣
  .های یک کلمه است حرفی  ی فاصله ّی مرکب و وندی ـ مرکب، به اندازه ی اجزای کلمه فاصله) ١
  .نیاز ندیدند های خود در قلمرو تاریخ، خویش را از زبان فارسی بی ها و ویرانگری ی تباهکاری مغوالن با همه) ٢
ّنویسنده عالوه بر رعایت نکات فنی و به دور از تعصب و غرض) ٣ هـای تـاریخی همـواره بـه  ورزی، در پژوهش ّ

  .ّواقعیات تکیه دارد
های موجود، زندگی یکی از بزرگان را در قالب  ّها، نویسنده براساس مستندات و واقعیت نامه یدر بعضی زندگ) ٤

 .نویسد ماجرا می
   عبارت زیر از جهت الگوی ساخت، با کدام عبارت هماهنگ است؟-٢٢٤

  ».داند ی منافقین می خداوند خود را دوستدار محسنین و تحقیرکننده«
  .داشت کساری، دوستان و دشمنان او را به اعجاب و تسلیم وامیاین مایه شفقت و مهربانی و خا) ١
ّترجمه در سنت فرهنگی گذشته و حال ما نقش مهمی داشته است) ٢ ّ.  
ّآثاری با ماهیت داستانی و تخیلی را ادبیات داستانی می) ٣ ّ   .گویند ّ
ی اخیر یـاری   اروپایی در سدهّادبیات داستانی، ما را در بازشناخت ادب و فرهنگ و تأثیرپذیری آن از فرهنگ) ٤

 .خواهد کرد
  )٩٢ریاضی (         .دارند» مسند«و » مفعول«........... ی   جملهبه استثنایها،  تمام جمله -٢٢٥
  .ی تحسین دید شیخ نیشابور عمق فکر و قدرت بیان موالنا را شایسته) ١
  .دی یافتهای عا ی بهاء ولد را انسانی برتر از انسان شیخ، کودک نورسیده) ٢
ًدر دیدار میان آن دو، موالنا، عطار را با پدر خویش تقریبا همسان یافت) ٣ ّ.  
 .ی عارفان سرشناس، تنها آن کودک نورسیده را دید شیخ نیشابور در میان همه) ٤



 

 ٥٣ 

 محمد صادقی

  ........... .ی  وجود دارد به جزء گزینه» مسند«و » مفعول«ی جمالت زیر، هر دو نقش  در همه -٢٢٦
دن بسیاری از انـواع شـعر یگویان و آغاز ّرا به سبب مقام بلندش در شاعری و به علت پیشوایی پارسیرودکی ) ١

  .اند لقب داده» استاد شاعران«پارسی، به حق 
  .در سه قرن اول هجری مسلمانان ایرانی در کشف و تدوین قواعد عربی کوشش کردند) ٢
  .کرد گشت جسم به حالت طبیعی خود قلمداد میّزکریای رازی، لذت را یک امر عدمی جسمانی و باز) ٣
 .آورند ترین کتب تفسیر قرآن به شمار می ی مهم  از جاراهللا زمخشری را از جمله را»ّکشاف«تفسیر ) ٤

  +)٨٨ریاضی (      ی زیر، کدام است؟ ی جمله اجزای سازنده -٢٢٧
قـر و قحطـی کتـاب بـه شـمار سوادی، عادت مطالعه نداشتن و فقدان نویسنده و ناشر، عوامـل اصـلی ف بی«
  ».رود می
  نهاد ـ مسند ـ فعل) ٢    نهاد ـ متمم ـ فعل) ١
 نهاد ـ مفعول ـ مسند ـ فعل) ٤  نهاد ـ متمم ـ مسند ـ فعل) ٣

  اند؟ هستند، در کدام گزینه آمده» مسند«هایی که در نقش  وجود دارد و گروه» مسند« در عبارت زیر، چند -٢٢٨
گوینـد و غمنامـه و  چنان که بـه شـعر حماسـی، روایـی مـی. ر توصیفی هم خواندتوان شع شعر غنایی را می«

  ».خوانند و لذا در آن بیشتر با عمل مواجهیم نامه را نمایشی می شادی
  چهار ـ شعر توصیفی، روایی، نمایشی، مواجه) ١
  سه ـ توصیفی، روایی، نمایشی) ٢
  چهار ـ شعر توصیفی، روایی، نمایشی، بیشتر) ٣
  شعر توصیفی، نمایشی، مواجهسه ـ ) ٤
  
 

  شود؟ یافت می» مسند«و » مفعول«ی دارای   در کدام بیت جمله-٢٢٩
ـــشکفت  )١ ـــو ن ـــط و رخ ت ـــز ز خ   دل ج

  

  بـــــــسیار گـــــــل و بهـــــــار دیـــــــدم  
  

  
ــــشکده  )٢ ــــن و دل آت ــــای دی ــــوز ه   س

  

ــــــــینه   ــــــــدم در س ــــــــدار دی   ی داغ
  

  
  ی عــشق خــود چــو مجنــون افــسانه  )٣

  

ـــــــــسانه   ـــــــــدم اف ـــــــــار دی   ی روزگ
  

  
ــــــ  )٤ ــــــارف روممط ــــــوای ع   رب ز ن

  

ــــدم   ــــار دی ــــه ی ــــزن ک ــــرده ب ــــن پ   ای
  

  
  



 

 ٥٤ 

 محمد صادقی

  هستند؟» مسند«های کدام گزینه همگی در نقش  با در نظر گرفتن ترتیب ابیات، واژه -٢٣٠
  نامی ست کان را حال می غم مستقبل و ماضی  )الف

  

  جـا نقابی در میان است از غبار پیش و پس این  
  

  
  ه اسـتای چنـین شـد جز او که والی معموره  )ب

  

ــــاد   ــــاکن آب ــــسی در ام ــــنج ک ــــده گ   ندی
  

  
  هــر زمــانم از رهــی دیگــر کــشاند بوالعجــب  )ج

  

  سـان رهبـرم وای من گر نفس خواهد بـود زیـن  
  

  
ـــــتی  )د ـــــخ بگذاش ـــــدی بل ـــــه زاول ش   ب

  

ــــــــتی   ــــــــزم پنداش ــــــــه رزم را ب   هم
  

  
  ی دهرست غفلت، ورنه کـی سـازد اساس بنیه  )هـ

  

  بنایی کس که خواهد ساخت سیر چرخ ویرانش  
  

  
  غم ـ چنین ـ رهبر ـ بزم ـ اساس) ٢  حال ـ والی ـ نفس ـ بزم ـ اساس) ١
 غم ـ والی ـ نفس ـ زاول ـ اساس) ٤  حال ـ والی ـ رهبر ـ بزم ـ ویران) ٣
  به کار رفته است؟» مسند«و چند » مفعول« در متن زیر به ترتیب چند -٢٣١

و بادها قوای مرموز و اثیری و جادویی را گوینـد کـه اند  اهل هوا کسانی هستند که گرفتار یکی از بادها شده«
ها نیست و آدمیزاد در مقابلشان راهی جز  کس را قدرت مقابله با آن هیچ. ّهمه جا هستند و مسلط بر نوع بشر
خـود سـاخت، دیـر یـا زود » مرکـب«وقتی که باد سراغ کسی رفت و او را . قربانی دادن و تسلیم شدن ندارد

  ».کند اش می هوایی
 دو ـ چهار ) ٤  سه ـ هفت) ٣  سه ـ شش) ٢  دو ـ پنج) ١

  درس هشتم از پاریز تا پاریس
  .واژه نادرست است............ معنای » ب«واژه درست معنا شده و در گروه ........... » الف«در گروه واژگان  -٢٣٢
ــ ) زودگـذر: مـستعجل( ـ )فتـراک: َمرکـب(ــ ) روشـن سـاختن: تحریر(ـ ) دیوار دور شهر و قلعه: بارو) (الف

  )ِکمال مطلوب: ُالقصوی غایت(
  )طریقه: َنمط(ـ ) وابسته: بازبسته(ـ ) دور شده: استبعاد(ـ ) درخت انگور: تاک(ـ ) آمیخته: عجین) (ب
 سه ـ دو) ٤  چهار ـ دو) ٣  سه ـ یک) ٢  چهار ـ یک) ١

  .ها صحیح است ی واژه مهمعنای ه............. ی  ها به استثنای گزینه ی گزینه  در همه-٢٣٣
  )ّشایان توجه: چشمگیر(، )پادشاه: ِکی(، )ستم کردن: جفا(، )ستبر: قطور() ١
  )پگاه: صباح(، )یادداشت: ، تذکره)ّتوقف چندروزه در سفر به جایی: اتراق(، )دورترین: ُقصوی) (٢
  )جاکاغذی: کازیه(، )ساالر: سردار(، )رنگ اسب سیاه: ادهم(، )ساحل: کرانه) (٣
  )کاریز: قنات(، )ساحت: ّمحوطه(، )پیشوایان آيين نصرانی: ُمغان(، )یادآوری: تداعی) (٤
  
 



 

 ٥٥ 

 محمد صادقی

  در هر یک از ابیات زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» طاق«ی   معنای صحیح واژه-٢٣٤
ـــت زر  )الف ـــدرون تخ ـــاق ان ـــه ط ـــاده ب   نه

  

ــــه   ــــر پای ــــه ه ــــشانده ب ــــر ن   ای در گه
  

  
   جفت نخواهد حریفپذیر است عشق، طاق  )ب

  

ــه   ــاق ن ــی ط ــای نه ــر پ ــشق اگ ــط ع ــر نم ِب َ  
  

  
  چون ابروی معشوقان با طاق و رواق اسـت  )ج

  

  رویـان بـا رنـگ و نگـار اسـت چون روی پری  
  

  
  ایوان ـ زوج ـ قوس و خمیدگی) ٢  شکل ـ یگانه ـ ایوان سقف قوسی) ١
  خمیدگیایوان ـ فرد و یگانه ـ قوس و) ٤  شکل ـ زوج ـ ایوان سقف قوسی) ٣

  در ابیات زیر، در کدام گزینه به ترتیب و به درستی آمده است؟» طاق«ی   معانی واژه-٢٣٥
  ّسـرای محبـت کنـون شـود معمـور طرب  )الف

  

ــدس شــد   ــار مــنش مهن ــروی ی ــه طــاق اب   ک
  

  
ــستان  )ب ــاق ب ــر ط ــت ب ــه داش ــرای نگ   س

  

ــــوش   ــــل خ ــــامور بلب ــــی ن ــــرای ِیک   س
  

  
ُمرکب همت بتاز یـک ره و بیـرون خـرا  )ج   مّ

  

  ِاز ســـر طـــاق فلـــک تـــا بـــه حـــد اســـتوا  
  

  
ـــود  )د ـــاق ب ـــید آف ـــه خورش ـــکندر ک   س

  

ـــه روشـــن   ـــود ب ـــان طـــاق ب ـــی در جه   دل
  

  
  ّخم و قوس ـ ایوان ـ سقف خمیده و محدب ـ یگانه) ١
  نظیر ّجفت ـ ایوان ـ سقف محدب ـ بی) ٢
  ّخم و قوس ـ سقف خمیده و محدب ـ ایوان ـ جفت) ٣
 وس ـ فردجفت ـ سقف خمیده ـ خم و ق) ٤

  .صحیح است..............  ی  ها به جزء گزینه ی گزینه ها، در همه واژه ی معنایی ذکرشده برای جفت  رابطه-٢٣٦
ُحیات و ممات ـ حسن و قبح ـ دموکراسی و دیکتاتوری ـ عیان و نهان ) ١   تضاد ←ُ
ّطیلسان و جامه ـ عقرب و جراره ـ تاک و درخت ـ ادهم و مرکب ) ٢   ّ تضمن←ّ
   تناسب←ُخوانی ـ اتراق و فرسخ ـ خرقه و طیلسان ـ حواله و تجارتخانه  دفن و فاتحه) ٣
  ترادف←ها ـ طیلسان و ردا ـ طاق و طبق  ّاتراق و توقف ـ سواحل و کرانه) ٤

  های جمع به درستی آمده است؟  در کدام گزینه صورت مفرد واژه-٢٣٧
  ، خمر، مخرج، ناحیهبنت، عیب: ّبنات، عیوب، خمار، مخارج، نواحی) ١
َولی، قطر، حق، غرض، ساحل: اولیاء، قطور، حقوق، اغراض، سواحل) ٢ َ ُ  
  فاصله، غاشیه، اجنبی، نظر، نقطه: ی، اجانب ـ مناظره، نقاطشفواصل، غوا) ٣
َآللی، وعاظ، مراکب، انفس، احزان) ٤ ُلؤلؤ، واعظ، مرکب، نفس، حزن: ّ ْ َ 

  دارد؟ امالیی وجود غلط در متن زیر چند -٢٣٨
ِحلم شتر چنان که معلوم است اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برد، گردن از مطابعتش نپیچد اما اگـر «
جا به نادانی خواهد رفتن زمام از کفش درگسالند و  ای هولناک پیش آید که موجب هالک باشد و طفل آن دره

  ».د، که هنگام درشتی مالطفت مذموم استنبیش مطاوعت نکن
  چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١



 

 ٥٦ 

 محمد صادقی

  اند؟ های کدام گزینه همگی مترادف واژه جفت -٢٣٩
  )معرکه و آوردگاه(، )مفلس و مقبل(، )عطا و دهش(، )ر و خفتانبگ() ١
ّآخره و کله(، )موضع و مأوا(، )ستوه و ملول) (٢ ُ   )سعد و خجسته(، )ُ
  )ایهلئیم و فروم(، )ویله و نعره(، )اورنگ و سریر(، )مخذول و زبون) (٣
 )ن و کمندافکنژشیر او(، )طیلسان و دلق(، )ُطرفه و افسون(، )طینت و طبیعت) (٤

ی آن به زبان  دیوارهای قطور و باروهای دودخورده. رم پایتخت ایتالیا شهری است قدیمی«عبارت مفهوم  -٢٤٠
با مفهوم کـدام » .شد  میها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده کند که روزگاری از فراز همین برج حال بازگو می

  بیت متناسب است؟
  ای و چه قصری، اساس خانه یکـی اسـت چه النه  )١

  

  به شهر کوچک خود مور هم سـلیمانی اسـت  
  

  
  بـــسا ویـــران کـــه گـــردد کـــاخ و ایـــوان  )٢

  

  ا میـــدان کـــه گــردد بـــاغ و بـــستانسبــ  
  

  
ــان  )٣ ــان جه ــدلش داور جه ــاری ع ــه از معم   داری ک

  

   فتنه ویـران شـدسرای امن گشت آباد و کاخ  
  

  
  نه هر قصری که تو دیدی از آن قیصری بـود آن؟  )٤

  

  ّنه هر بامی و هر برجی ز بنایی است همواره؟  
  

  
به مفهوم کدام بیت » ی عبرت دان ایوان مداین را آيينه/ بین از دیده عبر کن هان هان ای دل عبرت«بیت  -٢٤١

  )٨٥خارج از کشور (                تر است؟ نزدیک
ـــق، دادگـــر خـــاکگـــر ن  )١   دهـــد داد خل

  

  دادگـــــــر آســـــــمان بگیـــــــرد از او داد  
  

  
  کـــاخ بـــزرگ ملـــوک رفتـــه نظـــر کـــن  )٢

  

ــد از خــشت خــام و آن آن   ــچــه ز  ُچــه ب   والدپ
  

  
  داد ده و داد کــــن کــــه دادگــــر کــــل  )٣

  

ــــه   ــــن گل ــــتاد ای ــــه داد فرس ــــا ب   ی انبی
  

  
ــه ب  )٤ ــر چ ــه ــین ــه گیت ــاده ب ــا نه   ا انبی

  

  ادز آب و گــــــل داد بــــــیخ دارد و بنیــــــ  
  

  
  تری دارد؟  کدام بیت با دیگر ابیات تناسب معنایی کم-٢٤٢
ــد  )١ ــام دل مبن ــردش ای ــه گ ــام دل ب ــر ک   ّب

  

ـــج   ـــاین چـــرخ ک ـــر آرزو رود ک ـــه ب ـــدار ن   م
  

  
  کنـی دراز دست طمع چو پیش کسان می  )٢

  

ــسته   ــل ب ــروی خــویش پ ــه بگــذری از آب   ای ک
  

  
  نهـاد مجو درستی عهـد از جهـان سـست  )٣

  

  روس هــزار دامــاد اســتکــه ایــن عجــوزه عــ  
  

  
  ی دنیـا کـه انـدر او سراسـت خانـه مهمان  )٤

  

  یــــک روز ایــــن بیایــــد و یــــک روز او رود  
  

  
با کدام بیت، » ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان/ کجا رفتند آن تاجوران، اینک؟: گفتی که«بیت  -٢٤٣

  )٨٨انسانی (          ؟نداردارتباط مفهومی 
ــاره  ) ١ ــر کــه هــر پ    منظــری اســتخــشتی کــه ب

  

  قبــــادی و اســــکندری اســــت ِســــر کــــی  
  

  
ــرکیبش  )٢ ــه ت ــر زان ک ــرط ادب گی ــه ش ــدح ب   ق

  

  ی سـر جمـشید و بهمـن اسـت و قبـاد ز کاسه  
  

  
  با اهـل نظـر چـرخ فلـک بـر سـر کـین اسـت  )٣

  

  امروز چنـین نیـست کـه تـا بـود چنـین بـود  
  

  
  سر به خاک آورد امروز آن که افسر داشـت دی  )٤

  

  ارپـامسال آن کـه گـردن بـود تن به دوزخ برد   
  

  



 

 ٥٧ 

 محمد صادقی

   است؟دورّبا توجه به عبارات زیر، مفهوم کدام گزینه از سایر ابیات  -٢٤٤
چون نعمتی پدید آید، بر مرکب شکر نشینم و پیش او باز شوم و چون بالیی پدید آید، بر مرکب صبر نشینم و «

  ».پیش باز روم
  شکر از تو بدین نعمت ذکری است که کم گویم  )١

  

  ُر از تو بدین طاقت کاری اسـت کـه نتـوانمصب  
  

  
ــود  )٢ ــوک را نب ــان مل ــرا ک ــت م ــت اس   َدو نعم

  

ــج، شــکیب   ــه روز رن ــه روز راحــت، شــکر و ب   ِب
  

  
ــصان  )٣ ــود نق ــم ش ــادی و غ ــادت ش ــود زی   ش

  

  چو شـکر و صـبر کنـی در میـان شـادی و غـم  
  

  
  ز شــکر گــردد نعمــت بــر اهــل نعمــت بــیش  )٤

  

  نــت کــمبــه صــبر گــردد محنــت بــر اهــل مح  
  

  
  شده در مقابل کدام گزینه درست است؟ ی نوشته هر دو آرایه -٢٤٥
ـرآبتُهم سینه شد پرآ  )١ ـد پ ـده ش ـم دی   ُش و ه

  

ـرا   ــ ـرون م ــ   در آب و آتـــش اســـت درون و ب
  

ـ تضاد(   )تناقض 
ـان  )٢ ـه چـشم عارف   ِهست زندان پر از وحـشت ب

  

ـوان بهـشت   ـرو، قـصر و ای   پیش طاق آن دو اب
  

ـ مجاز(   )تشبیه 
ــرم ســؤال اســت، لــب مکــن رنجــه  )٣   کرشــمه گ

  

ـانی نیــــست   ـــ ـیدن زب ـه پرســـ ـــ ـاج ب ـه احتیـــ   ِکـــ
  

ـ تشخیص حس(   )آمیزی 

ـبنم گـــل،   )٤ ـد شــ ـیرابُنکنــ   ریـــگ روان را ســ
  

ــی ســاخت بــه پیمانــه مــرا     نتــوان ســیر ز م
  

ـ تشبیه(   )تناسب 
   آمده است؟به ترتیب در کدام ابیات» مجاز ـ حسن تعلیل ـ تضاد ـ جناس ناهمسان«های  آرایه -٢٤٦
  ما از تو جداييم به صورت نـه بـه معنـی  )الف

  

ــله   ــون فاص ــله چ ــود، فاص ــت ب ــا َی بی   ی م
  

  
  گر من فدای جان تو گردم دریـغ نیـست  )ب

  

  بـــسیار ســـر کـــه در ســـر مهـــر و وفـــا رود  
  

  
  ِکه داد سر خویش را به باد حباب جز این  )ج

  

ــوچ   ــدانم ز پ ــویی چــه طــرف بــست ن   هــا؟ گ
  

  
ــم زان  )د ــه ه ــگ ک ــترن ــمن اوس    روی دش

  

ـــب    ـــیچ ذه ـــه ه ـــد در خزان َننه ـــال(=َ   )ط
  

  
 د ـ ج ـ الف ـ ب) ٤  ب ـ د ـ ج ـ الف) ٣  د ـ الف ـ ب ـ ج) ٢  ب ـ د ـ الف ـ ج) ١

  اند؟ کدام» دل شیفته پروانه است از نار نگه دارش/ ی کار دل ای صبر تویی دانم، پروانه«ِهای بیت   آرایه-٢٤٧
  )٩٤هنر ( استعاره ـ تشبیه ـ ایهام تناسب ـ جناس ناقص) ٢   تعلیل ـ مجازکنایه ـ جناس ناقص ـ حسن) ١
 مجاز ـ کنایه ـ ایهام تناسب ـ جناس تام) ٤  تشبیه ـ جناس تام ـ حسن تعلیل ـ استعاره) ٣
ـ ایهام تناسب«های   آرایه- ٢٤٨ ـ تشبیه  ـ حسن تعلیل  ـ تلمیح    به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟» جناس ناهمسان 
ـراب و رود  ) الف ـام شــــ ـبزه و جــــ   آب روان و ســــ

  

ـوش   ـند، خ ـار، گـل گرچه خوش ـر چه ـر از ایـن ه   ُت
  

  
ـه شــدم  ) ب ـو دیوانـ ـر زلــف تـ ـر سـ ـا ز زنجیـ   تـ

  

ـه ننـگ   ـام اسـت و ن   شادم ای جان که مرا نه غم ن
  

  
  ی ســیراب توســت و هــیچ دگــر ز رشــک اللــه  )ج

  

ـان، آتـش تـب و بـی که نیست بی   ـاب یـک زم   ت
  

  
  ِتــو ســر خــویش نــدارم جهــان بــیای جــان و   )د

  

ـــدارم   ـان دل ریـــش ن ـو درمــ ــ ـز وصـــل ت   ِجــ
  

  )زخمی: ریش(
ــــحری  )هـ ــــسیحا س ـو م ـــ ــــشد چ   روح بخ

  

ـــــسیم   ـاک در دوســـــت ن ـــــد از خــــ ِکآی ِ  
  

  
  ج ـ هـ ـ د ـ ب ـ الف) ٢    د ـ هـ ـ ج ـ ب ـ الف) ١
  ب ـ هـ ـ ج ـ الف ـ د) ٤  د ـ ج ـ الف ـ هـ ـ ب) ٣
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  دهد؟ های ابیات زیر را نشان می یه کدام گزینه به ترتیب آرا-٢٤٩
  گر کشد مهر رخت بـر دل مـن تیـغ، رواسـت ) الف

  

  هر بدی کز طرف دوست رسد، جمله نکوسـت  
  

  
ــو را آييــن  )ب ــشته اســت ت ــر شــکار دل گ   ِاز به

  

ــودن   ــان ب ــر و کم ــا تی ــرو ب ــزه و از اب   از غم
  

  
ِبه عهد لعل لـب جـانفزات طـی کـرده اسـت  )ج ِ  

  

  ِش عیــــسی رابخــــ ِزمانــــه ذکــــر دم روح  
  

  
  گریـد چـرا سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمی  )د

  

  بیــستون از اللــه نخــل مــاتم فرهــاد بــست؟  
  

  
  تعلیل ـ تشخیص تضاد ـ تشبیه ـ حسن) ٢  آمیزی تناقض ـ تناسب ـ تلمیح ـ حس) ١
  آمیزی ـ تشخیص تعلیل ـ حس تضاد ـ حسن) ٤  تعلیل پارادوکس ـ تشبیه ـ تلمیح ـ حسن) ٣

  به درستی رسم نشده است؟» گروه اسمی« کدام نمودار -٢٥٠
  سنگستان شهر شهریار) ٢    نفرات بعضی یاد) ١
 بلبل زیبای ی نغمه) ٤  بیهوده های حرف تکرار) ٣
  .به کار رفته است» ی وابسته وابسته«............ های اسمی، به جزء گروه  ی گروه در همه -٢٥١
  یراننیروی زمینی ارتش ا) ٢    سوگند چرخ بلند) ١
 یک پیمانه برنج) ٤  ی سیزدهم کتاب صفحه) ٣

یافـت » الیـه صفت مضاف«و چند » الیه الیه مضاف مضاف«های اسمی زیر، به ترتیب چند  در میان گروه -٢٥٢
  شود؟ می

ها ـ مظهر فقـر مخلـوق ـ  ی پیمان ترین شعر نیما ـ ساحل دریای خزر ـ نقض همه درد اندوه فراق ـ دلنشین«
هـای سیاسـی ـ سـکوت عمیـق شـب ـ  ی مادربزرگ ـ اوایل وقت کالس ـ دستخوش نوسان های عتیقه ظرف

  »های لویی چهاردهم ـ دومین پیروزی تیم ـ مردم چند شهر بلندپروازی
  چهار ـ شش) ٢    سه ـ چهار ) ١
 چهار ـ چهار ) ٤    سه ـ پنج) ٣

  )٩١زبان (        ؟است» الیه صفت مضاف«ًی وابسته در کدام گروه اسمی تماما   وابسته-٢٥٣
  ی بزرگ وی بهای آن مرد ـ علمای روحانی مشهد ـ خانواده آثار گران) ١
  ی مقاالت فرهنگی ی ادبیات فارسی ـ مجموعه تألیف آن کتب ـ رشته) ٢
  ی تألیف پژوه ادبی ـ چهار زمینه استاد کرسی حافظ ـ نخستین دانش) ٣
 وی ـ درس مهم قرآنی دروس حوز ی دکتری ـ مجموعه ی دوره نامه پایان) ٤

ی واالیی از کمـال  ترین شاعران زبان فارسی است که به درجه ّعطار نیشابوری، یکی از برجسته«در عبارت  -٢٥٤
ی شعر فارسی وارد کرد بـا  های عرفانی به عرصه چه را که سنایی در آغاز کار از سرمایه معرفت دست یافت و آن

  )٩٢خارج از کشور (   به کار رفته است؟» ی وابسته وابسته«چند » .هنرمندی به کمال نسبی نزدیک ساخت
    دو) ٢      یک) ١
 چهار ) ٤    سه) ٣
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  )٩٢زبان (    وجود دارد؟» الیه الیه مضاف مضاف«زیر چند های وابسته، در متن   از میان وابسته-٢٥٥
ّتأثیر ادبیات عرب در ادب فارسی و نفوذ فرهنگ یونان در روم و یا تأثیر ادبیات هند« ی در ایران، حاصل روابط ّ

کنند و نوعی  ّبه عبارت دیگر ادبیات ملل مختلف جهان در هم اثر می. ّی تسلط نظامی است فرهنگی و یا نتیجه
  ».ّآید و این دادوستدها یکی از عوامل شکفتگی ادبیات جهان است دادوستد ادبی به وجود می

 هفت) ٤  شش) ٣  پنج) ٢  چهار ) ١
کـدام » ی گروه مفعـولی هسته«و » الیه صفت مضاف«، »الیه الیه مضاف مضاف«ترتیب در عبارت زیر، به  -٢٥٦
  )٩٦زبان (                          است؟

بـدیل  ّی تفاسیر قرآن، روح اشعار حافظ شیراز را جالیی خاص بخـشیده و از غزلیـات ایـن شـاعر بـی مطالعه«
  ».توان به مهارت خاص او در کشف رموز عرفانی پی برد می
  حافظ ـ عرفانی ـ روح) ٢    این ـ جالقرآن ـ ) ١
 بدیل ـ شیراز رموز ـ بی) ٤  شیراز ـ این شاعر ـ مهارت) ٣

. ی کدخدا، زمین بزرگـی بـود نزدیک خانه. میدان آماده است: بعد از دو ساعت انتظار، گفتند«در عبارت  -٢٥٧
ّسیدرضا، پهلوان ده که به میزان تسلط خود بر حریف آگاه بود هایش، به مبـارزه  کردن زمین با گامبعد از متر . ّ

  +)٩٤زبان (      کدام است؟» ّالیه، شاخص و ممیز الیه مضاف بدل، مضاف«به ترتیب، » .شتافت
  پهلوان ده ـ انتظار ـ کدخدا ـ ساعت) ٢  ّزمین بزرگی ـ کدخدا ـ سید ـ متر) ١
 ّپهلوان ده ـ خود ـ سید ـ ساعت) ٤  زمین ـ خود ـ کدخدا ـ متر کردن) ٣

  شود؟ دیده می» الیه الیه مضاف مضاف«ها  در کدام بیت -٢٥٨
  دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تـو  )الف

  

ــروز مــی   ــو ام ــار مــن و ت ــوی به ــاغ ب ــد از ب   آی
  

  
  هــای غــم و درد جــا در آن بــرزخ ســرد، در کوچــه آن  )ب

  

  دید چشمان تار من و تو؟ غیر از شب آیا چه می  
  

  
ــاریم و غر  )ج ــرق غب ــارانغ ــا ســمت ب ــن بی ــا م ــت، ب   ب

  

  جـا در انتظـار مـن و تـو صد جویبار است ایـن  
  

  
  این فصل، فصل مـن و توسـت فـصل شـکوفایی مـا  )د

  

  برخیــز بــا گــل بخــوانیم اینــک بهــار مــن و تــو  
  

  
  با ایـن نـسیم سـحرخیز، برخیـز اگـر جـان سـپردیم  )هـ

  

  ماند ای دوست، گل یادگار مـن و تـو در باغ می  
  

  

 ج ـ هـ) ٤  الف ـ د) ٣   الف ـ ب)٢  د ـ هـ) ١
  صورت گرفته است؟» جهش ضمیر«کدام بیت، » ی ی وابسته وابسته«در  -٢٥٩
  بخــش یــار ای عاشــق گــدا چــو لــب روح  )١

  

ــی   ــت؟ م ــه حاجــت اس ــا چ ــه تقاض ــدت وظیف   دان
  

  
  اندر آن ساعت که بر پـشت صـبا بندنـد زیـن،  )٢

  

  با سلیمان چون برانم مـن کـه مـورم مرکـب اسـت؟  
  

  
  ســـر هوشـــمندش چنـــان خیـــره کـــرد  )٣

  

ـــــرد   ـــــره ک ـــــودا دل روشـــــنش تی ـــــه س   ک
  

  
  تــا نقــش مهــر خویــشم بــر لــوح دل نوشــتی  )٤

  

  ســـر بـــه بـــاد دادی تحـــصیل و حاصـــلم را یـــک  
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  .......... .به ترتیب یعنی » موم ـ فقیهساجداد ـ تموز ـ مشایعت ـ « -٢٦٠
  ننده ـ عالمرسا نیاکان ـ ماه گرما ـ بدرقه کردن ـ باد گرم زیان) ١
  آور ـ دانا جانشینان ـ تیرماه ـ همراهی کردن ـ باد بسیار گرم زیان) ٢
  پدران ـ نام ماه اول تابستان ـ بدرقه کردن ـ زهرآلود ـ دانشمند) ٣
 رساننده ـ دانا بازماندگان ـ ماه دهم از سال رومیان ـ در پی کسی رفتن ـ باد زیان) ٤
   معنای متفاوتی دارد؟در کدام گزینه» سموم«ی  واژه -٢٦١
  از این سموم که بر طرف بوستان بگذشـت  )١

  

  ِعجب که بـوی گلـی هـست و رنـگ نـسترنی  
  

  
ّیکــی زمینــی بــد ســوخته ز تــف ســموم  )٢ ُ  

  

  ُیکـــی فـــضایی بـــد کوفتـــه ز بـــاد شـــمال  
  

  
  بــد از رفاقــت نیکــان نکــو نخواهــد شــد  )٣

  

ــت   ــث اس ــبا عب ــی ص ــر همراه ــموم را س   س
  

  
ِیمن شد از مضرت دهـرکسی ا توان به بی  )٤ ّ  

  

ــاک اســت   ــره تری ــه را بخــت تی   ســموم حادث
  

  
  ًهای کدام گزینه تماما یکسان است؟ واژه ی معنایی میان جفت رابطه -٢٦٢
  دهقان و برزیگر ـ یغما و تاراج ـ ماورا و ماسوا ـ بن و بلوط ـ باغستان و مزرعه) ١
ُتموز و ماه ـ مولیان و بخارا ـ کهر و کرند ـ مح) ٢ َ   بوس و مدفون ـ مزینان و ایرانَ
  کریم و لئیم ـ لطف و عنف ـ ييالق و قشالق ـ فقیر و غنی ـ جمع و تفریق) ٣
 اسرا و غاشیه ـ فیلسوف و فقیه ـ خطا و صواب ـ کبک و بلدرچین ـ ایل و تبار) ٤

  خورد؟ در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی به چشم می -٢٦٣
ّان ـ آواز پرجبرعیل ـ تعبیر و تلقی ـ استنباط احکام شرعی ـ الهی و اهورایی ـ غرفه و حجره ـ برخاستن پیامبر«

ّاستشمام عطر آیات ـ چقندرکاری ـ لذت و نشئه ـ تأللو ماه ـ غـار و کـوه ـ حـاج مالهـادی اسـرار ـ توابـع و  ّ

  »ی حکما ـ اخالص و ارادت ّملحقات ـ ماوراءالطبیعه ـ سلسله
 یک) ٤  چهار ) ٣  سه) ٢    دو) ١

  شود؟  امالیی دیده میغلطدر کدام گروه از کلمات،  -٢٦٤
  وبرق ـ حقوق قضایی ـ زنبوری طفیلی ـ ایل و عشیره ـ یغما و غارت زندگی پرزرق) ١
  زین ـ زغال منقل ـ ایلخانی قشقایی ـ مزایای قانونی ـ حرمت و آسایش قاش) ٢
  قدر تساب و گماشتن ـ تصدیق گرانّحضرات دولتی و ملتی ـ بطالت و بیهودگی ـ آب جیحون ـ ان) ٣
 ّی اسب ـ آفت و مصیبت ـ حد و حصر های پرسخاوت ـ جمع و تفریق محاسبات ـ شیهه سفره) ٤
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  .واژه درست معنا شده است............ » ب« است و در گروه نادرست» الف« در گروه  واژه..........  معنی -٢٦٥
: زدن زل(ــ ) شود ای که از دور دیده می سیاهی: اشباح(ـ ) نشیننده برهم: متراکم(ـ ) کفایت کردن: اکتفا«) الف

  )ّدرآمد مستغالت: َمنال(ـ ) مبهوت
چرخ و پیچ که در طناب و کمند و زلـف : تاب(ـ ) میراث: افکند پس(ـ ) آوند: اورند(ـ ) نرمی کردن: ّتلطف) (ب

  )روانه: گسیل(ـ ) باشد
 یک ـ سه) ٤  دو ـ سه) ٣  یک ـ چهار ) ٢  دو ـ چهار ) ١

ی پلید و در قلب آن  شنوم که در کنار آن مدینه آلود آن روح دردمند را می های گریه ناله«ّمفهوم کلی عبارت  -٢٦٦
  ّیادآور مفهوم کلی کدام گزینه است؟» گریست برد و می فریاد، سر در حلقوم چاه می کویر بی

ــو همــدمی؟  )١ ــه ســر، ک ــار آشــفتگی دارد ب   روزگ
  

  ش خــاطر بیاســاید همــیتــا ز فــیض صــحبت  
  

  
  زنـد هجر فرهادش به دل هر لحظه خنجر مـی  )٢

  

  ّاز حفظ صحت رسـتمی» بهار«خود گرفتم شد   
  

  
  منــد ای شــبان وادی ایمــن چــو گــشتی بهــره  )٣

  

ــعله   ــت ش ــی زان درخ ــن کم ــرادر ک ــر ب   ور فک
  

  
  چون سحرگاهان نهادی سـر بـه محـراب نمـاز  )٤

  

ــ   ــا فرســت از دود آهــی مرهم ــب م ــر قل ِبه   یِ
  

  
بـر بـا پـای  ره می/ شهر تو جای دگر/ ها تلخی دانایی بر لب/ ی زیبایی ها کاسه در کف«ی  مفهوم سروده -٢٦٧
  تر است؟ به مفهوم کدام بیت نزدیک» دگر
  عــشق آمــد و گــرد فتنــه بــر جــانم بیخــت  )١

  

  ت و دانـش بگریخـتفـعقلم شـد و هـوش ر  
  

  
  عشق اگر خواهی برو دست از حیات خود بـشوی  )٢

  

  موج این دریـا بـه گـرداب فنـا پیچیـده اسـت  
  

  
ـــت  )٣ ـــوان رف ـــشق نت ـــل ره دور ع ـــور عق ـــه ن   ب

  

  چــــراغ آهــــی از آن روی آتــــشین بــــرکن  
  

  
  هنر عشق است و دانـایی ز علـم و عقـل یکتـایی  )٤

  

  خوش آن کس کاو دلی دانا و جانی پرهنر دارد  
  

  
مـن / ی سـرو دسته گفته باشد سر گل/ ادبرا که اذانش / خوانم من نمازم را وقتی می«ی   مفهوم منظومه-٢٦٨

  شود؟ از کدام بیت دریافت می» .پی قدقامت موج/ خوانم االحرام علف می پی تکبیرة/ نمازم را
  کـنم تسبیح و سجده از گـل میخانـه مـی  )١

  

  خــــاک مــــرادبخش بــــرآرد مــــراد مــــن  
  

  
  هــا در آن ســاعت کــه باشــد نــشو جــان  )٢

  

ــــان   ــــر زب ــــد ب ــــسبیح روی ــــل ت ــــا گ   ه
  

  
  در نمازنــد درختــان و گــل از بــاد وزان  )٣

  

  بیــنم خــم بــه سرچــشمه و در کــار وضــو مــی  
  

  
ــرگ  )٤ ــار اســت و ب ــور و ب ــان خ ــار درخت   ک

  

  کــــار تــــو تــــسبیح و نمــــاز و دعاســــت  
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مـن / ی سـرو دسته گفته باشد سر گل/ که اذانش را باد/ خوانم من نمازم را وقتی می«ی  مفهوم منظومه -٢٦٩
  )٨٩تجربی (      شود؟ از کدام بیت دریافت نمی» .خوانم االحرام علف می رةپی تکبی/ نمازم را

ــوع آمــد چــو ســنبل در خــشوع آمــد  )١   بنفــشه در رک
  

  زد که وقت اعتبار آمـد چو نرگس چشمکش می  
  

  
  بـه بلبـل گفــت گـل بنگــر بـه ســوی سوسـن اخــضر  )٢

  

  کــه گرچــه صــد زبــان دارد، صــبور و رازدار آمــد  
  

  
   مستان همه گیجند و سـرجنبانبین که چون درختان  )٣

  

  قـرار آمـد صبا برخواند افسونی کـه گلـشن بـی  
  

  
ـــن  )٤ ـــامی ک ـــه ای ســـاجد قی ـــار آورد رو در رز ک   چن

  

  اختیـار آمـد جوابش داد کاین سـجده مـرا بـی  
  

  
  تر است؟ مفهوم کدام بیت به مفهوم عبارت زیر نزدیک -٢٧٠

دل  درد و بـی  الهام و احساس، در سموم سرد این عقل بـیّهای رنگین و معطر شعر و خیال و آن باغ پر از گل«
  ».آلود اندیش ها به این علم عددبین مصلحت همه زیبایی پژمرده و صفای اهورایی آن

ــده  )١ ــه ز لعــل نگــار و خن ــه توب ــا ک   ی جــام بی
  

  کنـد تـصدیق حکایتی اسـت کـه عقلـش نمـی  
  

  
  نیکی پیر مغان بـین کـه چـو مـا بدمـستان  )٢

  

  بــه چــشم کــرمش زیبــا بــودهــر چــه کــردیم   
  

  
  ی دانـش ماسـت مشکل عشق نه در حوصله  )٣

  

  ّحل ایـن نکتـه بـدین فکـر خطـا نتـوان کـرد  
  

  
  کـرد َدل چو پرگـار بـه هـر سـو دورانـی مـی  )٤

  

  ی پابرجــا بــود و انــدر آن دایــره سرگــشته  
  

  
ی ابیات به اسـتثنای  هدر هم» که علم عشق در دفتر نباشد/ درس مایی بشوی اوراق اگر هم« مفهوم بیت -٢٧١

  )٩١زبان (                    .شود یافت می............. 
  حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی اسـت  )١

  

  ی دف و نی در خروش و ولولـه بـود به ناله  
  

  
  ّقلــم را آن زبــان نبــود کــه ســر عــشق گویــد بــاز  )٢

  

ــدی   ــرح آرزومن ــت ش ــر اس ــد تقری   ّورای ح
  

  
  ُ ببریـــدغیـــرت عـــشق زبـــان همـــه خاصـــان  )٣

  

  ّکــز کجــا ســر غمــش در دهــن عــام افتــاد  
  

  
ــی  )٤ ــون م ــس جن ــه در آن مجل ــاحثی ک ــت مب   رف

  

ــود   ــسئله ب ــل م ــال و قی ــه و ق   ورای مدرس
  

  
با مفهوم کدام بیت متناسـب نیـست؟» ها بودم، اکنون زنبوری طفیلی شدم شاهین تیزبال افق«عبارت  -٢٧٢

  )٨٥خارج از کشور (                        
  یـــد مـــاه و خورشـــیدهمیـــشه تـــا برآ  )١

  

ــــد   ــــار امی ــــه وصــــل ی ــــرا باشــــد ب   م
  

  
  یـــار شـــد اغیـــار و روزگـــار دگـــر شـــد  )٢

  

ـــاد آن   ـــافر مب ـــد روزی ک ـــا ش ـــه م ـــه ب   چ
  

  
  ی امیــد جــا رشــته کوتــاه گــشت از همــه  )٣

  

  از بــس کــه روزگــار گــره زد بــه کــار مــن  
  

  
  دیـــروز بـــر آن بـــود کـــه بـــازم بنـــوازد  )٤

  

ــو   ــر آن ب ــروز ب ــه دی ــست ک ــر آن نب ــروز ب   دام
  

  
  



 

 ٦٣ 

 محمد صادقی

یار، به همان آسمان  مهر، به همان دیار بی باید عزیزان و کسانت را ترک گویی و به همان شهر بی« عبارت -٢٧٣
با کدام بیت متناسب است؟» ّای محبوس و مدفون شوی تا ترقی کنی دودگرفته باز گردی و در دفتری یا اداره

  )٨٥هنر (                            
   زیبـــدطـــوطی روح تـــو را ســـدره نـــشیمن  )١

  

  بهر شـکر مکـنش بـسته در ایـن تیـره قفـس  
  

  
  تا که جان هـست بـه یـاد تـو بـرآریم نفـس  )٢

  

ــاکس و کــس   ــو آتــش زده در ن ــرم ت   ای دم گ
  

  
  گر تو را هـست هنـر عیـب کـسان بـازمجوی  )٣

  

  کاندرین ملک چو طاووس به کار اسـت مگـس  
  

  
  چون تو را رحلت از این دار فنا در پیش اسـت  )٤

  

  همــه نیکــی تــو گوینــد ز پــسجهــد کــن تــا   
  

  
» در ایل حرمت و آسایش و کس و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوهگسار نداشتم«عبارت  -٢٧٤

  )٨٧تجربی (                با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟
  در آن نفس که طریق حیـات بـسته شـود  )١

  

ـــه   ـــویش و بیگان ـــد ز خ ـــشیت نباش   گشای
  

  
  نشینی فلک نـشیمن توسـت رهتو باز سد  )٢

  

ــه   ــه ویران ــیان ب ــی آش ــد کن ــو جغ ــرا چ   چ
  

  
  هر آن طلسم که بـستند عـاقالن بـر هـم  )٣

  

ــه   ــرخ دیوان ــست چ ــه بشک ــنگ تفرق ــه س   ب
  

  
ــپهر دون  )٤ ــر س ــه مه ــره ب ــاش غ ــرور ّمب   پ

  

ــه   ــر ســر دان ــشیده اســت ب ــم ک ــای دل ــه پ   ک
  

  
  

  با کدام بیت متناسب است؟» .یلی شدمها بودم، اکنون زنبوری طف شاهین تیزبال افق« عبارت -٢٧٥
  )٨٤خارج از کشور (                        

َمن ملک بودم و فردوس برین جایم بـود  )١ َ  
  

ــــراب   ــــر خ ــــن دی ــــادم آدم آورد در ای   آب
  

  
  ی شباب ندیدم به عمـر خـویش من جلوه  )٢

  

  ام از دیگــــران حــــدیث جــــوانی شــــنیده  
  

  
  گدا شوند گـر اهـل طلـب ز ننـگ سـؤال  )٣

  

ـــدای   ـــن از گ ـــدمم ـــاه ش ـــه پادش   ی میخان
  

  
  انـد پادشاهان و گـدایان دو گـروه عجـب  )٤

  

  کــه نبودنــد و نباشـــند بــه فرمــان کـــسی  
  

  
  

دوری ایل و تبار و ييالق و بـوی شـبدر دوچـین و «از » بخارای من ایل من«ی  اندوه و حسرت نویسنده -٢٧٦
  )٨٤هنر (                ؟شود نمیاز مفهوم کدام بیت دریافت » صدای بلدرچین

ــی  )١ ــزار م ــه گل ــرح ب ــده ط ــروز خن ــد ام   .ده
  

  آن روز شــوم رفــت کــه صــائب مــالل داشــت  
  

  
  اد بـــاد کـــه از بـــام و در مـــرایـــآن عهـــد   )٢

  

ـــدی   ـــر آم ـــار و خـــط دلب ـــام ی ـــر دم پی   ه
  

  
  دلی کجا شد و آن دور کو کـه مـا را آن خوش  )٣

  

ــی   ــدار م ــاری دی ــک دو ب ــر روز ی ــودی ه   نم
  

  
  نـتم اسـیراکنون به دام صـد غـم و صـد مح  )٤

  

  دلی که تو دیـدی پریـد و رفـت آن مرغ خوش  
  

  
  
  



 

 ٦٤ 

 محمد صادقی

  است؟» ی تشبیهی اضافه«تمام ترکیبات کدام گزینه،  -٢٧٧
  ُی خیال ـ گنج حسن ـ روح دردمند ی کویر ـ چشمه کرانه) ١
  های اسیر ـ کوه رنج ـ شاهراه تقوا فریاد ـ نگاه کویر بی) ٢
  ـ دریای امیدباران سکوت ـ عطر الهام ـ قندیل پروین ) ٣
 دستان مرگ ـ چراغ علم ـ باغ شعر ـ چشم یقین) ٤

  )٧٨ریاضی (                های بیت زیر کدام است؟  آرایه-٢٧٨
  قضای الزم است آن را که بر خورشید عشق آرد«  

  

  »ّکه همچون ذره در مهرش گرفتـار هـوا مانـد  
  

  
  تشبیه ـ استعاره ـ ایهام تناسب) ٢    تشبیه ـ ایهام ـ مجاز) ١
 استعاره ـ ایهام تناسب ـ جناس) ٤   استعاره ـ کنایه ـ مجاز)٣
  کدام است؟» ی خویش آمد و هنگام درو ِیادم از کشته/ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو«های بیت  آرایه - ٢٧٩
  استعاره ـ مجاز ـ کنایه ـ ایهام) ١
  تشبیه ـ استعاره ـ تلمیح ـ مراعات نظیر) ٢
  ـ تضمینتشبیه ـ کنایه ـ ایهام ) ٣
 تلمیح ـ کنایه ـ حسن تعلیل ـ مراعات نظیر) ٤

  های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  آرایه-٢٨٠
  کـشد مـرا در خـود کمند زلف تو زان می«  

  

  رنگ است و روی من کاه اسـت که زلف تو شبه  
  

  
  آمیزی تشخیص ـ تشبیه ـ حس) ٢  حسن تعلیل ـ ایهام ـ کنایه) ١
  تعلیل ـ تشخیص تشبیه ـ حسن) ٤  شبیه ـ جناس ناهمسانایهام ـ ت) ٣
 
  به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟» تعلیل ـ تناقض ـ جناس تام ـ تشخیص مجاز ـ حسن«های  آرایه -٢٨١
ـــی  )الف ـــو م ـــم ت ـــک غ ـــادم از آن ـــورم و ش   خ

  

ــست   ــم نی ــو، غ ــم ت ــست غ ــه را ه ــر ک   ه
  

  
  َسر برگ و گل نـدارم زچـه رو روم بـه گلـشن؟  )ب

  

  وفــایی هــا همـه بـوی بـی ُام زگـل  شـنیدهکـه  
  

  
  بـــر دوش مـــن افکنـــد فلـــک بـــار امانـــت  )ج

  

ــرخ   ــدارد زان چ ــار ن ــن ب ــه ای ــان اســت ک   زن
  

  
ــدر آرزوی ســجده آن  )د ــه مراســت ق ــت ک   ی روی

  

  َدر همـــه روی زمیـــنش نبـــود گنجـــایی  
  

  
  ها کـه بـه پـیش دل از عقـل سـپر سـازند آن  )هـ

  
َچون حمله بـرد عـشقت جملـه سـپر اند     ازنـدَ

  
  

  ج ـ ب ـ الف ـ د ـ هـ) ٢    هـ ج ـ ب ـ الف ـ د) ١
 ب ـ ج ـ الف ـ د ـ هـ) ٤  ب ـ هـ ـ الف ـ ج ـ د) ٣
  
  



 

 ٦٥ 

 محمد صادقی

  های ابیات زیر است؟  کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه-٢٨٢
ــد  )الف ــات بمان ــر رخ زیب ــشان ب ــه ن ــم ک   َترس

  

ـــت   ـــنم از دور نگاه ـــف ار ک ـــت لط   از غای
  

  
  جـا  بـا دوسـت بـود آندر خلوتی که مـا را  )ب

  

  گــوش هــم شــنیدم زبــانی، بــی گفــتم بــه بــی  
  

  
  بادی که صـبحدم بـه مـن آیـد ز کـوی تـو  )ج

  

  همچـــون دم مـــسیح بـــدو روح پـــرورم  
  

  
ُشکر کردیم چو دیدیم گل عارض   )د   او) چهره(=ُ

  

ــم   ــار آوردی ــه به ــش را ب ــستان غم ــه زم   ِک
  

  
ــس    تا خود نشوی شانه به زلفش نزنی چنگ  ) هـ ــشت ک ــستانگ ــری نی ــشای دگ   ی کارگ

  

  
  آمیزی ـ تضاد ـ تشبیه ـ تشخیص ـ ایهام  حس) ١
  اره اغراق ـ پارادوکس ـ تشبیه ـ تشخیص ـ استع) ٢
  اغراق ـ پارادوکس ـ تلمیح ـ تضاد ـ ایهام تناسب) ٣
 تشبیه ـ تضاد ـ تلمیح ـ کنایه ـ مراعات نظیر) ٤

  ن به درستی مشخص شده است؟و نمودار آ» ی وابسته وابسته« در کدام عبارت -٢٨٣
  . باید از میان برداشته شود و این اسفندیار خواهد بودتن دو اینیکی از ) ١
  .یافت بین بود، بازی شوم پدر را درمی  اندکی حقیقتاسفندیار دورنگر های چشماگر ) ٢
  .ست به مردانگی ایزدان با دستیاران اهریمن جنگیده ادراز بس عمریرستم پهلوانی است که ) ٣
 .ناپذیر بماند، حتی در برابر طلسم زرتشت بایست شکست  میخوانندگان ذهن ژرفایرستم در ) ٤

  دارند؟» ی وابسته وابسته«های اسمی،  ی گروه  در کدام گزینه همه-٢٨٤
  ی خاقانی حذف تیم آرژانتین ـ آخرین ایستگاه قطار شهری ـ تأثیرگذارترین قصیده) ١
  ی باورنکردنی بازی ـ دوجین جوراب دان ـ نتیجهگر ی آفتاب آبیاری مزرعه) ٢
  ّسه شاخه نبات ـ بازیکن به شدت محبوب ـ فرش خاکستری سیر) ٣
  ّهمین دو درخت بلوط ـ پشتکار جوان روستایی ـ طراحی چند سؤال) ٤
  

ین آموز کالس ـ نخـست تر ـ بهترین دانش دو سیر زعفران ـ لباس خواهر بزرگ«های اسمی   در میان گروه-٢٨٥
ی المپیـاد ادبـی ـ  کننـده ترین شرکت ًروز مدرسه ـ یک فروند هواپیمای جنگی ـ لباس نسبتا نفیس ـ برجسته

چنـد » المللی ـ چندمین روز پیاپی ـ زنگ در ساختمان ـ رنگ قرمز تنـد کتاب جغرافیای منطقه ـ آن داور بین
  )٩١هنر (                  دارد؟» ی وابسته وابسته«گروه، 

 نه) ٤  هشت) ٣  هفت) ٢  شش) ١



 

 ٦٦ 

 محمد صادقی

  دارد؟» ی وابسته وابسته«های اسمی زیر، چند گروه   در میان گروه-٢٨٦
ّی به حق مردم ـ هوای به شدت سرد ـ مانتوی سبز یشمی ـ در آهنی حیاط ـ پایـان خـوش خواسته« فـیلم ـ  ّ

لمللـی ا رنگ ـ دومین همـایش بـین ًی جهان ـ حرف کامال منطقی ـ دو جفت جوراب خوش ترین دونده سریع
  »ی درخت گیالس ـ محفل گرم ادبی ـ چهار قلم جنس حقوق ایران ـ صدای زنگ مدرسه ـ شکوفه

 ده) ٤  نه) ٣  هشت) ٢  هفت) ١
دو جفت کفش چرمی ـ اولین سالگرد ازدواج ـ ماشین سفید صدفی ـ ایجـاد «های اسمی   در میان گروه-٢٨٧

ی آخـرین  قیمت ـ شکالت خیلی تلـخ ـ نمـره انی ساعت ـ ظروف طالیی گر دگرگونی اساسی ـ ریزترین قطعه
  دارد؟» ی وابسته وابسته«چند گروه » ی خطوط مترو امتحان ـ نقشه

 هفت) ٤  شش) ٣  پنج) ٢   چهار )١
  .الیه است الیه مضاف از نوع مضاف» ی وابسته وابسته«.......... ی  های اسمی گزینه ی گروه در همه -٢٨٨
  بختی ـ الطاف مرحمت خود ـ اجرای احکام دین ی صفابخش نیک رچشمه خلقت انسان ـ س رازهای شگفت) ١
  ی افزایش قیمت سکه سرپرست گروه سرود ـ سه فرسخ راه کوهستانی ـ دشوارترین تنگنای زندگی ـ ادامه) ٢
العاده باهوش مدرسه ـ صدای پای مسافر ـ سبک شعر  آموز فوق های شیرین فارسی ـ دانش کارگیری مثل به) ٣

  حافظ
 ی انگلستان ُی کوفتن چکش ـ ستایش سادگی ظاهر ـ مصدومیت بازیکن حریف ـ آخرین فرزند ملکه شیوه) ٤

  ًدر کدام گزینه تماما اسم است؟» های وابسته وابسته «-٢٨٩
  سه قواره زمین ـ یک شاخه گل ـ اتاق بستری بیمار) ١
  های بسیار دقیق ـ آلبوم شعرخوانی شاملو ـ پنج کیلو سبزی پرسش) ٢
  ی اشعار سعدی آزمون ورودی دانشگاه ـ اصول علمی آشپزی ـ گزیده) ٣
 ی ورزش ـ هر دو شاهد پرونده  ی کرمانشاه ـ اخبار شبکه های زلزله خسارت) ٤
  .شود یافت می» ی وابسته وابسته«........... ی  ها، به جز گزینه ی گزینه  در همه-٢٩٠
  ســت کــه خــون همــه عــالم تــو بریــزی گــر حــالل  )١

  

  آن کــه روی از همــه عــالم بــه تــو آورد نــشاید  
  

  
  خوابی؟  هستی گذشت و روز مرگ آمد، چه می شب  )٢

  

  خندی؟ رهت بسیار صعب و کار بس مشکل، چه می  
  

  
  کـــه راهـــی بـــس خطرنـــاک اســـت و تاریـــک  )٣

  

ـــشکل   ـــوار اســـت و م ـــخت دش ـــاری س ـــه ک   ک
  

  
ــی  )٤ ــدر زیرک ــو کان ــا ت ــی ب ــست آب ــران را نی   اخت

  

ــاک    ــواهی خ ــر بخ ــیگ ــر زن ــزار اخت ــشم ه   در چ
  

  
  



 

 ٦٧ 

 محمد صادقی

   معنا شده است؟نادرستای  در کدام گزینه واژه -٢٩١
  )سخی: کریم(ـ ) ّتوقع: چشمداشت(ـ ) دردآشنا: دمساز(ـ ) جاکاغذی: کازیه() ١
  )ستایش: ثنا(ـ ) کیفوری: نشئه(ـ ) ضربه: زخمه(ـ ) هدایتگر: رهنمون) (٢
رنج و سـختی بـر : ّتکلف(ـ ) ساله گیاهی علفی و یک: نب(ـ ) هثمردهند: بارور(ـ ) بخشندگی: دستی گشاده) (٣

  )خود نهادن
 )درویش: روزی بی(ـ ) طایفه: عشیره(ـ ) ّحد فاصل میان دو چیز: برزخ(ـ ) در شب سیر کردن: اسرا) (٤

  شود؟ ّالخطی دیده می در میان گروه کلمات زیر، چند غلط امالیی یا رسم -٢٩٢
زده ـ کاهلی و بطالت ـ جاه و  ِگان آفتاب فرسوده  ـ بساط تهویه ـ طاق و رواق ـ پایضایع و تباه ـ اساس تزویر«

  »ّحشمت ـ خطا و صواب ـ شرزه شیرارقند ـ تلقی و تعبیر ـ اتاقکی محصور ـ طیلسان آبی
 یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار ) ١

  معنی چند واژه صحیح است؟ -٢٩٣
ـ ) جای عبادت حاجیان: مناسک(ـ ) زمین زراعتی کوچک: یعتکَض(ـ ) روضه: راغ(ـ ) ّمتحیر شدن: فروماندن(
ــ ) ّعـالم مـادی: ّماوراءالطبیعه(ـ ) پیشکش کردن: نثار(ـ ) کارزار: آورد(ـ ) سپاهیان: جنود(ـ ) آوازخوانی: غنا(
  ) کنج: بیغوله(ـ ) غروب: گاه بی(ـ ) میراث: افکند پس(
 نه) ٤  هشت) ٣  هفت) ٢    ده) ١

  ه معنای برخی از واژگان نادرست است؟ در کدام گزین-٢٩٤
  )بسیار مشتاق: مولع(ـ ) صمغی زردرنگ: سندروس(ـ ) ی مخلوقات همه: ِماسوا(ـ ) نیکا: ُخنک() ١
  )بارگاه خداوندی: کبریا(ـ ) دریافت کردن: بستدن(ـ ) ناراستی: رایی تیره(ـ ) دنبال جنازه رفتن: تشييع) (٢
  )نیکومنظر: لقا خوش(ـ ) سازگار گردانیدن: توفیق(ـ ) ششبخ: ّصلت(ـ ) بخت نیک: همایون) (٣
 )ستور: چموش(ـ ) ی زین کوهه: قاش(ـ ) خلعت: طیلسان(ـ ) دلسوزی: شفقت) (٤

  شود؟ در کدام گروه از کلمات زیر غلط امالیی دیده می -٢٩٥
  ُحجب و حیا ـ قرار و طمأنینه ـ فرقت و وصلت ـ صولت و هیبت) ١
  القضات و مخنقه ـ سعد و نحس ـ تمهیدات عینحالوت سخن ـ عقد ) ٢
  مأمن و مأوا ـ مواهب الهی ـ زغال منقل ـ عطر الهام) ٣
 خطوه و قدم ـ سهل و صعب ـ حتام دنیا ـ متقارب و همگرا) ٤



 

 ٦٨ 

 محمد صادقی

  .هر دو بیت مفهوم یکسانی دارند............. ی  ها، به جزء گزینه ی گزینه در همه -٢٩٦
  ت، غم برگ و بار من و تـودیروز اگر سوخت ای دوس  )١

  از پـــــی هـــــر شکـــــست پیـــــروزی اســـــت
  

ــی   ــروز م ــو ام ــن و ت ــار م ــوی به ــاغ ب ــد از ب   آی
ــــــی ــــــپیده م ــــــب س ــــــد از دل ش   آی

  

  

  دیــروز در غربــت بــاغ مــن بــودم و یــک چمــن داغ  )٢
  هــــا را کــــسی لگــــد کــــرده اگرچــــه باغچــــه

  

  دار مــن و تــو امــروز خورشــید در دشــت، آيينــه  
ـــصرف گـــل ـــار فقـــط در ت ـــی به   هاســـت ّول

  

  

  هــای غــم و درد جــا در آن بــرزخ ســرد، در کوچــه آن  )٣
ــــود ــــال ب ــــود و شــــبیخون ب   شــــبگیر غــــم ب

  

  دید چشمان تار من و تو؟ غیر از شب آیا چه می  
ـــود ـــربال ب ـــا ک ـــر ج ـــورا و ه ـــر روز عاش   ه

  

  

ــاران  )٤ ــا ســمت ب ــا مــن بی ــت، ب ــاریم و غرب ــرق غب   غ
ــــار هــــستی را ــــن دل غب ــــشویم از ای   مگــــر ب

  

  ا در انتظـار مـن و تـوجـ صد جویبار اسـت ایـن  
ــر ــون اب ــستم چ ــری گری ــو عم ــتان ت ــر آس   ب

  

  

  تر است؟  مفهوم کدام گزینه به مفهوم عبارت زیر نزدیک-٢٩٧
ای گشاده باشم ـ سراسر  تر داعیه که زبان به کم آن من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور ـ بی! تیرانا«

  »گزاری یا آفرین داشتی به سپاس ونه چشمگ هیچ دستی، بی کرامت باشم و سراپا گشاده
  دار زود نخـل میـوه» صـائب«برگ  شود بی می  )١

  

  روسـت حاصلی در چـار موسـم تـازه سرو از بی  
  

  
  ّمنــت خورنــد بــی ُز بــاغ خلــد ثمــر مــی  )٢

  

ــستند   ــرو ب ــان کــه آب ــه پــای نخــل خــود آن   ب
  

  
ِبـری ممنـون احـسان بهـار نیست سرو از بـی  )٣ ِ  

  

ـــسازد   ـــم ن ـــت خ ـــار من ـــردن آزاده راّب    گ
  

  
ـــــر دارد  )٤ ـــــذت دیگ ـــــرم ل ـــــزان ک   ّبرگری

  

ِگرد آن نخـل کـه بـی     ریـزد خواسـت ثمـر مـی ِ
  

  
ای  های کریم تـو میـوه ی سنگی را دست که پاداش هر زخمه» نه همین مهربانی را به مهر« مفهوم عبارت -٢٩٨

  با مفهوم کدام گزینه تناسب دارد؟» .چند شیرین ایثار کند
   پرمیـوه تـا جگـر نخـوریی درین حدیقه  )١

  

ـــر نخـــوری   ـــشتن ثم ـــدگی خوی   ز نخـــل زن
  

  
  دهیم ی شیرین به دامن می در تالفی میوه  )٢

  

  خـوریم همچو نخل پرثمر سنگی که بر سـر مـی  
  

  
  گرچه آمد نخلش از دست دعای ما به بـار  )٣

  

ــرد   ــا نک ــاد م ــبز ی ــرگ س ــه ب ــدی ب   در برومن
  

  
  از کشاکش نیست فارغ نخل تا دارد ثمـر  )٤

  

  بـر شـدن ایمن است از سنگ طفالن بید از بـی  
  

  
  .به کار رفته است» کنایه و استعاره«............ ی ابیات، به جزء بیت  در همه -٢٩٩
  بــه گربــه گفــتمش آیــا گــذر کنــی بــر مــن؟  )١

  

ــن باشــی   ــر خــاک راه م ــده گفــت اگ ــه خن   ب
  

  
  من از دو نـرگس مـست تـو چـشم آن دارم  )٢

  

ـــاه   ـــه گ ـــه از نگ ـــه آگ ـــاه  ک   مـــن باشـــیگ
  

  
  َاز آن به چشم خود ای اشـک مـسکنت دادم  )٣

  

  ّکـــه در بیـــان محبـــت گـــواه مـــن باشـــی  
  

  
  ِکمــان نهــم بــه کمــان فلــک ز نیــروی عــشق  )٤

  

  ی تیــر نگــاه مــن باشــی تــو گــر نــشانه  
  

  
  



 

 ٦٩ 

 محمد صادقی

را » دکرد از نظر مردم از آن روی نهان ش/ ّی حیوان به دهان تو تشبه سرچشمه«های بیت  کدام گزینه آرایه -٣٠٠
  دهد؟ ًتماما درست نشان می

  تعلیل ـ تلمیح ـ تشبیه ـ ایهام تناسب حسن) ١
  تلمیح ـ کنایه ـ جناس ناهمسان ـ اسلوب معادله) ٢
  نما ـ تشبیه ـ تناسب ـ تضاد متناقض) ٣
 آمیزی تعلیل ـ تلمیح ـ حس ایهام تناسب ـ حسن) ٤
  )٩٥خارج از کشور (          ًهای مقابل کدام بیت تماما درست است؟  آرایه-٣٠١
ـوان ز دســـت دادن  )١ ـرمنزل فراغــت نتـ   سـ

  

ـدارد   ـران نـ ـاین ره کـ ـروکش کـ ـاربان فـ   ای سـ
  

ـ استعاره(   )کنایه 
ــیچ  )٢ ــا ه   کــس نــشانی زان دلــستان ندیــدم ب

  

ـدارد   ـا او نــشان نـ ـدارم یـ ـر نـ ـا مــن خبـ   یـ
  

ـ استعاره(   )جناس 
  هر شبنمی در این ره صد بحر آتـشین اسـت  )٣

  

ـا    ـه ایــن معمـ ـداردّدردا کـ ـان نـ ـرح و بیـ   شـ
  

ـ اسلوب(   )معادله اغراق 
ـه عـشرت قامت می چنگ خمیده  )٤   خواندت ب

  

ــشنو کــه پنــد پیــران هیچــت زیــان نــدارد     ب
  

ـ تشخیص حس(   )آمیزی 
به ترتیـب در کـدام ابیـات » نما ـ اسلوب معادله ـ تضاد ـ جناس همسان و استعاره متناقض«های  آرایه -٣٠٢

  آمده است؟
ــاران  )الف ــدگرچــه ی ــا غمگینن ــه از شــادی م    هم

  

ــادند   ــا ش ــم م ــاران ز غ ــه ی ــادیم ک ــاز ش   ب
  

  
  رغبتم سوی بتـان اسـت ولـیکن دو سـه روز  )ب

  

ــسلمان شــده   ــد م ــصلحتی چن ــی م   ام از پ
  

  
ــاز  )ج ــم ب ــیانه آی ــوی آش ــیر س ــرغ س ــو م   چ

  

َچــو بــاز رفتــه گــرم ســوی خویــشتن خــوانی   َ ِ  
  

  
  بینش هر دل در این عالم به قدر داغ اوسـت  )د

  

ــهرو   ــنایی خان ــت ش ــک را از روزن اس   ی تاری
  

  
  هر که بر داغ حوادث همچو مردان صبر کـرد  )هـ

  

    ها خورد آب زندگی زین آتشین پیمانه  
  هـ ـ د ـ الف ـ ج ـ ب) ٢    الف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ب) ١
 هـ ـ د ـ الف ـ ب ـ ج) ٤  الف ـ ج ـ هـ ـ ب ـ د) ٣

ِها تماما در بیت زیر وجود  کدام آرایه-٣٠٣   )٩٥تجربی (               دارد؟ً
  ماه و پروین از خجالت رخ فروپوشد اگر«  

  

ــاب   ــو آفت ــی روی ت ــب تجل ــد در ش ــا کن   »ّآس
  

  
  تعلیل ـ تشبیه استعاره ـ تلمیح ـ حسن) ٢  مجاز ـ کنایه ـ تشبیه ـ استعاره) ١
 نما تعلیل ـ جناس ـ متناقض تشخیص ـ حسن) ٤  مجاز ـ اسلوب معادله ـ تضاد ـ کنایه) ٣



 

 ٧٠ 

 محمد صادقی

  به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟» تعلیل ـ ایهام و اغراق ُتشبیه ـ استعاره ـ حسن«های  آرایه -٣٠٤
ــار  )الف ــاب، دور از ی ــد کب ــم ش ــوق دل ــوز ش   زس

  

  خــورم ز خــوان فــراق مــدام خــون جگــر مــی  
  

  
  ُیــا رب بــه وقــت گــل گنــه بنــده عفــو کــن  )ب

  

ــار بخــش   ــب جویب ــرو ل ــه س ــاجرا ب ــن م   وی
  

  
   کسی در دهر نتواند شنیدّبس که حرف حق  )ج

  

  ّگیــرد اول در اذان گفــتن مــؤذن گــوش را  
  

  
  زتـــــاب آتـــــش ســـــودای عـــــشقش  )د

  

  زنــد جــوش ســان دیــگ دائــم مــی بــه  
  

  
ــدم  )هـ ــوح دی ــان ن ــد ره طوف ــده ص   از آب دی

  

ــز نگــشت زایــل   ــوح ســینه نقــشت هرگ   وز ل
  

  
  د ـ ب ـ ج ـ الف ـ هـ ) ٢    د ـ ج ـ ب ـ هـ ـ الف) ١
 ب ـ ج ـ الف ـ د ـ هـ) ٤  لف ـ ج ـ دهـ ـ ب ـ ا) ٣

  های ابیات زیر است؟  کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه-٣٠٥
  داننـد کسان که تلخـی زهـر طلـب نمـی  )الف

  

ُتــرش شــوند و بتابنــد روز ز اهــل ســؤال   ُ  
  

  
  چــو یــاقوت بایــد ســخن بــر زبــان  )ب

  

  ســــنگ لــــیکن بهــــایش گــــران ســــبک  
  

  
  ، از آنداران غنچه دهـن ببـست چو روزه  )ج

  

ــا   ــسیم مــشک خت ــد ز دهــانش ن   َهمــی دم
  

  
  لرزان چو شـاخ بیـد بـرآرد سـر از زمـین  )د

  

  گـــر هیبتـــت مثـــال دهـــد پـــور زال را  
  

  
  نکرد رستم دستان به تیغ، صـد یـک آن  )هـ

  

  کــه زور بــازوی خــسرو بــه زخــم خنجــر کــرد  
  

  
  تعلیل ـ اغراق ـ ایهام تناسب تشبیه ـ مراعات نظیر ـ حسن) ١
  ـ تناقض ـ تشبیه ـ جناس ـ تلمیحکنایه ) ٢
  استعاره ـ کنایه ـ تشبیه ـ اغراق ـ ایهام تناسب) ٣
 تعلیل آمیزی ـ تشبیه ـ تشخیص ـ تلمیح ـ حسن حس) ٤

به ترتیـب، در کـدام ابیـات » تعلیل ـ ایهام تناسب ـ استعاره ـ تشبیه و اسلوب معادله حسن«های   آرایه-٣٠٦
  آمده است؟

  جاسـت؟ چو آن قبله نـه ایـناحرام چه بندیم   )الف
  

  در سعی چه کوشیم؟ چو از مـروه صـفا رفـت  
  

  
ــر؟  )ب ــه اب ــانید ب ــه رس ــن ک ــر م ــشم ت ــر چ   خب

  

  کــه بــه تعجیــل تمــام از ســر دریــا برخاســت  
  

  
ــه  )ج ــاک را قافل ــر خ ــه بح ــانید ب ــیل رس   ی س

  

ـــان ســـبک   ـــشق، رفیق ـــب در ره ع ـــار طل   ب
  

  
  کنـد خـواب گـران را تـار و مـار مشت آبی می  )د

  

  ی اشکی پـی ویرانـی عـالم بـس اسـت رهقط  
  

  
ــی  )هـ ــد گرفــت ِدامــن فرصــت، دل ب ــاب نتوان   ت

  

  مشت خاکی پیش این سیالب نتواند گرفـت  
  

  
  ب ـ هـ ـ ج ـ د ـ الف) ٢    ب ـ الف ـ هـ ـ ج ـ د) ١
 الف ـ ج ـ ب ـ د ـ هـ) ٤  الف ـ ب ـ ج ـ هـ ـ د) ٣



 

 ٧١ 

 محمد صادقی

  .عطف و ربط وجود دارد» واو« دو نوع هر........... ی ابیات به جزء بیت   در همه-٣٠٧
  غرق غباریم و غربت، بـا مـن بیـا سـمت بـاران  )١

  

  جـا، در انتظـار مـن و تـو صد جویبار است این  
  

  
ــی  )٢ ــش نم ــد دروی ــه نباش ــم ک ــی و ترس   پرس

  

ــــشه   ــــت اندی ــــروای ثواب ــــرزش و پ   ی آم
  

  
  آن که ناگـاه کـسی گـشت بـه چیـزی نرسـید  )٣

  

  از همه چیـزوین به تمکین و فضیلت بگذشت   
  

  
َچو دل نباشد و دلبر بود به دست، خوش است  )٤ ُ  

  

  کنون که دلبر و دل رفت، این زمـان چـه کـنم؟  
  

  
  در کدام بیت برابر است؟» واو«ها در بیت زیر، به ترتیب با نوع »واو« نوع -٣٠٨

  ست قلم به طالع میمون و بخت بد رفته«  
  

 

ــو خــشمگنی ای پــسر و گــر خــشنود     »اگــر ت
  

  
  بخواند و راه نـدادش کجـا رود بـدبخت؟  )١

  

ــده   ــست دی ــود بب ــدنش فرم   ی مــسکین و دی
  

  
ــــی  )٢ ــــانی و دفع ــــیچ درم ــــدایا ه   خ

  

ـــــــضا را   ـــــــیطان و ق ـــــــستیم ش   ندان
  

  
  ّدریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت  )٣

  

ــداخت   ــان ان ــام در می ــه ای ــنگ تفرق ــه س   ک
  

  
  ام خـراب و بـدنام و هنـوز امیـدوارم شده  )٤

  

  نــامی یــزان برســم بــه نیــکّکــه بــه همــت عز  
  

  
  متفاوت است؟» ها معطوف«در کدام بیت تعداد  -٣٠٩
  دلبــرم شــاهد و طفــل اســت و بــه بــازی روزی  )١

  

  بکـــشد زارم و در شـــرع نباشـــد گـــنهش  
  

  
  سـیاه من ارچه عاشـقم و رنـد و مـست و نامـه  )٢

  

ــی   ــهر ب ــاران ش ــه ی ــکر ک ــزار ش ــه ه ــد گن   ان
  

  
  سرینخــوش بــود لــب آب و گــل و ســبزه و نــ  )٣

  

ـــود   ـــذری ب ـــنج روان رهگ ـــه گ ـــسوس ک   اف
  

  
  ام دل و جـان به چشم و ابـروی جانـان سـپرده  )٤

  

ـــا و تماشـــای طـــاق و منظـــر کـــن   ـــا بی   بی
  

  
های اسمی  دارد و نقش گروه» گروه اسمی«چند » مذهب عاشقان دگر باشد/ عاقالن از بال بپرهیزند«بیت  -٣١٠

  به ترتیب در کدام گزینه درست است؟
  سه؛ نهاد ـ نهاد ـ مسند) ٢    اد ـ متمم ـ نهادسه؛ نه) ١
 چهار؛ نهاد ـ متمم ـ نهاد ـ مسند) ٤  چهار؛ نهاد ـ مفعول ـ نهاد ـ مسند) ٣
  دارند؟» نهادی ـ مفعولی ـ نهادی ـ مفعولی ـ مسندی«های اسمی کدام بیت به ترتیب نقش   گروه-٣١١
  حاجـــت صـــحرا نبـــود آيينـــه هـــست  )١

  

  کنـــــد گـــــر نگارســـــتان تماشـــــا مـــــی  
  

  
  تمیــز را کنــد دل صــاحب دیوانــه مــی  )٢

  

ـــی   ـــوار م ـــات پری ـــه التف ـــه ک ـــد هرگ   کن
  

  
ـــی  )٣ ـــاجرای دل نم ـــق م ـــه خل ـــتم ب   گف

  

ـــــی   ـــــانی م ـــــشمم ترجم ـــــد آب چ   کن
  

  
ــشم  )٤ ــآب چ ــدارد ک ــودی ن ــم س ــبر ه   ص

  

ــــــی   ــــــکارا م ــــــان آش ــــــد راز پنه   کن
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 محمد صادقی

  ای نادرست معنا شده است؟ در کدام گزینه واژه -٣١٢
  ّی موهوم ـ حس بویایی  به ستوه آمدن ـ بزرگواری ـ سایه← ـ شبح ـ شامه  ّله شدن ـ شرفذ )١
   دادگاه ـ مجاب ـ ویژگی جای خلوت و آرام ـ آوردگاه←محضر ـ متقاعد ـ دنج ـ معرکه  ) ٢
  دارنده ـ باقی جان ـ پرستشگاه ـ آبرو   نگه←حمایل ـ رمق ـ معبر ـ حیثیت ) ٣
ُجثه ـ مصر ـ نوشین ـ هیاهو ) ٤ ّ  کننده ـ شیرین ـ غوغا   جسم ـ پافشاری←ُ

  روی آن درست نوشته شده است؟  معنی چند واژه در کمانک روبه-٣١٣
ــ ) خیزبرداشـتن(ـ حمایل کـردن ) قطعی و پذیرفته(ّـ مسلم ) چیزی یا انجام کاریبه تعویق انداختن (ّتعلل 

ــ ) هولنـاک(ــ مهیـب ) ی هر نوشته ّدمهآغاز و مق(ـ دیباچه ) خراب کردن(ـ انهدام ) مراقبت کردن(پاييدن 
  ) آرزومند(ـ اشتیاق ) سخاوت(ـ کرامت ) هنگام سحر(ـ پگاه ) افراط(اختصار 

 پنج) ٤  شش) ٣  هفت) ٢  هشت) ١
  ًها در کدام دو گزینه تماما صحیح است؟ واژه ی معنایی میان جفت  رابطه-٣١٤
ِمسلم و کافر(ـ ) شامگاه و پگاه(ـ ) سور و شیون) (الف    تضاد← )ُ
  ّ تضمن←) ّمنور و خمپاره(ـ ) کمیل و دعا(ـ ) کالش و تفنگ) (ب
   ترادف←) غریب و بعید(ـ ) قاش و قاچ(ـ ) ّتعبیر و تلقی) (ج
   تناسب←) ُتل و پشته(ـ ) ریز سنگر و خاک(ـ ) تانک و دوشکا) (د
 د ـ ب) ٤  ج ـ ب) ٣  د ـ الف) ٢  ج ـ الف) ١

  لط است؟در متن زیر امالی چند واژه غ -٣١٥
ُچون این شرح و تفصیل شنیدم و این ترجیه و تفضیل دیدم، عزم غزو درست کردم و از هرات قـصد بـست «

ّنمودم؛ تیغ یمانی بر میان و سطوری زیر ران، درع در بر و ترگ بر سر، کمندی تابدار در بازو و سپری در پشت و 
َمت و نسق با جماعت غازیان میَعنان، بدین ن سنان و با یاد هم نیزه در مشت، با آفتاب هم َ راندم تا به حدود و  َ

  ».نواهی هند رسیدم
 یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار ) ١

  .شود غلط امالیی دیده می............ ی  ها به استثنای گزینه ی گزینه  در همه-٣١٦
  سرایی ـ مار غاشیه ـ ارقند و قهرآلود ـ مستور و محجوب ذکر مصیبت و نوحه) ١
  نه ـ طاق ضربی ـ تمایل و خاسته ـ دریغ و مضایقهجناق سی) ٢
  تعویق و اهمال ـ صواب و مصلحت ـ ضماد و مرهم ـ تصادف و تالقی) ٣
َزهر و تریاق ـ حیثیت و اعتبار ـ شبه و سایه ـ حریف مغلوب) ٤ َ 
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 محمد صادقی

  معنی چند واژه صحیح است؟ -٣١٧
ــ ) چفیـه: لفـاف(ــ ) ًن، تقریبا مطابق با تیرمـاهماه دهم از سال رومیا: تموز(ـ ) خسته: افگار(ـ ) زبون: نژند(
: َمحال(ـ ) درخور: سامان(ـ ) سختی و عذاب: وبال(ـ ) طریقت: ّتشرع(ـ ) پرده: شراع(ـ ) حماقت: سری سبک(

  )دلبر: صنم(ـ ) روانه کردن: َیله دادن(ـ ) ناممکن
 ده) ٤  نه) ٣  هشت) ٢  هفت) ١

   درست است؟ها، همگی  معنی کدام دو گروه از واژه-٣١٨
  )پوش ژنده: جولقی(ـ ) شیری: آغوز(ـ ) ناپسندی: ّکراهیت) (الف
  )هولناک: َدمان(ـ ) آمادگی: بسیج(ـ ) عهد استوار: میثاق) (ب
َضیعت(ـ ) قدرت: صولت) (ج   )همگرا: متقارب(ـ ) زمین زراعی: َ
  )رساننده باد بسیار گرم و زیان: َسموم(ـ ) ها گام: خطوه(ـ ) بدرقه کردن: مشایعت) (د
 ب ـ ج) ٤  الف ـ د) ٣  ب ـ د) ٢  الف ـ ج) ١

  در میان گروه کلمات زیر امالی چند واژه نادرست است؟ -٣١٩
ّی زر ـ خذالن و ذلت ـ  ُمرض استسقا ـ سفاهت و وقاحت ـ فرقت و محنت ـ فخر و مباهات ـ خرده و قراضه«

ّخبث طینت ـ درآمد مستغالت ـ فسوس و مزیح ـ طفره و تعلل ـ   » سوءهاضمه ـ مناسک حجّ
 یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار ) ١

  های زیر، چند گروه مترادف هستند؟ واژه  در میان جفت-٣٢٠
محمـل و (ــ ) ُبهتـان و شـائبه(ـ ) ِزه و دوال(ـ ) صرع و سرسام(ـ ) عندلیب و هزاردستان(ـ ) عقد و مخنقه(

  )رقعت و توقیع(ـ ) ّصباحت و مروت( ـ )مرشد و مرید(ـ ) خدنگ و خلنگ(ـ ) ادبار و اقبال(ـ ) کجاوه
 شش) ٤  پنج) ٣  چهار ) ٢    سه) ١

بـا مفهـوم کـدام » ّحیثیت مرگ را به بازی نگرفت/ زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت«مفهوم بیت  -٣٢١
  گزینه تناسب ندارد؟

ــرت  )١ ــار عب ــر ک ــرگ اســت آخ ــستی م ــای ه   نم
  

  ؟)سـیمرغ(=غیر از عدم که خندد بر روزگار عنقا   
  

  
  ترسند و ما چون کبک مست بیدالن از مرگ می  )٢

  

  ایــم ی خــود را دلیــل راه شــاهین کــرده خنــده  
  

  
ـــشت  )٣ ـــه ازو در وح ـــاین جمل ـــرگ ک ـــد م   ان

  

ـــی   ـــشخند م ـــر وی ری ـــوم ب ـــن ف ـــد ای   کنن
  

  
  ای را چــــــه ترســــــانی از مــــــرگ آزاده  )٤

  

ــــادیانه   ــــود ش ــــیلش ب ــــل رح ــــه طب   ک
  

  
  



 

 ٧٤ 

 محمد صادقی

ای محسن شهید من، ای / حسن شهادت از همه حسنی فراتر است«ّبا توجه به مفهوم مصراع اول بیت  -٣٢٢
  کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری با این بیت دارد و بالفاصله بعد از آن آمده است؟» گناه حسن بی

ــشد  )١ ــرمندگی ک ــد و ش ــو را ببین ــم ت   ترس
  

ــاه   ــرون ز چ ــد ب ــیچ نیای ــه ه ــو ک   یوســف بگ
  

  
  شاهد نیـاز نیـست کـه در محـضر آورنـد  )٢

  

ــــواهد   ــــت گ ــــشق رگ گردن ــــاه ع   ر دادگ
  

  
  هــای آخــرت لبریــز زنــدگی اســت نفــس  )٣

  

ـــاه   ـــو پن ـــوش ت ـــه آغ ـــرم ب ـــرگ گ   آورده م
  

  
  یک کربال شکوه به چشمت نهفتـه اسـت  )٤

  

ــــه   ــــاه ای روض ــــودال قتلگ ــــسم گ   ّی مج
  

  
  مفهوم کدام خبیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -٣٢٣
ــــر دوش او  )١ ــــران ب ــــار گ ــــدگی ب   زن

  

ـــــــرورده   ـــــــرگ او پ ـــــــوش او م   ی آغ
  

  
  خوشا وقت مجموع آن کـس کـه اوسـت  )٢

  

  ِپــس از مــرگ دشــمن در آغــوش دوســت  
  

  
  دوســت هــر کــه انــدر کــار تــو شــد مــرگ  )٣

  

  کراهـــت دوســـت اوســـت بـــر دل تـــو بـــی  
  

  
ــن  )٤ ــرگ ت ــشان م ــیش ای ــود پ ــخ نب َتل ُ  

  

ـــن   ـــدان در چم ـــاه و زن ـــد از چ ـــون رون   چ
  

  
  اند؟ های بیت زیر کدام آرایه -٣٢٤

   زسخن ای گل خندان که مبادلب ببستم«  
  

ــخنم   ــگ س ــد ز رن ــو یابن ــوی ت ــان ب   »مردم
  

  
  آمیزی ـ کنایه استعاره ـ حس) ٢  ایهام ـ حسن تعلیل ـ کنایه) ١
 آمیزی ایهام ـ تشبیه ـ حس) ٤  استعاره ـ ایهام تناسب ـ تشبیه) ٣

در کدام گزینه »  معادله و ایهامتلمیح ـ کنایه ـ اسلوب«های   ترتیب توالی ابیات زیر، از جهت داشتن آرایه-٣٢٥
  )٩٤زبان (          درست است؟

ـــه  )الف ـــه پیـــرهن خوناب   اش گـــالب فـــشاند ب
  

ــرد   ــو ب ــو ب ــل روی ت ــه از گ ــسی ک ــم ک َزخ ُ  
  

  
ــیم  )ب ــریم و لئ ــع دارد از ک ــشم طم ــریص چ   ح

  

  ی گــدا افتــد مگــس بــه خــوان شــه و کاســه  
  

  
  در عهـــد تـــو هـــر چـــه مـــن وفـــا کـــردم  )ج

  

ــــرد   ــــا ک ــــن جف ــــای م ــــاداش وف   یپ
  

  
  َ حیـوان شـمردۀهای تـو را چـشم هر که لب  )د

  

ــی   ــسانی ب ــوز از صــفت ان ــصیب اســت هن   ن
  

  
 د ـ ج ـ ب ـ الف) ٤  د ـ الف ـ ب ـ ج) ٣  الف ـ ب ـ د ـ ج) ٢  الف ـ ب ـ ج ـ د) ١

نگت ور چو چ/ ُگر  چو شمعت بکشد یار از او روی متاب«های بیت  ًهای کدام گزینه تماما بیانگر آرایه آرایه -٣٢٦
  است؟» بزند دوست ز دستش مخروش

  ایهام تناسب ـ تشبیه ـ جناس ناهمسان ـ مجاز) ١
  تشبیه ـ جناس همسان ـ کنایه ـ تناسب) ٢
  اسلوب معادله ـ جناس ناهمسان ـ تشبیه ـ مراعات نظیر) ٣
  جناس ناهمسان ـ کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه) ٤
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   گزینه درست است؟شده در مقابل کدام ی نوشته  هر دو آرایه-٣٢٧
ـاد را  )١ ـه بـــ ـم کـــ ـر آنـــ ـاز در تفکـــ   دی، بـــ

  

  آرای تــو چــه کــار؟ بــا تــاب ســنبل ســمن  
  

ـ تشبیه(   )استعاره 
ـزل  )٢ ـرایم و بـس نه من بر آن گل عارض  غ   س

  

ـد   ـرف هزاراننـ ـر طـ ـو از هـ ـدلیب تـ ـه عنـ   کـ
  

ـ تشبیه(   )ایهام تناسب 
ـدم  )٣ ـدیم شـ ـو را نـ ـراق تـ ـه فـ ـبا کـ ــسا شـ   ب

  

ـد آن   ــ امیـ ـا ت ـر بـ ـه مگـ ـودکـ ـال بـ   َوأم وصـ
  

ـ تضاد(   )جناس ناهمسان 
  ُدل بــدخواه مــن از انــده مــن شــادی کــرد  )٤

  

ـد   ـار ندی ـد و جفاک   دوستی کس چو تو بدعه
  

ـ تضاد(   )پارادوکس 
آمـده  به ترتیـب در کـدام ابیـات » حسن تعلیل ـ تناقض ـ استعاره ـ تضاد و اسلوب معادله«های  آرایه -٣٢٨
  است؟
  گفـت کـه دوسـتچه کنم بـا کـه تـوان   )الف

  

  در کنـــــار مـــــن و مـــــن مهجـــــورم  
  

  
  در میخانـــه ببـــستند، خـــدایا مپـــسند  )ب

  

ـــه   ـــه در خان ـــشایند ِک ـــا بگ ـــر و ری   ی تزوی
  

  
  زنی؟ باغ و بهار را بگو الف خوشی چه می  )ج

  

  من بنمایمت خوشـی چـون برسـد بهـار مـن  
  

  
  طلــب رســد رزق گرفتــاران دنیــا بــی مــی  )د

  

  ّی مرغــان مهیــا در قفــس هــست آب و دانــه  
  

  
  ز صدق شد دهن صبح پـر زخـون شـفق  )هـ

  

  تــوان کــردن بــه حــرف راســت دهــن وا نمــی  
  

  
  ج ـ ب ـ هـ ـ الف ـ د) ٢    هـ ـ الف ـ ج ـ ب ـ د) ١
 ج ـ الف ـ د ـ ب ـ هـ) ٤    هـ ب ـ الف ـ ج ـ د) ٣

قدح خون در جگر / ه می را به مستان ده که در مجلسبه هشیاران مد«های بیت  ً کدام گزینه تماما آرایه-٣٢٩
  دهد؟ را نشان می» مدام از دست هشیاران. دارد
  تناسب ـ تلمیح ـ ایهام تناسب ـ تضاد) ٢  کنایه ـ ایهام ـ تشبیه ـ مجاز) ١
 ایهام تناسب ـ تضاد ـ استعاره ـ کنایه) ٤  ایهام ـ تضاد ـ تشخیص ـ کنایه) ٣

  شود؟ یافت می» گسسته«و » پیوسته«وع ضمیر در کدام بیت هر دو ن -٣٣٠
  حاکمی گر عدل خـواهی کـرد بـا مـا یـا سـتم  )١

  

َایم از صلح خواهی جست بـا مـا یـا نبـرد بنده   ُ  
  

  
ـــداد  )٢ ـــرفتم بام ـــان راه صـــحرا برگ ـــا جوان   ب

  

  تـو پیـری بـا خردمنـدان نـشین: کودکی گفتا  
  

  
ـــــی  )٣ ـــــر نم ـــــدر نظ ـــــیچم ان ـــــد ه   آی

  

ـــــری   ـــــیدروی در نظ ـــــو خورش ـــــا ت   ت
  

  
  رسد، لیکن همی دانم که فریادم به گوشش می  )٤

  

ــکیبایی   ــال ناش ــم دارد ز ح ــه غ ــولی را چ   ط
  

  
باشد و آن را بر خود  کنی؛ مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی ّای حدیث را مکرر می: گفت« در عبارت -٣٣١

ًمجموعا چنـد » ام ل کردهّمرا بدین مالمت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکف: گفت» شناسی؟ ّحقی نمی
  به کار رفته است؟» ضمیر اشاره«و » ضمیر گسسته«
 هفت) ٤  شش) ٣  پنج) ٢  چهار ) ١
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خبرش بگو که جانت بدهم به / مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم«بیت » ی ضمایر پیوسته« نقش -٣٣٢
  به ترتیب در کدام گزینه درست است؟» مژدگانی

  ّالیه ـ متمم مفعول ـ مضاف) ٢  الیه ـ مضافالیه ـ مفعول  مضاف) ١
 ّالیه ـ مفعول ـ متمم مضاف) ٤  الیه الیه ـ مضاف مفعول ـ مضاف) ٣

  کدام بیت، همگی نقش دستوری یکسانی دارند؟» ی ضمایر پیوسته« -٣٣٣
  چو پیش خاطرم آید خیال صورت خوبت  )١

  

ــانی   ــتالف مع ــویم ز اخ ــه گ ــه چ ــدانمت ک   ن
  

  
  ی دوزخـم بکـن ام، بنـده وقتی اگر برانـی  )٢

  

  ات ام از جـــدایی کـــاتش آن فروکـــشد، گریـــه  
  

  
  گرم عـذاب نمـایی بـه داغ و درد جـدایی  )٣

  

ــتی   ــونم و رس ــز خ ــدارم بری ــبر ن ــکنجه ص   ش
  

  
  ّتوقـــــع برانـــــد ز هـــــر مجلـــــست  )٤

  

ــــست   ــــد ک ــــا نران ــــودش ت ــــران از خ   ب
  

  
  به ترتیب کدام است؟» زمان افعال«در عبارت زیر،  -٣٣٤

مسلم . کرد وع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کالش را در خود هضم میتوپخانه شر«
  ».شود پیدا کرد بود که در میان یا پشت نیروها شما را نمی

  ماضی نقلی ـ ماضی استمراری ـ ماضی ساده ـ ماضی استمراری ـ مضارع التزامی) ١
  ع اخباری ـ ماضی سادهماضی بعید ـ ماضی استمراری ـ ماضی ساده ـ مضار) ٢
  ماضی ساده ـ مضارع اخباری ـ ماضی ساده ـ مضارع اخباری ـ ماضی ساده) ٣
 ماضی بعید ـ ماضی استمراری ـ ماضی بعید ـ ماضی نقلی ـ مضارع التزامی) ٤

  به کار رفته است؟» مضارع اخباری«و چند فعل » مضارع التزامی«در متن زیر به ترتیب چند قعل  -٣٣٥
مگذار که . دوست نباشم آورم و تو نیز پناهم بخش تا موجودی آزمند و خویشتن به درگاه تو پناه می! راپروردگا«

ّی حسد، مناعت فطرت مرا به خفت و مذلت فروکشاند صولت خشم، حصار بردباری مرا در هم بشکند و حمله ّ .
که مظلومی را در چنگال  برم از این به تو پناه می. چنان کن که قدر نعمت بدانیم و شکر نعمت به جای آوریم آن

  ».ّجا که قدرت و قوت دارم، از حمایتش مضایقت کنم ستمکاران وابگذارم و تا آن
 چهار ـ چهار ) ٤  شش ـ سه) ٣  پنج ـ چهار ) ٢  هفت ـ سه) ١

  تر است؟  کدام فعل برای کامل کردن متن زیر، مناسب-٣٣٦
یز را حساب کرده بودم جز یک رقیب؛ در حالی که این را باید ّدر تمام تفکراتم راجع به عشق و عاشقی همه چ«

یک عاشق بـود یـک معـشوق و یـک ........... های عشقی که  در تمام داستان. کردم قبل از هر چیز حساب می
  ».رقیب

 خوانم می) ٤  ام خوانده) ٣  خوانده بودم) ٢  خواندم) ١
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  ، چه معنای دارند؟به ترتیب» غو ـ هیون ـ موبد ـ ساروان ـ دستور« -٣٣٧
  ی شتر ـ وزیر فریاد ـ شتر تندرو ـ زردشتی ـ قافله) ١
  اندام ـ روحانی زرتشتی ـ شتربان ـ مشاور خروش ـ شتر درشت) ٢
  غریو ـ اسب بزرگ ـ پیشوای زردشتی ـ نگهبان شتر ـ سپهبد) ٣
  هیکل ـ زردشتی ـ کاروان شتر ـ وزیر بانگ ـ شتر قوی) ٤

ُـ کربت ـ مکاید ـ حشم ـ غربتتطاول «های  واژه -٣٣٨   اند؟ به ترتیب در کدام گزینه به درستی معنا شده» ُ
  ّتعدی ـ اندوه ـ مکرها ـ خدمتکاران ـ دوری از خانمان) ١
  به زور به چیزی دست پیدا کردن ـ غم ـ لطایف ـ چاکران ـ غریبی) ٢
  ستم ـ جفا ـ کیدها ـ چاکران ـ دوری از خانمان) ٣
 ها ـ ندیمان ـ غریبی  حیلهّجور ـ مشقت ـ) ٤

   معنا شده است؟نادرستای   در کدام گزینه واژه-٣٣٩
  )اسب: باره(ـ ) اندیشه: رای(ـ ) ایران: عجم(ـ ) کوزه: سبو) (١
  )فاسق: کار نابه(ـ ) جنگجوی: جوی پرخاش(ـ ) چنین: ایدون(ـ ) ی آتش شعله: زبانه() ٢
  )سوار شدن: برنشستن(ـ ) معبر: گذر(ـ ) آسیب: گزند(ـ ) اسبی از نژاد عربی: تازی) (٣
 )ملول و غمگین: دل تنگ(ـ ) دیهیم: خود(ـ ) کننده نیکی: دهش نیکی(ـ ) قدم خوش: پی نیک) (٤

  معنای چند واژه صحیح است؟ -٣٤٠
: سـپردن(ــ ) ی دل آزاردهنـده و نابودکننـده: گـسل دل(ـ ) آورد: پرخاش(ـ ) کبر: بددلی(ـ ) آگاهانه: هشیوار(

ــ ) سـتمگر: جورپیـشه(ــ ) کـوه: تـل(ـ ) باقی جان: رمق(ـ ) بیگانه: اجانب(ـ ) پاره کردن: َخرق(ـ ) ودنپیم
  )کاسته: نقصان(ـ ) بنانهادن: افکندن طرح(
 نه) ٤  شش) ٣  هفت) ٢  هشت) ١

  ؟شود نمیی معنایی ذکرشده میان واژگان در کدام گزینه دیده  رابطه -٣٤١
ــ  )١ ــامون گذش ــه ه ــش ب ــوه آت ــو از ک   تچ

  

ــــت   ــــهر و ز دس ــــد ز ش ــــیدن آم   خروش
  

  )ترادف(
  چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادبـاری؟  )٢

  

  که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی نه آن بینی  
  

  )تضاد(
  چنـــان آمـــد اســـب و قبـــای ســـوار  )٣

  

ـــار   ـــدر کن ـــت ان ـــمن داش ـــی س ـــه گفت   ک
  

  )ّتضمن(
ـــــشتن  )٤ ـــــر خوی ـــــده کـــــافور ب   پراکن

  

ـــا   ـــود رســـم و س ـــان چـــون ب ـــنچن   ز کف
  

  )تناسب(
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 محمد صادقی

  شده در کدام گزینه یکسان است؟ ی مشخص  معنای دو واژه-٣٤٢
ــــسپرم  )١ ــــود ب ــــش ب ــــوه آت ــــر ک   اگ

ــر  ــزم اگ ــر عزی ــواراگ ــن درخ ــذرم زی   ، بگ
  

ـــگ    ـــن تن ـــذرمخـــواراز ای ـــر بگ    اســـت اگ
  ســوزد جــا تمــام مــی کــه خــار و گــل همــه آن

  

  

ـــــز   )٢ ـــــدو نی ـــــد ب ـــــشهنیاب    راهاندی
ــیم ــردد شــبیخون کن ــره گ   چــو شــب تی

  

ــــرس و    ــــشهز دل ت ــــیماندی ــــرون کن    بی
ــــار  ــــه هــــر ک ــــیدســــتورب ــــار من    و ی

  

  

ـــــی  )٣ ـــــار من ـــــدی و یادگ ـــــو فرزن   ت
  تن ز جان و جـان ز تـن مـستور نیـست

  

ــــار    ــــه هــــر ک ــــیدســــتورب ــــار من    و ی
ــست ــتور نی ــان دس ــد ج ــس را دی ــک ک   لی

  

  

ــدر   )٤ ــیش پ ــو پ ــدچ ــاکش ــیاوش پ    س
ــــده ــــاه ش ــــارش آگ ــــرانجام از ک   س

  

ــرد و   ــه گ ــش ن ــه آت ــه دود و ن ــاکن ــه خ    ن
ـــــــشاه  ـــــــه زی شهن   شـــــــدز نخجیرگ

  

  

  در کدام ابیات با معنای این کلمه در بیت زیر یکسان است؟» خواندن«معنای  -٣٤٣
ــه«   ــود ناب ــر ش ــی گ ــزین دو یک ــار ک   ک

  

ـــهریار؟   ـــرا ش ـــد م ـــه خوان ـــس ک   »از آن پ
  

  
َهر سو دود آن کـش زبـر خـویش برانـد  )الف َ  

  

َو آن را کــه بخوانــد بــه در کــس ندوانــد   َ  
  

  
ـــاکیزه باشـــد خـــورش  )ب ـــز و پ ـــر نغ   َاگ

  

  پــــرورش بنــــده خواننــــد و تــــن شــــکم  
  

  
  ّدان و مطلــع اســت ّکـریم عزوجــل غیـب  )ج

  

ــه و راز   ــه خفی ــر ب ــوانی و گ ــد بخ ــرش بلن   ُگ
  

  
ــل  )د ــر چ ــست وگ ــل و ادب نی ــاله را عق   س

  

ـــد   ـــی خوان ـــشاید آدم ـــیقش ن ـــه تحق   ب
  

  
  نشـــستم بـــا جـــوانمردان اوبــــاش  )هـ

  

ـــدم از اد   ـــه خوان ـــر چ ـــستم ه ـــانبش   یب
  

  
 ج ـ ب) ٤  ج ـ هـ) ٣  د ـ ب) ٢  الف ـ هـ) ١

  در هر یک از ابیات زیر به ترتیب به چه معناست؟» گرفتن« -٣٤٤
  هر چند مـا بـدیم تـو مـا را بـدان مگیـر  )الف

  

ــــو   ــــدا بگ ــــاه گ ــــاجرای گن ــــاهانه م   ش
  

  
  َچنگ بنواز و بساز، ار نبود عود چه بـاک؟  )ب

  

  آتــشم عــشق و دلــم عــود و تــنم مجمــر گیــر  
  

  
  ی حـافظ بـه هـیچ رو نگرفت در تو گریه  )ج

  

  حیران آن دلم که کـم از سـنگ خـاره نیـست  
  

  
  به یک دم که چـشمانش خفـتن گرفـت  )د

  

ـــــت   ـــــتن گرف ـــــده گف ـــــسافر پراکن   م
  

  
  غمی که چون سپه زنگ، ملک دل بگرفت  )هـ

  

ـــاز   ـــد ب ـــت زدای ـــادی روم رخ ـــل ش ُز خی ِ  
  

  
  رد ـ تسخیر کردمؤاخذه نکن ـ بپندار ـ اثر نکرد ـ شروع ک) ١
  ُخرده نگیر ـ فرض کن ـ اثر نگذاشت ـ آغاز کرد ـ اثر کرد) ٢
  ّبازخواست نکن ـ بشمار ـ مؤثر نبود ـ آغاز کرد ـ پوشید) ٣
 ّبازخواست نکن ـ بینگار ـ تأثیر نگذاشت ـ به پایان رساند ـ مسخر کرد) ٤
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 محمد صادقی

   است؟نادرستدر متن زیر امالی چند واژه  -٣٤٥
ّاز مؤونت این تهمت بیرون نیایم تا ملک حیلتی سازد که صحت حال و روشـنی کـار بـدان من : شغال گفت«

ْکه به برائت ساحت و کمال دیانت خویش سقطی تمام دارم و یقین دارم که هر چنـد احتیـاط  بشناسد، یا آن ِ
ّبیشتر فرموده شود مزیت و رجحان من در اخالص و مناصحت بر کافه   ».ی حشم و خدم ظاهرتر گردد ّ

 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١
  ها همگی درست است؟  معنای کدام دو گروه از واژه-٣٤٦
  )خشمگین: شرزه(، )روزگاران: عصاره(، )دچار اشتباه: ِمشتبه) (الف
  )روانه کردن: گسیل کردن(، )ی بزرگ آستانه: خرگه(، )جاسازی کردن: تعبیه کردن) (ب
  )نیرنگ: تزویر(، )درآمدها: عایدات(، )جانشین راستین: خلف صدق) (ج
  )همگرا: متقارب(، ً)ارتجاال: بالبداهه(، )برد کسی که دیگری فرمان او را می: ُمطاع) (د
  الف ـ ب) ٤  الف ـ ج) ٣  د ـ ب ) ٢  د ـ ج) ١

  روی آن نادرست نوشته شده است؟ در کمانک روبه معنای چند واژه -٣٤٧
برخوردار بودن از سـطح واالیـی از (ـ فرهیختگی ) حلیه(ت ـ مکید) عندلیب(ـ هزاردستان ) متأللی(مشعشع 

ــ ) نشین پارسای گوشه(ـ زاهد ) وجه معاش(ـ وظیفه ) گفت و شنید(ـ مشایعت ) دانش، معرفت یا فرهنگ
ــ ) بازگشت به سوی خـدا(ـ انابت ) اسب یا استری که رنگ آن میان زرد و بور باشد(ـ کهر ) کار گزاف(بطالت 
  )یزتیزی هر چ(سنان 

 یک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار ) ١
  شود؟  امالیی دیده میغلطدر کدام گزینه  -٣٤٨
  قالب مثنوی ـ تلبیس و تزویر ـ مهد و محمل ـ غرفه ـ حجره ـ آزرم و حیا) ١
  متقارب ـ هزاهز و غریو ـ مهیب و موحش ـ خبت طینت ـ تسمه و فتراکخطوات ) ٢
ّنفخ صور ـ هزای شیر ـ جذر و مد دریا ـ) ٣ ّ فرقت و وصلت ـ هتاکی و رسواییُ ُ  
ّطمأنینه و وقار ـ حمیت و تعصب ـ اشباح موهوم ـ مسکوک نقره ـ عاکفان کعبه) ٤  ی الهی ّ
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 محمد صادقی

  .هر دو بیت بر مفهوم یا تصویر واحدی داللت دارند............. ی  ها، به جزء گزینه ی گزینه در همه -٣٤٩
  وگـوی چو خـواهی کـه پیـدا کنـی گفـت  )١

  گونـه گـشت سـخن چـون بـدینز هر در 
  

ـــــبوی   ـــــر س ـــــنگ را ب ـــــد زدن س   ببای
ــــت ــــد گذش ــــی را ببای ــــش یک ــــر آت   ب

  

  

ـــوار  )٢ ـــای س ـــپ و قب ـــد اس ـــان آم   چن
ــاک ــیاوش پ ــد س ــدر ش ــیش پ ــو پ   چ

  

ـــار   ـــدر کن ـــت ان ـــمن داش ـــی س ـــه گفت   ک
ــاک ــه خ ــرد و ن ــه گ ــش، ن ــه آت ــه دود و ن   ن

  

  

  ســیاوش چنــین گفــت کــای شــهریار  )٣
ــــسپرم ــــود ب   اگــــر کــــوه آتــــشی ب

  

  مــرا زیــن ســخن گــشت خــوارکــه دوزخ   
ــــذرم ــــر بگ ــــگ خوارســــت اگ ــــن تن   ازی

  

  

ـــهر  )٤ ـــت و ز ش ـــد ز دش ـــی برآم   خروش
  سراســـر همـــه دشـــت بریـــان شـــدند

  

ــــر   ــــار به ــــان را از آن ک ــــد جه ــــم آم   غ
ـــدند ـــان ش ـــدانش گری ـــر خن ـــر آن چه   ب

  

  

 بـه» اندیشی، ایمان داشتن به قـدرت خداونـد، نگرانـی و تـشویش تقدیرگرایی، ضرورت چاره«مفاهیم  -٣٥٠
  شود؟ ترتیب در کدام ابیات دیده می

  همـــان بـــه کـــزین زشـــت کـــردار، دل  )الف
  

ـــــنم چـــــاره   ـــــشویم ک ـــــسل ب   ی دل گ
  

  
ـــت  )ب ـــدو گف ـــیاوش ب ـــدار: س ـــده م   ان

  

ــــار   ــــردش روزگ ــــود گ ــــان ب ــــزین س   ک
  

  
ـــر دوان  ) ج ـــن از ه ـــت ایم ـــرانجام گف   س

  

  نـــه گـــردد مـــرا دل، نـــه روشـــن روان  
  

  
ـــک  )د ـــزدان نی ـــروی ی ـــه نی ـــش ب   ده

  

ــــوه    ــــزین ک ــــپشک ــــابم ت ــــش نی   آت
  

  
 ج ـ الف ـ د ـ ب) ٤  ب ـ ج ـ د ـ الف) ٣  ب ـ الف ـ د ـ ج) ٢  ج ـ د ـ الف ـ ب) ١

» ببایـد زدن سـنگ را بـر سـبوی/ وگوی چو خواهی که پیدا کنی گفت«مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت  -٣٥١
  متناسب است؟

  چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکـن  )١
  

ــک   ــقی و نی ــامی عاش ــتن ــنگ و سبوس ــعدیا س    س
  

  
ــیض  )٢ ــل ف ــود قاب ــه ش ــد ک ــاک ببای ــوهر پ   گ

  

ــشود   ــان ن ــؤ و مرج ــی لؤل ــنگ و گل ــر س ــه ه   ِور ن
  

  
  َخوش بـود گـر محـک تجربـه آیـد بـه میـان  )٣

  

  روی شــود هــر کــه در او غــش باشــد تــا ســیه  
  

  
  گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بـس  )٤

  

   و بسخویش را در خویش پیدا کن کمال این است  
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 محمد صادقی

  مفهوم کدام ابیات با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟ -٣٥٢
ّیکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغـاز کـرده تـا « ّ

  ».جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند
  نان برافتد ملک سلطانانچو از آه خداخوا  )الف

  

  نبایــد پادشــاهان را ســتم بــر پاســبان کــردن  
  

  
  ّگریـــــــزد رعیـــــــت ز بیـــــــدادگر  )ب

  

  )افـسانه(=کند نـام زشـتش بـه گیتـی سـفر   
  

  
ـــدل و رای  )ج ـــر از ع ـــی س ـــا نپیچ   اال ت

  

  کــــه مــــردم ز دســــتت نپیچنــــد پــــای  
  

  
ــرش  )د ــد ت ــه باش ــر ک ــخ ه ــوی روی و تل   گ

  

ـــــــــد روی   ـــــــــتان از وی بگردانن   دوس
  

  
  دگـــر کـــشور آبـــاد بینـــد بـــه خـــواب  )هـ

  

  کـــــه دارد دل اهـــــل کـــــشور خـــــراب  
  

  
  ج ـ هـ) ٤  ب ـ د) ٣  ب ـ ج) ٢  الف ـ هـ) ١

   مفهوم کدام گزینه از سایر ابیات دور است؟-٣٥٣
  اگر تـو ملـک جهـان را بـه دسـت آوردی  )١

  

ـــود   ـــدار خواهـــد ب   ّمبـــاش غـــره کـــه ناپای
  

  
ــت  )٢ ــشان اس ــر پری ــع اگ ــر جم ــک اگ   مل

  

ــــد   ــــر ع ــــتاث ــــشان اس ــــم ای   ل و ظل
  

  
ــرآب  )٣ ــر پ ــدل اب ــک کــشت اســت و ع   ِمل

  

  ملــــک دادت خــــدا بــــه عــــدل شــــتاب  
  

  
  ی خیـر آبـادان ملک ویـران نـشود خانـه  )٤

  

ــده   ــد قاع ــر نکن ــن تغی ــای ّدی ــه ج ــدل ب   ی ع
  

  
ن پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمـ« مفهوم کدام گزینه به مفهوم عبارت -٣٥٤

  تر است؟ نزدیک» .نشینند
ـــت  )١ ـــاه رعی ـــوی ش ـــن بگ ـــواز را ّاز م   ن

  

ــی   ــاد م ــود آب ــک خ ــه مل ــه ک ــت من ــی ّمن   کن
  

  
ــیبی  )٢ ــورد س ــک خ ــت مل ــاغ رعی ــر ز ب َاگ ّ  

  

ــــیخ   ــــت از ب ــــان او درخ ــــد غالم   برآورن
  

  
  سلطان و فکر لشکر و سودای تـاج و گـنج  )٣

  

ـــدری   ـــنج قلن   درویـــش و امـــن خـــاطر و ک
  

  
ــسر نــش  )٤ ــقّپادشــاهیت می ــه خل   ود روز ب

  

ــی   ــدایی نکن ــود گ ــر در معب ــب ب ــه ش ــا ب   ت
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به ترتیب در کدام ابیات آمـده » اغراق ـ تناقض ـ استعاره ـ اسلوب معادله ـ جناس همسان«های   آرایه-٣٥٥
  است؟
  یــک حــرف صــوفیانه بگــویم، اجــازت اســت؟  )الف

  

ــگ و داوری   ـه از جن ـلح بـ ــده، صـ ـور دی   ای نـ
  

  
ــ  )ب ـه ن ـر بـ ـونینم اگـ ــم خـ ــدِزخ ـه باش   ِشود بـ

  

ـرهم از اوسـت   ُخنک آن زخم که هر لحظه مرا م ُ  
  

  
ـــگ  )ج ـــد جن ـــگ جوی ـا پلن ــ ـر ب ــ ـور اگ ــ   گ

  

ـویش کنـــد   ـه دســـت خــ ـود را بــ ـور خــ   َگــ
  

  
ــی  )د ـور آن ب ـو در گـ ــک تـ ـه اش ـریم کـ ـان گـ   چنـ

  

ـاه   ـاکم برویانـــــد گیــــ ـر خــــ   از ســــ
  

  
  ِشــود وحــشت مجنــون زغــزاالن افــزون مــی  )هـ

  
ـرا   ـه مــ ـود، معنـــی بیگانــ ـه زخــ ـرد بیگانــ   کــ

  
  )تنهایی: وحشت(

  ب ـ د ـ الف ـ هـ ـ ج) ٢    د ـ ج ـ الف ـ هـ ـ ب) ١
 د ـ ب ـ الف ـ هـ ـ ج) ٤  ب ـ د ـ هـ ـ الف ـ ج) ٣

  ًهای بیت زیر، در کدام گزینه تماما درست آمده است؟ آرایه -٣٥٦
  تو را که موی میان هم وجود و هم عدم است«  

  

  »ّدو زلف افعی ضحاک و چهره جام جم اسـت  
  

  
  تشبیه ـ پارادوکس ـ جناس ـ ایهام) ٢  تلمیح ـ جناس ـ استعاره ـ مجاز) ١
 تشبیه ـ پارادوکس ـ تلمیح ـ جناس) ٤  مجاز ـ تلمیح ـ تشبیه ـ ایهام) ٣

  های ابیات زیر است؟ کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه -٣٥٧
ــگ  )الف ــوه دل زن ــیم جل ــی ده ــا ک ــسته را؟ ت   ب

  

   جـا شکـستی مـا بـه هر کس شکست آینه  
  

  
  ِعمـر گذشـته، آب زجــو رفتـه شـد، کجاســت  )ب

  

ــه جــوی مــا؟   ــار دیگــرش آرد ب   ســاقی کــه ی
  

  
  ی مـا سـنگ را در گریـه انـدازد نامـه شکایت  )ج

  

  مهیای گرسـتن شـو، دگـر مکتـوب مـا بگـشا  
  

  
  تر زان که دهد خامه به دسـتش اسـتاد پیش  )د

  

  کــرد الــف قامــت او عــشق قیامــت مــی  
  

  
  آرایی المثل ـ اغراق ـ واج استعاره ـ ارسال) ٢  آمیزی ه ـ استعاره ـ حسکنایه ـ تشبی) ١
 کنایه ـ تشبیه ـ تشخیص ـ تلمیح) ٤  تلمیح ـ تشبیه ـ تشخیص ـ جناس) ٣

  به درستی توضیح داده نشده است؟» ی بالغی شیوه«در کدام گزینه  -٣٥٨
  ّتأخر نهاد: مهمان پرسید که چگونه است آن؟) ١
  ّتقدم فعل و مسند بر نهاد: چو مهربان باشد دوست؟دشمن چه زند ) ٢
ّتقدم فعل بر متمم: ضعیفی که با قوی دالوری کند یار دشمن است در هالک خویش) ٣ ّ  
ّتقدم فعل بر مفعول و متمم: اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر خفته) ٤ ّ 
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 محمد صادقی

  .د داردوجو» ّتأخر نهاد«...........  بیت به جزءی ابیات   در همه-٣٥٩
ــان  )١ ــاه جه ــه ش ــد ب ــت موب ــین گف   چن

  

  کــــــه درد ســــــپهبد نمانــــــد نهــــــان  
  

  
ــاز  )٢ ــاووس ب ــه شــد پــیش ک ــه ک ــدان گ   ب

  

ــــردش نمــــاز   ــــاره ب ــــد از ب ــــرود آم   ف
  

  
ـــیش  )٣ ـــودابه پ ـــخ آورد س ـــین پاس   چن

  

ــویش   ــار خ ــه گفت ــویم ب ــت گ ــن راس ــه م   ک
  

  
  بـــه پـــور جـــوان گفـــت شـــاه زمـــین  )٤

  

ـــدرین   ـــون ان ـــد کن ـــه بین ـــت چ ـــه رای   ک
  

  
  .بیان شده است» ی بالغی شیوه«اجزای جمله به ...........  بیت به جزءی ابیات،   در همه-٣٦٠
ــــرد  )١ ــــان م ــــادان گریب َدرد مــــست ن َ  

  

  کـــه بـــا شـــیر جنگـــی ســـگالد نبـــرد؟  
  

  
  هتـــــرور چنـــــین زنـــــدگانی کنـــــد  )٢

  

ــــــد   ــــــانی کن ــــــد و مهرب ــــــا بین   جف
  

  
ـــت  )٣ ـــه دس ـــد ک ـــل نزیب ـــشیار عاق   ز ه

  

  زنـــــد در گریبـــــان نـــــادان مـــــست  
  

  
  دل مــــرد صــــافی درون از آن تیــــره  )٤

  

ـــکون   ـــرد از س ـــر نک ـــر ب ـــورد و س ـــا خ   قف
  

  
  

  .بیان شده است» ی بالغی شیوه«اجزای جمله به ...........  بیت به جزءی ابیات،  در همه -٣٦١
ــی  )١ ــه در آن بحــر م ــنا ک   روی ای جــان آش

  

  جهـی وی آنک همچـو تیـر از ایـن چـرخ مـی  
  

  
ــورت  )٢ ــرت ص ــقی اگ ــوق عاش ــداز ش   ی نه

  

ــــــد بحــــــر منزهــــــی   ــــــشی نیاب   َّآالی
  

  
ــت  )٣ ــور اس ــانی من ــو جه ــن ت ــه ت   ّاز خرگ

  

ـــی   ـــی ای روح خرگه ـــه باش ـــو چگون ـــا ت   ت
  

  
  دریای آگهـی کـه خردهـا همـه از اوسـت  )٤

  

ــــی   ــــای منته ــــای خرده   آن اســــت منته
  

  
  

  .ستّ، مفعول، مقدم بر سایر اجزای جمله ا............  بیت به استثنایی ابیات،   در همه-٣٦٢
  ی عـالم تـو بریـزی گر خون مـن و جملـه  )١

  

  اقـــرار بیـــاریم کـــه جـــرم از طـــرف ماســـت  
  

  
ـــو ریخـــت ســـعدی  )٢ ـــدم ت   جـــان در ق

  

ـــی   ـــدای م ـــت از خ ـــن منزل ـــت وی   خواس
  

  
  روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلـف  )٣

  

ــت   ــدا برخاس ــب یل ــت ش ــی از روز قیام   گفت
  

  
  درد دل دوستان گر تـو پـسندی رواسـت  )٤

  

  د شماست، غایـت مقـصود ماسـتهر چه مرا  
  

  
ّ در کدام بیت، متمم فعل، مقدم بر سایر اجزای جمله است؟-٣٦٣   )٩٥تجربی (        ّ
ــنم؟  )١ ــه ک ــسازد چ ــار ن ــر ی ــشده گ ــن دل ــا م   ب

  

ـــوازد چـــه کـــنم؟     دل غمگـــین مـــرا گـــر نن
  

  
  عیش گستردند لیـک) سفره(=بر بساط دل سماط   )٢

  

  دلی کو تـا شـود مهمـان دل؟ در جهان صاحب  
  

  
  ز شـــوق در دل مـــن آتـــشی چنـــان افـــروز  )٣

  

  که هر چـه غیـر تـو باشـد بـسوزد آن را پـاک  
  

  
  بــه دســت غــم گرفتــارم، بیــا ای یــار، دســتم گیــر  )٤

  

  به رنـج دل سـزاوارم، مـرا مگـذار، دسـتم گیـر  
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   معنا شده است؟نادرستای   واژه  در کدام گزینه -٣٦٤
  )غریو: غو(، )تگ: ُبن(، )سیستانی: سجستانی(، )عداوت: کین(، )همه: همگنان() ١
  )طریق: مسلک(، )رویگر: ّصفار(، )بافته درهم: تنیده(، )درنگ: ّتأمل) (٢
: هیون(، )خوانند شعری که در میدان جنگ برای مفاخره می: رجز(، )رها شدن: فرازآمدن(، )مترادف: مرادف) (٣

  )اندام شتر درشت
 )روحانی زرتشتی: موبد(، )نیرنگ: دستان(، )ی مهلک ربهض: زخم کاری(، )در نظر داشتن: پاييدن) (٤

  ؟شود نمیدیده » تضاد«ی معنایی  در کدام گزینه رابطه -٣٦٥
  ...خانه گرم و روشن بود، همچون شرم  قهوه/ گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس) ١
ّقصه است این، قصه، آری قصه) ٢   .ن مرد و نامرد استاین عیار مهر و کی/ شعر نیست/ ی درد است ّ
  آور انگیز و شگفت و غم/ شرمیش ناباور چاه چونان ژرفی و پهناش، بی/ دردان چاه بستان، چاه بی/ چاه غدر ناجوانمردان) ٣
 .هیچ ـ همچون پوچ ـ عالی نیست/ عیار و شعر محض خوب و خالی نیست بی) ٤

  یکسان است؟ًها در کدام گزینه تماما  واژه ی معنایی میان جفت  رابطه-٣٦٦
  ُآزرم و حیا ـ عیار و معیار ـ شمشیر و سنان ـ تگ و بن) ١
  ُصلح و جنگ ـ تزویر و یکرنگی ـ مست و هشیار ـ حزن و شادی) ٢
  سجستان و ایران ـ یال و غارب ـ دی و زمستان ـ کالش و تفنگ) ٣
 تابوت و مرگ ـ هیون و ساروان ـ جفا و وفا ـ کافور و کفن) ٤

  چند غلط امالیی وجود دارد؟در متن زیر  -٣٦٧
ّای که الیق سیر حمیده و خلق کریم او بود، بر زبان براند و شـرایط  چون صورت غضب شهریار بنشست، کلمه« ِ

ّحفظ غیب که از قضایای فتوت و مروت خیزد، در کسوتی زیبنده و حلیتی شایسته در حضرت مرئی داشـت و  ّ ِ
ی  ه از گرد عداوت او پاک گردانی تا به برکت مخالصت، عقدهمستدعی مزید شفاقت آمده، باید که ساحت سین

  ».سختی از کار گشوده شود
 یک) ٤  سه) ٣  دو) ٢  چهار ) ١

  شود؟  امالیی یافت میغلطدر کدام ابیات زیر  -٣٦٨
  آرد الحـزن کـه مـی ی بیت بدین شکسته  )الف

  

  نـــشان یوســـف دل از چـــه زنخـــدانش  
  

  
ــل  )ب ــع ام ــو مطل ــضرت ت ــتان ح   ای آس

  

ـــخاوی   ـــب س ـــو قال ـــسوت ت ـــتین ک    آس
  

  
  حافظ زغم از گریـه نپرداخـت بـه خنـده  )ج

  

  ســـت ی صـــور نمانـــده زده را داعیـــه مـــاتم  
  

  
  ی ابیات چهل پنج شد از نظم چون خیمه  )د

  

ــاب   ــت اطن ــخن از غای ــاب س ــست طن   بگس
  

  
ـــت  )هـ ـــرای ارواح اس ـــشق از س ـــد ع   نق

  

  نـــه ز اشـــخاص و شـــکل و اشـــباه اســـت  
  

  
  شـنو وگرنـه بـه بـاغسفیر بلبـل طـبعم   )و

  

ــت   ــسیار اس ــزار ب ــگ ه ــری و بان ــوای قم   ن
  

  
 د ـ هـ ـ و) ٤  ب ـ ج ـ و) ٣  ج ـ هـ ـ و) ٢  الف ـ ب ـ د) ١
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  ی زیر متناسب است؟ مفهوم کدام گزینه با منظومه -٣٦٩
 /خواه روز صلح و بـسته مهـر را پیمـان/ شد از لبش لبخند گم نمی/ آن که هرگز ـ چون کلید گنج مروارید ـ «

  »خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند
  ز صلح و جنـگ کـانم غـم تـو فـارغ سـاخت  )١

  

  نه با کسم سر صلح و نـه طاقـت جنـگ اسـت  
  

  
ــــی روز رزم  )٢ ــــدد هم ــــردان بخن ــــه م   ب

  

ـــه   ـــم از جام ـــزم ه ـــام ب ـــه هنگ ـــی ب   ی م
  

  
  سـوز سـازی و از غمـزه جهـان از خنده جهـان  )٣

  

ـــوار   ـــگ جگرخ ـــزی و در جن   در صـــلح دالوی
  

  
  جا یکـی اسـت مهر و قهر و صلح و جنگ این  )٤

  

  جــا یکــی اســت شــیر و نخجیــر و پلنــگ ایــن  
  

  
بود لبریز از عشقت وجودم / تنیده نام تو در تار و پودم، میهن ای میهن« مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت -٣٧٠

  تناسب بیشتری دارد؟» میهن ای میهن
َبود حب وطن زایمان وطن جان را بود جانـان  )١ ّ  

  

  وطن را گر شناسد جان به قربـان وطـن گـردد  
  

  
  ی ایــران مهــین، ای وطــن مــن ّای خطــه  )٢

  

  ای گشته به مهر تـو عجـین جـان و تـن مـن  
  

  
ـــده  )٣ ـــو ببری ـــر روی ت   ّام ز حـــب وطـــن ز مه

  

  االیمـــان الـــوطن مـــن ّاگرچـــه دانـــی حـــب  
  

  
ــشان  )٤ ــالم او ن ــن دارد ک ــام وط ــه از ن ــر ک   ه

  

  تــر بــودنــامش آخــر زینــت اوراق هــر دف  
  

  
» کسی داند که چون یوسـف عزیـزی در سـفر دارد/ بالی هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی«های بیت  آرایه -٣٧١
  اند؟ کدام
  ایهام تناسب ـ تلمیح ـ تشبیه ـ جناس ناهمسان) ١
  کنایه ـ تلمیح ـ تشبیه ـ تشخیص) ٢
  تشبیه ـ ایهام تناسب ـ تلمیح ـ استعاره) ٣
 ن ـ اسلوب معادله ـ تناسبتلمیح ـ جناس ناهمسا) ٤

  به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟» المثل ـ تشبیه آمیزی ـ ارسال تضاد ـ ایهام ـ حس«های   آرایه-٣٧٢
ــب درازی  )الف ــد ش ـان باش ــف جانـ ـار زل ـر تـ   هـ

  

  گفت یک شب هزارشـب نیـست؟ کو آن کسی که می  
  

  
ــم آن  )ب   چنــان لبریــز فریــادم زســوز مطــرب غ

  

ـتخوان   ـر اسـ ـه رگ بـ ــداریکـ ــت پن ـور اس ـار طنبـ   م تـ
  

  )نوعی ساز: طنبور(

ـــت  )ج ـــدامم آرزوس ـوت م ــ ـو در خل ــ ـا ت ــ   ب
  

ـآم نیــــست   ـای کـــ ـنم منتهـــ ـیش از ایـــ   بـــ
  

  
  ی یک دجله خون شود این طرفه بین که مایه  )د

  

ــی   ـه ب ــی کـ ـره م ــن قطـ ـا ای ـوی مـ ـو رود در گلـ   تـ
  

  
ــسیم گــل دم جــان  ) هـ ــسوی دارد ن   بخــش عی

  

ـه   ــ ـــل زغنچ ـوی گ ــ ـا ب ــ ـــشنوی ت ـــصود ب   ی مق
  

  
  د ـ ج ـ هـ ـ الف ـ ب) ٢    الف ـ ج ـ هـ ـ ب ـ د) ١
 الف ـ ج ـ ب ـ هـ ـ د) ٤  د ـ ج ـ هـ ـ ب ـ الف) ٣
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 محمد صادقی

  های ابیات زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  آرایه-٣٧٣
  سوخت در آتشت این دو سـیه زان برخاسـت    خال مشکین تو بر آتش رخ همچو سپند  )الف

  

  
ـــه  )ب ـــه  گ ـــن ب ـــاد ک ـــی ی ـــناممگه   دش

  

ــــو شــــیرین اســــت   ــــخ از ت   ســــخن تل
  

  
  پیش رفتـار تـو پـا برنگرفـت از خجلـت  )ج

  

  سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاسـت  
  

  
   بـــاالی تـــو گرچـــه باشـــد ســـرو هـــم  )د

  

  راســـتی را، چـــون تـــو بـــا انـــدام نیـــست  
  

  
  آمیزی ـ تشخیص ـ استعاره تشبیه ـ حس) ١
  تعلیل ـ تناقض ـ تشبیه ـ ایهام حسن) ٢
  آمیزی ـ کنایه ـ استعاره ـ اسلوب معادله حس) ٣
  آمیزی ـ مجاز ـ اغراق تشبیه ـ حس) ٤
  

  اند؟ های بیت زیر کدام آرایه -٣٧٤
  پرستان سور ماست دانند ماتم تن چه می آن«  

  

  »دار، نخــل دیگــران و رایــت منــصور ماســت  
  

  
  تناسب ـ جناساستعاره ـ تشبیه ـ ایهام ) ٢  ایهام ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد) ١
 تشبیه ـ ایهام تناسب ـ تناقض ـ تلمیح) ٤  کنایه ـ تناقض ـ جناس ـ ایهام) ٣

  کدام است؟) تشبیه ـ ایهام تناسب ـ اسلوب معادله ـ مجاز(های  ِترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه -٣٧٥
  ُگر نخواهد داد من امروز داد آن شـاه حـسن  )الف

  

  اهم گرفـتدامنش فـردا بـه نـزد دادگـر خـو  
  

  
  ما کـه بـستیم بـه دل نقـش قـد مـوزونش  )ب

  

  ّگـــو مـــؤذن ز پـــی بـــستن قامـــت باشـــد  
  

  
  هــا شــکوفه شــور فکنــده اســت در گلــستان  )ج

  

  هـا شده است خوان زمین گم در این نمکـدان  
  

  
  َپـذیر تـن بـود دل چو شد غافل ز حق فرمان  )د

  

  آلـوده را َبرد هر جا که خواهد اسب، خواب می  
  

  
 ب ـ ج ـ الف ـ د) ٤  ب ـ ج ـ د ـ الف) ٣  ج ـ ب ـ د ـ الف) ٢   ـ الف ـ دج ـ ب) ١

  چند گروه اسمی دارد؟» .ی شورانگیزی بود لحظه! تری چه آغاز خوبی و چه پایان خوب«عبارت  -٣٧٦
 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١

  .ستندگروه خود ه» ی هسته«.............. ی  های گزینه  در متن زیر تمام واژه-٣٧٧
ّی درس مرحوم حاجی مالهادی اسرار مقامی بلند و شخصیتی نمایان داشت،  مردی فیلسوف و فقیه در حوزه« ّ

  ».به این ده آمد
  ّمرد ـ حوزه ـ مقامی ـ شخصیت ـ نمایان) ٢  مرحوم ـ نمایان ـ دهفیلسوف ـ فقیه ـ ) ١
 ّیت ـ دهمرد ـ حوزه ـ مقام ـ شخص) ٤  مردی ـ درس ـ مقام ـ نمایان ـ ده) ٣
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 محمد صادقی

  است؟» ی پیشین وابسته «فاقدکدام گزینه  -٣٧٨
  ها خون داغ سهراب و سیاوشهاست، خیس  بختی این گلیم تیره) ١
  کرد، و چه سرمایی چه سرمایی سورت سرمای دی بیدادها می) ٢
  .مانند، با هزارش یادبود خوب، خوابیده است رخش بی) ٣
 .ّخم خویش بگشاید  کان کمند شصتخواست، توانست او اگر می چنان که می هم) ٤

  هستند؟» نهاد، مسند، مفعول، مسند، نهاد و مسند» مفعول«های اسمی کدام بیت به ترتیب در نقش  گروه - ٣٧٩
  ّگـــر مـــدعیان نقـــش ببیننـــد پـــری را  )١

  

ــده   ــه دری ــرا جام ــه چ ــه دیوان ــد ک ــت دانن   س
  

  
  عاقــل خبــر نــدارد از انــدوه عاشــقان  )٢

  

ــه   ــ خفت ــردم بی ــب م ــیســت و عی ــد دار م   کن
  

  
  تیغ جفا گر زنی، ضرب تو آسـایش اسـت  )٣

  

ــیرین   ــو ش ــخ ت ــی، تل ــر کن ــرش گ ــوار روی ت   گ
  

  
  سوز دل یعقـوب سـتمدیده ز مـن پـرس  )٤

  

  ِکانــــدوه دل ســــوختگان ســــوخته دانــــد  
  

  
چنـد » ّلیکن رفیق بر همه چیزی مقدم اسـت/ دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف« در بیت -٣٨٠

  وجود دارد؟» گروه اسمی«
  نه) ٤  هشت) ٣  هفت) ٢  شش) ١
 

  دارد؟» صفت مبهم«ی زیر چند   نوشته-٣٨١
اند و در میان ایشان قحطی عظیم است و ایشان متابعان توآنـد و هـیچ ندارنـد و  مرا از فالن قبیله فرستاده«

  ».دارند که در حق ایشان احسان فرمایی کنند و امید می حال خود بر تو عرضه می
 چهار ) ٤  سه) ٣  دو) ٢    یک) ١

هـا و  جـویی انتشار شعر افسانه، خشم ادیبان و اعتـراض آنـان را برانگیخـت؛ امـا نیمـا از ایـن عیـب« -٣٨٢
خواست مخالفـان را در همـان گـام  کار او در هم شکستن و فروریختن نبود و نمی. ها دلتنگ نشد گیری خرده

در این متن بـه » .ّ کلی شعر فارسی چندان منحرف نشدنخستین از خود براند، برای همین در افسانه از اصول
  وجود دارد؟» ترکیب اضافی«و چند » ترکیب وصفی«ترتیب چند 

 پنج ـ پنج) ٤  پنج ـ شش) ٣  هفت ـ پنج) ٢  شش ـ شش) ١
  .ی واژگان صحیح است معنای همه.............. ی  ها به جزء گزینه ی گزینه در همه -٣٨٣
  )طرف باالی مجلس: صدر(ـ ) ّدارای سن بیشتر: کالن(ـ )  سرزمین:وادی(ـ ) تاج: افسر() ١
ًاتفاقا: قضا را) (٢   )نافرمان: سرکش(ـ ) پیوند: ُوصلت(ـ ) ّچه در تصرف کسی است آن: ِملک(ـ ) ّ
  )ها کناره: اکناف(ـ ) عاشق: مهرورز(ـ ) زوال: فانی(ـ ) جای: موضع) (٣
 )روحانی زرتشتی: موید(ـ ) مبارزه: ناورد(ـ ) ها حیله: مکاید(ـ ) شیدا: دلباخته) (٤



 

 ٨٨ 
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  .یکسان است........ ی   گزینهبه استثنایها  ی گزینه ها، در همه واژه ی معنایی میان جفت  رابطه-٣٨٤
  راهبر و پیشوا ـ اعانت و معونت ـ گلشن و گلزار ـ ناورد و غزا) ١
   سورتّالحاح و اصرار ـ داعیه و دعوی ـ عفاف و پاکدامنی ـ حدت و) ٢
  گرز و سالح ـ خورشید و ستاره ـ شهریار و پادشاه ـ سیمرغ و پرنده) ٣
ُدوزخ و جنت ـ قلیل و کثیر ـ خرد و کالن ـ فانی و باقی) ٤ ّ 

   است؟نادرستدر میان گروه کلمات زیر، امالی چند واژه  -٣٨٥
ُمشتاق و سودایی ـ قاف و سیمرغ ـ بط و هدهد ـ حول و هراس ـ فقر و استغنا « ی  ّـ محنت و طـرب ـ عـدهُ

ّقلیل ـ آخرألمر و سرانجام ـ حیث و وجه ـ ظهیر سریر سلطنت ـ ضجه و تضرع ـ بهت و حیرت ّ«  
 پنج)  ٤  چهار ) ٣  سه) ٢    دو) ١

   معنای چند واژه صحیح است؟-٣٨٦
: مـدار(ـ ) زیر پا گذاشتن: سپردن(ـ ) ی کوتاه نیزه: دشنه(ـ ) جاندار: حیات ذی(ـ ) نوازنده: خوالیگر(ـ ) ها کران: آفاق(ـ ) شفاعت: پایمردی«

  )زخمی کردن: خستن(ـ ) هراس: دهش(ـ ) خواهان: داعیه(ـ ) دوزخ: برزخ(ـ ) انکارکننده: َمنکر(ـ ) ِجای گردیدن
 هشت) ٤  هفت) ٣  شش) ٢    پنج) ١

   است؟نادرستدر کدام گزینه معنای برخی از واژگان  -٣٨٧
  )کیش: آيين(ـ ) نماز ظهر: نماز پیشین(ـ ) روانزنگ کا: درای(ـ ) ًفورا: سبک() ١
  )عمود آهنین: کوپال(ـ ) فرومایگی: لئیم طبعی(ـ ) دانای کار: کافی(ـ ) عهد استوار: میثاق) (٢
  )کچل: َکل(ـ ) قصر: کوشک(ـ ) مأمور ناظر بر اجرای احکام دین: محتسب(ـ ) نزدیک ظهر: چاشتگاه) (٣
 بلند: فایق(ـ ) اسب تندرو: نوند(ـ ) گاه یب: یکایک(ـ ) در پی: بر اثر) (٤

  درج شده در برابر بیت درست است؟» وادی«ّالطیر نام  در کدام گروه از ابیات زیر از منطق -٣٨٨
ـــن  )الف ـــک ای ـــداختن مل ـــدت ان ـــا بای   ج

  

  جــــا بایــــدت دربــــاختن ملــــک ایــــن  
  

  )طلب(
  ی جاویـــد، تـــو صـــد هـــزاران ســـایه  )ب

  

  شـــده بینـــی ز یـــک خورشـــید، تـــو گـــم  
  

  )عشق(
  هــر یکــی بینــا شــود بــر قــدر خــویش  )ج

  

  بازیابــــد در حقیقــــت صــــدر خــــویش  
  

  )معرفت(
  هــا چــون زیــن بیابــان درکننــد روی  )د

  

  جملـــه ســـر از یـــک گریبـــان برکننـــد  
  

  )استغنا(
  مــرد حیــران چــون رســد ایــن جایگــاه  )هـ

  

  ّدر تحیــــر مانــــده و گــــم کــــرده راه  
  

  )توحید(
  نــدانم چیــز مــن ًگویــد اصــال مــی  )و

  

ــــنوا   ــــز م ــــدانم نی ــــدانم هــــم ن   ن ن
  

  )حیرت(
  ای اسـت جا مـرده ّهشت جنت نیز این  )ز

  

  ای اســت هفــت دوزخ همچــو یــخ افــسرده  
  

  )فنا(
 د ـ هـ ـ ز) ٤  ب ـ ج ـ و) ٣  الف ـ د ـ ز) ٢  الف ـ ج ـ و) ١
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  ارتباطی دارند؟» اول ـ چهارم ـ پنجم ـ هفتم«های   کدام ابیات به ترتیب با وادی-٣٨٩
  سی بینـــی عـــدد، گـــر انـــدکیگـــر بـــ  )الف

  

ــــی   ــــن ره در یک ــــد دری ــــی باش   آن یک
  

  
ــــدن  )ب ــــد آم ــــت بای ــــان خون   در می

  

ـــــدن   ـــــد آم ـــــت بای ـــــه بیرون   وز هم
  

  
  جـا فـرو ریـزد بـه خـاک صد جهان ایـن  )ج

  

ــاک؟   ــه ب ــن وادی چ ــود در ای ــان نب ــر جه َگ ْ  
  

  
  عــود و هیــزم چــون بــه آتــش درشــوند  )د

  

  هـــر دو بـــر یـــک جـــای خاکـــستر شـــوند  
  

  
 ج ـ الف ـ د ـ ب) ٤  ب ـ ج ـ الف ـ د) ٣  ب ـ ج ـ د ـ الف) ٢   ب ـ ج ـ دالف ـ) ١

با کدام گزینه تناسب مفهومی » ژرف که ره دور است و دریا ژرف زان/ شیرمردی باید این ره را شگرف«بیت  -٣٩٠
  دارد؟
ــت  )١ ــارغ اس ــمانی ف ــالی آس ــشق از ب ــرو ع   ره

  

  آب روشــن را چــه پــروا از غبــار آسیاســت؟  
  

  
   شـــمرده نهـــد عقـــل در قلمـــرو عـــشققـــدم  )٢

  

  بـــاران را ز ســـنگالخ خطرهاســـت شیـــشه  
  

  
  بحری است جهان، عشق در او کشتی نوح اسـت  )٣

  

ــسله   ــرش سل ــوج خط ــت م ــل اس ــانی عق   جنب
  

  
ـــه  )٤ ـــاه شـــود شـــیر در بادی ـــو روب ـــشق ت   ی ع

  

  آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست  
  

  
  ها دور است؟ مفهوم کدام گزینه از سایر گزینه -٣٩١
  گر همه عمر بشکنم عهد تو پس درست شـد  )١

  

ــاین   ــر دوســتی الف دروغ مــی ک ــم همــه ذک   زن
  

  
ــشد  )٢ ــوریده نیندی ــد ش ــاب آی ــیل عق ــر س   گ

  

ــــزد   ــــه نپرهی ــــارد دیوان ــــال ب ــــر ب   ور تی
  

  
ــــپرند  )٣ ــــال س ــــت ره ب ــــدگان طریق   َرون

  

  رفیــق عــشق چــه غــم دارد از نــشیب و فــراز؟  
  

  
ــــر  )٤ ــــیش تی ــــشق ار ز پ ــــرد ع ــــالم    ب

  

ــــرد   ــــوانش م ــــشد مخ ــــم ک   روی در ه
  

  
کـه بـدو رو آوردف بـدو نتوانـد  ّآری آن که او را شناسد دوری او را تحمل نتواند کرد و آن« مفهوم عبارت -٣٩٢
  با مفهوم کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟» .رسید
ــشم؟  )١ ــار ک ــراق ی ــا ف ــه خــورم ی ــم زمان   غ

  

ــار کــشم؟   ــدارم کــدام ب ــاقتی کــه ن ــه ط   ب
  

  
ــ  )٢ ــارهن ــوانم کن   جــستن از او ّه قــوتی کــه ت

  

ــار کــشم   ــه شــوخیش در کن ــه قــدرتی کــه ب   ن
  

  
  ِی ساقی ز جام صـافی وصـل خورده شراب  )٣

  

ــشم   ــار ک ــر خم ــه درد س ــت ک ــرورت اس   ض
  

  
  توان به صبوری کـشید جـور عـدو چو می  )٤

  

ــه جــور یــار کــشم؟   ــرا صــبور نباشــم ک   چ
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ّکی تواند مانـد از یـک ذره / هر که داند گفت با خورشید راز«با بیت ّمفهوم کلی کدام گروه از ابیات زیر  -٣٩٣
  تناسب دارد؟» باز؟
ــی  )الف ــا م ــه دری ــون ب ــت چ ــوانی راه یاف   ت

  

  ســوی یــک شــبنم چــرا بایــد شــتافت؟  
  

  
  حــق اســت دریــای عظــیمحــضرت   )ب

  

ّی خـــرد اســـت جنـــات النعـــیم قطـــره   ّ  
  

  
ــرق چــون شــدی در قطــره  )ج ــاچیز، غ   ای ن

  

  ای دریـــا تـــا بـــه فـــرق؟چـــون روی از پـــ  
  

  
  َقطـــره باشـــد هـــر کـــه را دریـــا بـــود  )د

  

  هـــر چـــه جـــزء دریـــا بـــود ســـودا بـــود  
  

  
ـــره  )هـ ـــرق، درد قط ـــا ف ـــدم ت   ی آب از ق

  

  کــــی توانــــد کــــرد بــــا دریــــا نبــــرد؟  
  

  
 الف ـ ب ـ د) ٤  ج ـ د ـ الف) ٣  ب ـ د ـ هـ) ٢  الف ـ هـ ـ ج) ١

ام، چه جای آن است که من دست شـاهان  هان جا گرفتهام تا روی دست شا من بسیار کوشیده«عبارت  -٣٩٤
با کدام گزینه ارتبـاط مفهـومی » وجوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آب و علف در جست های بی بگذارم و در بیابان

  ندارد؟
ـــست  )١ ـــشور عـــشق جـــای آســـایش نی   در ک

  

  جــا همــه کــاهش اســت افــزایش نیــست آن  
  

  
ـــرام  )٢ ـــایش ح ـــود آس ـــر خ ـــسازی ب ـــا ن   ت

  

ــــوانی    ــــام؟کــــی ت ــــه راه عــــشق گ   زد ب
  

  
  جا کوی عشق است و همه دانه و دام است این  )٣

  

  جــا ی مــردم آســوده حــرام اســت ایــن جلــوه  
  

  
  ّعهــد مــا بــا تــو نــه عهــدی کــه تغیــر بپــذیرد  )٤

  

  ســت کــه هرگــز نزنــد بــاد خــزانش بوســتانی  
  

  
 بـه جـزءی ابیات  با همه» دی رندان بالکش باش عاشقی شیوه/ ّنازپرورد تنعم نبرد راه به دوست«مفهوم  -٣٩٥

  )٩٠خارج از کشور (                .متناسب است............. بیت 
  َزاهد ار راه بـه رنـدی نبـرد معـذور اسـت  )١

  

  عشق کاری اسـت کـه موقـوف هـدایت باشـد  
  

  
  ای و نـشد عـشق را کرانـه پدیـد تو خفته  )٢

  

  تبــارک اهللا از ایــن ره کــه نیــست پایــانش  
  

  
  آسـان نمـود اولتحصیل عـشق و رنـدی   )٣

  

  و آخر بـسوخت جـانم در کـسب ایـن فـضایل  
  

  
  در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است  )٤

  

  ُتا نگـویی کـه چـو عمـرم بـه سـر آمـد رسـتم  
  

  
  )٨٨خارج از کشور (           مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟-٣٩٦
  اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیـست  )١

  

  غمـی سـوزی نـه خـامی بـی انرهروی باید جه  
  

  
  بازی امن و آسایش بالست در طریق عشق  )٢

  

  ریش باد آن دل که با درد تو خواهـد مرهمـی  
  

  
  ی عشق است ّدوام عیش و تنعم نه شیوه  )٣

  

  اگـــر معاشـــر مـــایی بنـــوش نـــیش غمـــی  
  

  
  دامی است جهان تو مرغی افتاده بـه دام  )٤

  

ــــــو   ــــــن دام مج ــــــام در ای   آرام دل و ک
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 بـه جـزءها،  ی بیت با همه» ی رندان بالکش باشد عاشقی شیوه/ ّنازپرورد تنعم نبرد راه به دوست« بیت -٣٩٧
  )٨٤انسانی (              .نوعی ارتباط مفهومی دارد........... بیت 
  ْهمـــه ســـالمت نفـــس آرزو کنـــد مـــردم  )١

  

  خــرم بالیــی را خــالف مــن کــه بــه جــان مــی  
  

  
  ضـا ندهـدبه جان دوست که دشمن بدین ر  )٢

  

  کـــــه در بـــــه روی ببندنـــــد آشـــــنایی را  
  

  
  حدیث عشق نداند کـسی کـه در همـه عمـر  )٣

  

  ِبــــه ســــر نکوفتــــه باشــــد در ســــرایی را  
  

  
ــشود  )٤ ــر ن ــا دگ ــی رای م ــور کن ــو ج ــر ت   اگ

  

ــــایی را     هــــزار شــــکر بگــــوييم هــــر جف
  

  
 دور» هنگ آن آگـاه کـسنیست از فر/ وانیامد در جهان زین راه کس« مفهوم کدام گزینه از مفهوم بیت -٣٩٨
  است؟

ــی  )١ ــبش ب ــدعیان در طل ــن م ــد ّای   خبرانن
  

ـــد   ـــری بازنیام ـــر شـــد خب ـــه خب ـــان را ک   ک
  

  
  من مرغ زیرکم کـه چنـانم خـوش اوفتـاد  )٢

  

ــــشیمنم   ــــد ن ــــاد نیای ــــد او کــــه ب   در قی
  

  
  چون شـدند آن جایگـه گـم سـر بـه سـر  )٣

  

  خبـــر؟ کـــی خبـــر بـــازت دهـــد از بـــی  
  

  
  از ایـن ره دورکس خبـری بـازداد  نه هیچ  )٤

  

  کــس گرهــی برگــشاد از ایــن اســرار نــه هــیچ  
  

  
  .با ابیات زیر قرابت مفهومی دارند............ ی   گزینهبه جزءها،  ی گزینه همه -٣٩٩

ــــت«   ــــاب معرف ــــد آفت ــــون بتاب   چ
ــدر خــویش ــر ق ــا شــود ب   هــر یکــی بین

  

  صـــــفت از ســـــپهر ایـــــن ره عـــــالی  
ــــت صــــدر خــــویش ــــد در حقیق   »بازیاب

  

  

ـــ  )١ ـــر ذرات ّس ـــودّ ـــن ش ـــه روش   ش هم
  

ــــود   ــــشن ش ــــر او گل ــــا ب ــــن دنی   گلخ
  

  
  صــــد هــــزار اســــرار از زیــــر نقــــاب  )٢

  

ـــــی   ـــــاب روز م ـــــون آفت ـــــدش چ   بنمای
  

  
ــت  )٣ ــا معرف ــد ب ــشیره ش ــز از آن هم   عج

  

ـــه در صـــفت   ـــه در شـــرح آیـــد و ن   کـــاو ن
  

  
  کــــرده او را واقــــف اســــرار خــــویش  )٤

  

  داده او را معرفـــــت در کـــــار خـــــویش  
  

  
   است؟متفاوت» از میان جمله او دارد خبر/ اثر خبر هم بی آن که شد هم بی«ا بیت مفهوم کدام بیت ب -٤٠٠
ــــعدی«  )١ ــــت» س ــــت دوس ــــاه قرب   از بارگ

  

  خبـــر اســـت تـــا خبـــر یافتـــه اســـت بـــی  
  

  
  دانــــــی کــــــه خبــــــر ز عــــــشق دارد؟  )٢

  

  آن کــــز همــــه عــــالمش خبــــر نیــــست  
  

  
ـــی  )٣ ـــر دارم از او ب ـــا خب ـــشتنم ت ـــر از خوی   خب

  

  یایـــد کـــه مـــنمبـــا وجـــودش ز مـــن آواز ن  
  

  
   بوالعجب آورده جان را در طرب ای عشق شوخ  )٤

  

  خبـر شب بر جـان مـست بـی آری درآ هر نیمه  
  

  
  شود؟ استنباط می» فنای عرفانی«ی   از مفهوم کدام بیت مرتبه-٤٠١
ــــقان را  )١ ــــا عاش ــــتان را فن ــــا دوس   بق

  

ــــی   ــــا م ــــز بق ــــقم ک ــــن آن عاش ــــزم م   گری
  

  
ــاق  )٢ ــریم ای س ــا منتظ ــر فن ــب بح ــر ل   یب

  

  همـه نیـست فرصتی دان که ز لب تا به دهان ایـن  
  

  
  جهان فانی و باقی فدای شـاهد و سـاقی  )٣

  

ــی   ــشق م ــل ع ــالم را طفی ــلطانی ع ــه س ــنم ک   بی
  

  
ــی  )٤ ــده م ــو زن ــال ت ــد وص ــرا امی   دارد م

  

ــالک   ــیم ه ــت ب ــر توس ــم از هج ــر دم ــه ه   وگرن
  

  



 

 ٩٢ 

 محمد صادقی

در کدام گزینه آمـده اسـت؟» ن خاکی نجاتتا نیابم زین ت/ ْسجده نتوان کرد بر آب حیات« مفهوم بیت -٤٠٢
  )٨٦انسانی (                          

ـــستی  )١ ـــد بشک ـــدی و عه ـــر بری ـــه مه   ّاگرچ
  

  هنـــوز بـــر ســـر پیمـــان و عهـــد و پیونـــدم  
  

  
  ی اویــم ّکــاش کــان دلبــر عیــار کــه مــن کــشته  )٢

  

  بــار دیگــر بگذشــتی، کــه کنــد زنــده بــه بــویم  
  

  
  ّلب او بر لب من؟ این چه خیال اسـت و تمنـا؟  )٣

  

  گـر از خـاک سـبویم گـه کـه کنـد کـوزه مگر آن  
  

  
  از در درآمــدی و مــن از خــود بــه در شــدم  )٤

  

ــدم   ــر ش ــان دگ ــه جه ــان ب ــزین جه ــویی ک   گ
  

  
  )٨١انسانی (      کند؟ داللت می» فنای عاشق در وجود معشوق« مفهوم کدام بیت بر -٤٠٣
ــذارد  )١ ــرو گ ــدم س ــر در ق ــه س ــایه ک ــون س   چ

  

ــراپای    ــه س ــراپا ب ــت س ــو اس ــا رامح ــو م   ت
  

  
ـــالم  )٢ ـــرآرد ز دو ع ـــرد ب ـــا گ ـــیل فن ـــر س   گ

  

  ی ســودای تــو مــا را خانــه کــافی اســت ســیه  
  

  
  ی پنهـان چون صبح برانگیخت به یـک خنـده  )٣

  

  از خــواب عــدم لعــل شــکرخای تــو مــا را  
  

  
ـــساره  )٤ ـــروز ز رخ ـــداز ام ـــرده بران ـــود پ   ی خ

  

  ّتـــا نقـــد شـــود جنـــت فـــردای تـــو مـــا را  
  

  
بـه وحـدت آی تـا خـود را همیـشه / زاید ّز کثرت جان خرم را غم و اندوه می«ا بیت مفهوم کدام بیت ب -٤٠٤

  )٨٣زبان (                  متناسب است؟» شادمان بینی
ـــشق  )١ ـــه از ره ع ـــب ن ـــه راه طل ـــا ب   ِپ

  

ــــــن راه توشــــــه   ــــــر ای ــــــردار به   ای ب
  

  
ـــین  )٢ ـــستان و بب ـــه گل   ِچـــشم بگـــشا ب

  

  ی آب صـــــاف در گـــــل و خـــــار جلـــــوه  
  

  
ــی  )٣ ــایی رس ــه ج ــا ب ــیت ــه م ــد  ک   نرس

  

ــــــه   ــــــام و پای ــــــای اوه ــــــار پ   ی افک
  

  
  ّشـــــمع جـــــویی و آفتـــــاب بلنـــــد  )٤

  

  روز بــــس روشــــن و تــــو در شــــب تــــار  
  

  
 تفاوتبا مفهوم کدام بیت » ی آب صاف در گل و خار جلوه/ چشم بگشا به گلستان و ببین« مفهوم بیت -٤٠٥
  دارد؟
ـــر  )١ ـــدار غی ـــن پن ـــو ای ـــم ت ـــست از وه   ه

  

  اســــتورنــــه او عــــین همــــه مــــا و شم  
  

  
ــــرده  )٢ ــــر پ ــــه زی ــــان ب ــــر ذره پنه   ّی ه

  

ـــــان   ـــــال ج ـــــان جم ـــــزای روی جان   ف
  

  
  هـای مختلـف جمله یک نور است لیکن رنگ  )٣

  

ــه   ــان انداخت ــس و ج ــان ان ــی در می   اختالف
  

  
  ها حیـران شـود کـز خـاک تاریـک نژنـد عقل  )٤

  

  هـای نغـز کامگـار چون برآیـد ایـن همـه گـل  
  

  
   است؟نادرستدام گزینه شده در مقابل ک ی نوشته آرایه -٤٠٦
  ؟»رهـی«کجا و نظم » حافظ«کش  نوای دل  )١

  

  »ببین تفـاوت ره از کجاسـت تـا بـه کجـا«  
  

  )تضمین(
ــست  )٢ ــت او نی ــز محب ــن هــیچ ج   ّدر دل م

  

ـــدارد   ـــواه ن ـــن مـــدعا گ ـــه ای ّحیـــف ک ُ  
  

  )ایهام تناسب(
  جا، سقف یکی زنـدان اسـت آسمانت، همه  )٣

  

ــو؟   ــت ک ــن شــب تاران ــحر ای ــنای س ِروش ِ  
  

  )نماد(
  ای به بغض فرو بود حرف عـشق چون عقده  )٤

  

  ِاین عقده تا همیشه سـر واشـدن نداشـت  
  

  )مجاز(
  



 

 ٩٣ 

 محمد صادقی

  ًشده در مقابل کدام گزینه کامال درست است؟ ی نوشته هر دو آرایه -٤٠٧
ـاه  )١ ـد م ـراهنش چون برآم   روی از مطلـع پی

  

ـرامنش   ـدم پی ُچشم بد را گفتم الحمدی ب َ ِ  
  

ـ تشبیه(   )مجاز 
ـاه در آب  )٢ ـد روی عکـس م ـم ش   در برکه خ

  

ـد   ـا روی ماهـــت را ببوســ ـوفری، تــ   نیلــ
  

ـ اسلوب معادله(   )جناس همسان 
ـدر آن دشـت سان می بدان  )٣   دوید اسـب ان

  

ـویش مـی   ـار خ   گـشت به برگـشتن دچ
  

ـ اغراق(   )استعاره 
ــی  )٤ ـرام م ـر را حـ ـه نظـ ـد جمــاعتی کـ   داننـ

  

ـون خلـق حـالل   ـد و خ ـرام بکردن   نظر ح
  

ـ ت(   )لمیحتضاد 
   است؟نادرستشده در مقابل کدام گزینه  های نوشته  یکی از آرایه-٤٠٨
ـوه  )١ ــ ـد راه جل ــ ـدن ّس ــ ـد ش ــ ـــستانه نتوان   ی م

  

ـدبیرها   ـار و خـــس تــ ـو را خــ ـدیر تــ ـیل تقــ   ســ
  

ـ تشبیه(   )تناسب 

ـان بــی  )٢ ـر خــضر از جهـ ـا عمـ ـود تمنـ ـره را نبـ ِبهـ ُ ّ َ  
  

ـرای روزه   ـاه از بـ ـوش ِروز کوتـ ــت داران خـ ـر اس   تـ
  

  عادلهـ اسلوب م(
  ) تلمیح

ـه روی چـــشم  )٣ ـه ز چــ ــ ـود وگرن ــ ـم فلکـــی ب   زخــ
  

ـه از ایــن   ـرا ناگـ ـاد مـ ـفری؟ در ره افتـ ـان سـ   سـ
  

ـ (   تشخیص 
  )ایهام تناسب

  کس چون من نرفـت ُسر عمرش به تلخی هیچ سربه  )٤
  

ـوش اسـت روز بر پروانه گر بد بگذرد، شـب   ـا خ   ه
  

ـ ایهام حس(   )آمیز 

  ر بیت زیر به کار رفته است؟های کدام گزینه د تمام آرایه -٤٠٩
ــده«     ایــم همچــو شــمع از ســر بریــدن زن

  

ــدارد نــیش و نــوش     »بــیش از ایــن فرقــی ن
  

  
  تضاد ـ پارادوکس ـ تشبیه ـ استعاره) ٢  نما ـ تلمیح ـ تضاد تشبیه ـ متناقض) ١
 اسلوب معادله ـ تشبیه ـ استعاره ـ تناقض) ٤  آمیزی ـ تشبیه تشخیص ـ تضاد ـ حس) ٣
  به ترتیب، در کدام ابیات، آمده است؟» آرایی ـ ایهام تناسب ـ استعاره و پارادوکس واج«های  یه آرا-٤١٠

  )٩٧ریاضی (    
  شوخی نرگس نگر که پیش تـو بـشکفت  )الف

  

ـــــشم   ـــــدارد چ ـــــاه ن ـــــده ادب نگ   دری
  

  
  ی عجب شنو از بخـت واژگـون ّاین قصه  )ب

  

  مــا را بکــشت یــار بــه انفــاس عیــسوی  
  

  
  دلـی اسـت ّد ره تنـگجام مینایی می س  )ج

  

ــرد     ِمنــه از دســت کــه ســیل غمــت از جــا بب
  

  
ـــنبل  )د ـــف س ـــشید و زل ـــل ک ـــاب گ   نق

  

  ِبنـــــد قبـــــای غنچـــــه وا کـــــرد گـــــره  
  

  
 د ـ الف ـ ب ـ ج) ٤  ج ـ الف ـ د ـ ب) ٣  ب ـ الف ـ د ـ ج) ٢  الف ـ ج ـ د ـ ب) ١



 

 ٩٤ 

 محمد صادقی

 حـسن تعلیـل ـ اسـلوب معادلـه ـ آمیـزی ـ حـس«های  ترتیب و توالی ابیات زیر، از جهت داشتن آرایه -٤١١
  )٩٤خارج از کشور (                  کدام است؟» تناقض
ُابر از آن پیدا شود کـز رشـک خورشـید رخـت  )الف ِ  

  

ــاب   ــر آفت ــن ت ــا دام ــد ب ــر رخ نه ــتین ب   آس
  

  
ــــدم  )ب ــــی بری ــــه راه ــــیدن چ ــــرای رس   ُب

  

ــــان رســــیدم   ــــه پای ــــتن ب ــــاز رف   ِدر آغ
  

  
  تدل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده اس  )ج

  

  طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتـاده اسـت  
  

  
ــــد  )د ــــام ندی ــــی از ای ــــز تلخ ــــه ج   ّگرچ

  

ــیرین اســت   ــخنش ش ــواهی س ــه خ ــر چ   ه
  

  
 د ـ الف ـ ج ـ ب) ٤  د ـ ج ـ الف ـ ب) ٣  د ـ الف ـ ب ـ ج) ٢  الف ـ ج ـ ب ـ د) ١
  
  های ابیات زیر است؟ کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه -٤١٢
  آیــد ُغــزلش بــوی مــشک مــیاز » فروغــی«  )الف

  

ــم   ــه ه ــر ک ــشکین اســت مگ ــزال م ُنفــس آن غ ِ ِ  
  

  
ِندارد چشم احسان از خسیسان، همت قانع  )ب ّ ِ  

  

  ُمحال است استخوان را از دهان سگ، هما گیـرد  
  

  
ـــد  )ج ـــت او را بین ـــر قام ـــشک اگ ـــد خ   زاه

  

  همچــو محــراب ســراپا همــه آغــوش شــود  
  

  
  ِاز روی تـــــــو مـــــــاه آســـــــمان را  )د

  

ـــــکشـــــرم آمـــــد و      شـــــد هـــــالل باری
  

  
  آمیزی ـ استعاره تشخیص ـ اسلوب معادله ـ حس) ١
  جناس ناهمسان ـ کنایه ـ اسلوب معادله ـ حسن تعلیل) ٢
  استعاره ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ حسن تعلیل) ٣
 استعاره ـ کنایه ـ تشبیه ـ ایهام) ٤

  های بیت زیر درست است؟ ی آرایه ًکدام گزینه تماما درباره -٤١٣
  َبـسته زان بـود کـه نـدارد پسته دهـان«  

  

ـــو داری   ـــه ت ـــان ک ـــیرینی زب ـــی و ش   »چرب
  

  
  حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ مجاز) ١
  آمیزی ـ اسلوب معادله ـ تناسب ـ تشخیص حس) ٢
  آمیزی تضاد ـ حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس) ٣
 آمیزی ـ ایهام تناسب مجاز ـ تضاد ـ حس) ٤
  است؟» ینقش تبع«دارای کدام بیت  -٤١٤
  چــــون نگــــه کردنــــد آن ســــی مــــرغ زود  )١

  

  شـک ایـن سـی مـرغ آن سـیمرغ بـود بی  
  

  
  در ســـرم از عـــشق گـــل ســـودا بـــس اســـت  )٢

  

ــت   ــس اس ــا ب ــل رعن ــوبم گ ــه مطل   زان ک
  

  
ـــدر خـــویش  )٣ ـــر ق ـــا شـــود ب ـــی بین ـــر یک   ه

  

  بازیابــــد در حقیقــــت صــــدر خــــویش  
  

  
  وصل تو مور مور) آرزومندی(=ی  در تن خرد زبویه  )٤

  

ــ   ــاردر م ــار م ــو م ــر ت ــده هج ــد ز ان   ن جه
  

  
  



 

 ٩٥ 

 محمد صادقی

  کدام بیت بیشتر است؟» های تبعی نقش«تعداد  -٤١٥
  دورم از روی تــــو، دور، آه کــــه از دوری تــــو  ) ١

  

  نیست آنیم کـه مـشغول تماشـای تـو نیـست  
  

  
  من نگویم که کنون با که نـشین و چـه بنـوش  )٢

  

  که تـو خـود دانـی اگـر زیـرک و عاقـل باشـی  
  

  
ــد و   )٣ ــدجمــع کردن ــه حــسرت رفتن ــد و ب   نهادن

  

  ویـن چــه دارد کـه بــه حـسرت بگــذارد آن را؟  
  

  
  چــون نیــست حقیقــت و یقــین انــدر دســت  )٤

  

ــر نشــست   ــه عم ــد شــک هم ــه امی ــوان ب   نت
  

  
انـد و از کـس  ُشنویم که قاضی بست، بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سـخت تنگدسـت می« در عبارت -٤١٦

یک کیسه به پدر باید داد و یک کیـسه بـه پـسر، تـا خویـشتن را . ارندَمایه ضیعتی د چیزی نستانند و اندک
  شود؟ یافت می» تبعی«چند نقش » .تر بتوانند زیست ضیعتگی حالل خرند و فراخ

  پنج) ٤  چهار ) ٣  سه) ٢    دو) ١
 

  شود؟ دیده می» نقش تبعی«ی زیر چند  در سروده -٤١٧
ِدر بـن ایـن / .... رستم دستان/  کوهان، مرد مردستانکوه/ تهمتن گرد سجستانی/ آری اکنون شیر ایرانشهر« ُ

  ».چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود
 شش) ٤  پنج) ٣  چهار ) ٢    سه) ١

  ی دوم عبارت زیر را دارد؟ های دستوری جمله کدام بیت، تمام نقش -٤١٨
  ».ساخت های راه را پنهان نمی داد اما دشواری هدهد به مهربانی به همه جرئت می«
  آدمــــی فــــضل بــــر دگــــر حیــــوان  )١

  

ـــــــــــوانمردی و ادب دارد   ـــــــــــه ج   ب
  

  
  کنــد ی معــاش گــل زرد مــی اندیــشه  )٢

  

ـــساره   ـــه رخ ـــو الل ـــرد را ی چ ـــرای م   ی حم
  

  
ــن  )٣ ــت و ت ــتن اس ــه خف ــا ن ــانی تنه   آس

  

  مقــــــصود ز آفــــــرینش و ایجــــــادت  
  

  
ـــــون  )٤ ـــــت تـــــو خ ـــــرم ز فرق   جگ

  

  از دیــــــده روانــــــه در کنــــــار اســــــت  
  

  
بـه » .انـد ی فردوسی و سعدی دانـسته پایه گذشته، انوری را هم» سنجان سخن «ی های اسمی جمله  گروه-٤١٩

  +)٨٤هنر (                  ترتیب چه نقشی دارند؟
  نهاد ـ مفعول ـ مفعول) ٢    نهاد ـ مفعول) ١
 نهاد ـ مفعول ـ مسند) ٤    ّنهاد ـ مفعول ـ متمم) ٣
  های کدام بیت یکسان است؟ ّضمیر متصل قافیه نقش دستوری -٤٢٠
  دســــتش ار شــــربت دگــــر دهــــدت  )١

  

ـــــــدت   ـــــــر نه ـــــــر جگ   دوغ او داغ ب
  

  
ــــشیدمش  )٢ ــــت بخ ــــیاووش را گف   س

  

ـــه خـــون   ـــس ک ـــدمش از آن پ   ریخـــتن دی
  

  
ــــتمش  )٣ ــــاف داش ــــت مع ــــد نوب   چن

  

ـــــن گذاشـــــتمش   ـــــرد و م   او خطـــــا ک
  

  
ـــت  )٤ ـــن گفتم ـــدت م ـــته گوی   و آن فرش

  

ـــت   ـــردد غم ـــزون گ ـــادی ف ـــن ش ـــه ازی   ک
  

  



 

 ٩٦ 

 محمد صادقی

  ر است؟ت کم» قید« در کدام بیت تعداد -٤٢١
  او نیز رنج دید چـو ایـشان نجـات یافـت  )١

  

  ی پیغمبــــران شــــما او را کنــــون ز حملــــه  
  

  
  بـــا یـــار گفـــتم از غـــم بـــسیار انـــدکی  )٢

  

ــدکی   ــار ان ــله در ک ــست حوص ــه ه ــا ک   گفت
  

  
ـــد  )٣ ـــن دیرن ـــراغ ای ـــشم و چ ـــه چ   هم

  

ـــــب   ـــــیرند راه ـــــشه در س ـــــا همی   آس
  

  
  تــو هرگــز بــر کــسی عاشــق نبــودی  )٤

  

ـــــه   ـــــش ن ـــــوز آت ـــــد دودیای ما هن   نن
  

  
  ............ .به ترتیب معنی » ُبه انضمام ـ جل ـ امتناع ـ وبال ـ بالمعارض« -٤٢٢
  نشان تدارک دیدن ـ پوشش ـ خودداری ـ سختی ـ بی) ١
  نظیر فراهم آوردن ـ زین ـ ابا ـ عذاب و گرفتاری ـ بی) ٢
  عرضه ی ـ روانداز ـ بازایستادن ـ دشمنی ـ بی به ضمیمه) ٣
  رقیب راه ـ پوشش ـ سر باز زدن ـ عذاب ـ بیبه هم) ٤
  
 

  ها صحیح است؟ ی واژه  در کدام دو گروه معنای همه-٤٢٣
  )وپا دست ناالیق و بی: دیالق(ـ ) ّگواهی دادن به صحت امری: تصدیق(ـ ) نهی: قدغن) (الف
  )صورتی ظاهری به ویژه سر و  قیافه: تک و پوز(ـ ) بشقاب گرد بزرگ: دوری(ـ ) کج: معوج) (ب
  )مصیبت و سوگواری: ولیمه(ـ ) بنا: عمارت(ـ ) وقار: متانت) (ج
  )بدفرجامی: وخامت(ـ ) شده تعيين: ّمقرره(ـ ) خویشان: ارحام) (د
 الف ـ ب) ٤  د ـ ج) ٣  د ـ ب) ٢  الف ـ ج) ١

  ها صحیح است؟ در کدام مجموعه معنی تمام واژه -٤٢٤
  راه کردن، اطراف، ساختگی، تنهایی گزیدنضمیمه و هم: ّانضمام، اکناف تصنعی، تجرید) ١
  الحال، دشنه، بدترکیب، ناگزیر فی: ًنقدا، ساطور، بدقواره، البد) ٢
  معنی، زه کمان، رنج ممتاز، بیهوده و بی: پرت و پال، شست، تعب: اعال) ٣
  رفتار و یا سخنی ناهنجار خشمگین، الحاح، هول و هراس،: ارغند، اصرار، تک و تا، اطوار) ٤

  ًها تماما یکسان است؟ واژه ی معنایی میان جفت  در کدام گزینه رابطه-٤٢٥
  زهر و تریاق ـ تصدیق و تکذیب ـ کج و معوج) ١
  اورند و اورنگ ـ مطرب و خوالیگر ـ آزرم و حیا) ٢
  ُخرد و کالن ـ مسرور و محزون ـ طاق و جفت) ٣
 ّبذله و لطیفه ـ صله و انعام ـ خمره و خمار) ٤



 

 ٩٧ 

 محمد صادقی

   چند واژه صحیح است؟ معنی-٤٢٦
ــ ) ِانبار کـاه: کاهدان(ـ ) رمه: شبان(ـ ) حلقوم: خرخره(ـ ) به حضور شخص محترمی رسیدن: شدن شرفیاب(
ظـرف سـفالی : َکلـک(ـ ) تنها سخنگو: وحده ّمتکلم(ـ ) آرا بزم: آرا مجلس(ـ ) بها ی نرم و گران نوعی پارچه: جیر(

تـوان  ی چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمـک آن مـی سازه: کُبرج(ـ ) برای حمل یا نگه داشتن مایعات
  )معاشرتی خوش: مشربی خوش(ـ ) ّجهت شلیک توپ را تغيير داد

 هشت) ٤  هفت) ٣  شش) ٢    پنج) ١
  غلط امالیی وجود دارد؟ در کدام گزینه -٤٢٧
  .شدنظام کارهای حضرت به قرار معهود و رسم مألوف بازرفت و حقوق نعمات گزارده ) ١
  .ّعاقل باید که همت در کسب حطام فانی دنیا نبندد) ٢
  .ّکس از سهو و جرم و زلت خالی و معصوم نتواند بود هیچ) ٣
 .باید کرد مرا معذور دار که دیوار این صحن را امارت می: برخاست و گفت) ٤

  شود؟  امالیی بیشتری دیده میغلطدر کدام گروه کلمات  -٤٢٨
  َهای غلنبه ـ قاب و طبق زدگان ـ حرف پوز، قحطیشوخی و بذله ـ تک و ) ١
  کنان هق ّی معهود ـ اسرار و پافشاری ـ ادعای فضل ـ هق فریاد و فغان ـ مسئله) ٢
  ّآرای بالمعارض ـ آلوی برغان ـ غنداق اسلحه ـ وظایف مقرره ـ یک سال آذگار مجلس) ٣
 ی آسمانی  ـ مائدهی حمله ّقصابی ـ ادا و اطوار ـ قالب بدن ـ بهبوحهساطور ) ٤

   است؟غلط در گروه کلمات زیر امالی چند واژه -٤٢٩
ی ارحام ـ غـدقن و ممنـوع ـ کـج و  قطاران ـ جوان دیالق ـ لوازم عاریه ـ ابا و امتناء ـ صله ی هم ترفیع رتبه«

ی ـ ّمعوج ـ دلبستگی غیرمترقبه ـ متانت و وقار ـ یک رأس غاز فربه ـ متـروک و مهجـور ـ تـصنعی و ظـاهر
  »مبهوت و حیران

 پنج) ٤  چهار  ) ٣  سه) ٢    دو) ١
  معنی چند واژه صحیح است؟ -٤٣٠

اسبی که رنگ آن سرخ : َی پتک ـ ابرش ضربه: کودن ـ زخم درای: زاری ـ سفاهت: ّمآب ـ تضرع فرنگی: ّمتجدد«
: تـافتن ی ـ راهکـاهل: خشمگین ـ اهمـال: محنت کشیدن ـ ژیان: ّتسخیر ـ تکفل: مایل به تیره است ـ چیرگی

  »ماه آخر تابستان: دویدن ـ تموز
 هشت) ٤  هفت) ٣  شش) ٢    پنج) ١



 

 ٩٨ 

 محمد صادقی

  الخطی وجود دارد؟  امالیی یا رسمغلطدر متن زیر چند  -٤٣١
گویی کـه ادب مؤانـست و مجالـست ندانـد و در  محمل: مخدوم در نظر سه طایفه زبون و خوار نماید: گفت«

ی خائن مستولی و غالب بر خزاین کـه خـود را  اعاظم بیانگارد؛ بندهطراز  تکریم و خاست و نشست خود را هم
استحقاق بر اصرار و رموز واقف گردد و از متابعـت سـلطان ابـا و  ای که بی ترجیح و تفضیل صورت کند و بنده

  ».امتناع ورزد
 سه) ٤  یک) ٣  دو) ٢  چهار ) ١

  شود؟ در کدام بیت دیده می» ّچند مرده حالجی؟«ی  مفهوم کنایه -٤٣٢
ــده  )١ ــردی دی ــو م ــر ت ــشا ی حــق گ ــین گ   ب

  

ـــدا   ـــرار خ ـــن ز اس ـــالج ای ـــو ح ـــین چ   ّب
  

  
ــد  )٢ ــی دانن ــر معن ــه س ــت ک ــردان ره   ّم

  

ــــده   ــــه از دی ــــان ی کوت ــــد نظــــران پنه   ان
  

  
  چـــــه داری ز مـــــردی و زور بیـــــار آن  )٣

  

ــور   ــه گ ــد ب ــود آم ــای خ ــه پ ــمن ب ــه دش   ک
  

  
  پیش دونان چند ریزی آبرو بهـر دو نـان؟  )٤

  

   چند مردن بهـر ایـن یـک زنـدگی؟هر نفس تا  
  

  
با مفهوم کدام بیـت تناسـب » نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود« مفهوم عبارت -٤٣٣
  دارد؟
ــه ســر عــشق بپوشــم  )١   ّهــزار جهــد بکــردم ک

  

ــم   ــه نجوش ــسرم ک ــش می ــر آت ــر س ــود ب   ّنب
  

  
  ّبه هوش بودم از اول که دل به کس نـسپارم  )٢

  

  م نـه عقـل مانـد و نـه هوشـمشمایل تو بدید  
  

  
  حکایتی ز دهانت به گـوش جـان مـن آمـد  )٣

  

  دگر نصیحت مردم حکایـت اسـت بـه گوشـم  
  

  
  مــرا بــه هــیچ بــدادی و مــن هنــوز بــر آنــم  )٤

  

ــه عــالمی نفروشــم   ــو مــویی ب   َکــه از وجــود ت
  

  
  

با کـدام » ع رتبه نگردمپشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفی«مفهوم کنایی عبارت  -٤٣٤
  )٨٥انسانی (                   ؟نداردبیت تناسب معنایی 

ـه دســت مـــی  )١ ـزم و آه مـــی از بــس کــ   کـــشم کـ
  

  لخـت خـویش آتش زدم چو گـل بـه تـن لخـت  
  

  
ـدازه  )٢ ــ ـو ز ان ــ ـــشق ت ـزون اســـت داغ ع ــ ـا اف ــ   ی م

  

ـــر آن آتـــش ســـوزان داریـــم     دســـتی از دور ب
  

  
ـیه  )٣ ـذارد پـشت دسـت دل مـی پیش آن چـشم س   ِگ

  

  گرچه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده اسـت  
  

  
ـا  )٤ ــــف، دســــت مـــ ـه راه در آن زل ـــ ـد چگون ـــ   ِیاب

  

  گـزد از دور پـشت دسـت؟ جایی کـه شـانه مـی  
  

  
  )٩٠تجربی (             مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟-٤٣٥
ــخن  )١ ــان س ــر زب ــک ب ــه ی ــک ب ــشان ی    رفت

  

  کــــه از ماســــت بــــر مــــا بــــد آســــمان  
  

  
  ی مــــا را گلــــه از گــــرگ نیــــست هّگلــــ  )٢

  

ـــی   ـــبان م ـــداد ش ـــه بی ـــاین هم ـــد ک   کن
  

  
  نخل این بستان ز بار خویشتن یابد شکـست  )٣

  

  ی خــود خیــر در دنیــا ندیــد کــس از زاده هــیچ  
  

  
  نــشین را آســیب جهــان بــیش رســد گوشــه  )٤

  

  دامــی نبــود در ره آن صــید کــه رام اســت  
  

  



 

 ٩٩ 

 محمد صادقی

   دارد؟مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت -٤٣٦
  گریــست گفــت و خــون مــی شــنیدم کــه مــی  )١

  

ــست؟   ــاره چی ــودکرده را چ ــس، خ ــه ای نف   ک
  

  
  از چه نالم چو فغانم همه از خویـشتن اسـت؟  )٢

  

ـــستاند   ـــشتنم ب ـــه از خوی ـــاده ک ـــده آن ب   ب
  

  
  نفس خـویش جداسـت گر نه مرغ چمن از هم  )٣

  

  ریش چراست؟ همچو من خسته و نالنده و دل  
  

  
  دانـم کایت کـنم چـو مـیز هر کـسی چـه شـ  )٤

  

    که جرم من ز من است و بالی خویش منم؟  
شود؟ از کدام بیت، دریافت می» کاه از خودمان نیست؛ کاهدان که از خودمان است«المثل  مفهوم ضرب -٤٣٧

  )٩٥ریاضی (                          
  خــوردن طبیعــت شــد کــسی را چــو کــم  )١

  

  چـــو ســـختی پیـــشش آیـــد ســـهل گیـــرد  
  

  
  ستن و ذکـر کـردن اسـتخوردن برای زی  )٢

  

  تو معتقـد کـه زیـستن از بهـر خـوردن اسـت  
  

  
  کاه بایـد کـه بنـازد کـه خریـداری یافـت  )٣

  

ــود؟   ــاه ش ــی ک ــه پ ــاخر ک ــه تف ــا را چ   کهرب
  

  
  ّکه در وجود طعام است حـظ نفـس با آن  )٤

  

  ّرنـــج آورد طعـــام کـــه بـــیش از قـــدر بـــود  
  

  
شـود، بـه جـزء  ی ابیات دریافـت مـی از همه»  بر ماستگفتا ز که نالیم که از ماست که« مفهوم مصراع -٤٣٨

  )٩٦هنر (                         ............... .
  از دست دیگران چه شکایت کند کـسی  )١

  

  سیلی به دست خویش زند بر قفای خـویش؟  
  

  
  کنـد؟ دزد از جفای شحنه چه فریاد مـی  )٢

  

ــی   ــت نم ــو گردن ــویش گ ــای خ ــد اال جف   ّزن
  

  داروغه،: شحنه(
  ) نگهبان

  خرد دشمن به دشمن آن نپسندد که بی  )٣
  

  با نفس خود کند بـه مـراد و هـوای خـویش  
  

  
  ّگر هر دو دیـده هـیچ نبینـد بـه اتفـاق  )٤

  

  ای کــه نبینــد خطــای خــویش بهتــر ز دیــده  
  

  
  
  

َو ما رمیت إذ رمیت ولکن اهللا رمی«ی   مفهوم آیه-٤٣٩ َ َ ََ َ ََ َّ َ َ ََ َْ ْْ   )٨٥فنی (        کدام است؟» ِ
  گیــر تــو گــر روزی جمــال درد دیــن باشــد عنــان  )١

  

  عنـان بینـی َعجب نبود که بـا ابـدال خـود را هـم  
  

  
  که گر عرشی به فرش آیی وگر ماهی به چاه افتی  )٢

  

  وگر بحـری تهـی گـردی وگـر بـاغی خـزان بینـی  
  

  
  ده گـویی؟ عطا از خلق چون جویی گـر او را مـال  )٣

  

  ؟دان بینی به سوی عیب چون پویی گر او را غیب  
  

  
  دیـدگی باشـد  ز یزدان دان نه از ارکان، کـه کوتـه  )٤

  

  که خطی کـز خـرد خیـزد تـو آن را از بنـان بینـی  
  

  
  



 

 ١٠٠ 

 محمد صادقی

بـا » ّکه خطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینـی/ دیدگی باشد که کوته» ز یزدان دان، نه از ارکان«بیت  -٤٤٠
  )٨٦زبان (                  کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

ـــ  )١ ـــار ا سررشـــتهوف   ی عهـــد اســـت، زنه
  

ـــذار   ـــت مگ ـــته را از دس ـــن سررش ـــه ای   ُک
  

  
ــــار  )٢ ــــت را طلبک ــــبح دول ــــا ای ص   بی

  

ــیش آر   ــدق پ ــت، ص ــل دول ــبح اه ــو ص   چ
  

  
  تــو را گــر تلــخ و گــر شــیرین شــود کــام  )٣

  

ـــام   ـــه از ج ـــناس او را ن ـــاقی ش ـــم از س   ه
  

  
  ّچــــه از رزق مقــــدر بــــیش جــــویی؟  )٤

  

ـــــویی؟   ـــــیش ج ـــــرر پ ـــــه از روز مق   ّچ
  

  
» ّکه خطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی/ دیدگی باشد ز یزدان دان نه از ارکان، که کوته« مفهوم بیت -٤٤١

  )٨٢ریاضی (                ؟نداردبا کدام بیت ارتباط معنایی 
ـــد  )١ ـــنایی ده ـــق آن آش ـــا ح ـــو را ی   ت

  

ـــد   ـــایی ده ـــشت ره ـــت خوی ـــه از دس   ک
  

  
ـــت  )٢ ـــشایش داور اس ـــه بخ ـــعادت ب   س

  

ــــگ    ــــه در چن ــــتن ــــازوی زورآور اس   و ب
  

  
  چه اندیشی از خـود کـه فعلـم نکوسـت؟  )٣

  

ـــت   ـــق اوس ـــه توفی ـــن ک ـــه ک   از آن در نگ
  

  
  گــر از حــق نــه توفیــق خیــری رســد  )٤

  

ـــری رســـد؟   ـــه غی ـــزی ب ـــده چی ـــی از بن   ک
  

  
» نیّکه خطی کز خرد خیزد تو آن را از اینان بی/ دیدگی باشد ز یزدان دان نه از ارکان که کوته«مفهوم بیت  -٤٤٢

  )٨٩خارج از کشور (              با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟
  انــد اجــرام کــه ســاکنان ایــن ایــوان  )١

  

  انــــــد ّاســــــباب تحیــــــر خردمنــــــدان  
  

  
ــد  )٢ ــه کن ــر چ ــرد و ه ــه ک ــر چ   دور او ه

  

  ی کردگــــــار کیهــــــان اســــــت کــــــرده  
  

  
ــالم راســت  )٣ ــار ع ــدر کردگ ــضا و ق ــه ق   هم

  

  مــدان تــو نیــک و بــدی جــز ز ایــزد داور  
  

  
  در گـــوش دلـــم گفـــت فلـــک پنهـــانی  )٤

  

  دانــی؟ کــاری کــه خــدا کنــد ز مــن مــی  
  

  
» ّکه خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی/ دیدگی باشد ز یزدان دان نه از ارکان که کوته« مفهوم بیت -٤٤٣

  )٨٣انسانی (                  با کدام بیت متناسب است؟
  ِز گــرد خــوان نگــون فلــک طمــع نتــوان داشــت  )١

  

  برآید) لقمه(=ّماللت ضد غصه یک نواله  یکه ب  
  

  
  به سعی خود نتوان بـرد پـی بـه گـوهر مقـصود  )٢

  

ــی   ــار ب ــاین ک ــد ک ــال باش ــد خی ــه برآی   حوال
  

  
  گرت چو نوح نبـی صـبر هـست در غـم طوفـان  )٣

  

ــــد   ــــال بگــــردد و کــــام هزارســــاله برآی   ب
  

  
  حکایت شب هجران نه آن حکایت حـالی اسـت  )٤

  

  بــه صــد رســاله برآیــدای ز بیــانش  ّکــه شــمه  
  

  
  



 

 ١٠١ 

 محمد صادقی

  شود؟  مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می-٤٤٤
  دیـدگی باشـد ز یزدان دان، نه از ارکان که کوته«  

  

  »ّکه خطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینـی  
  

  
  شود حاصل تو نوری را که از خورشید رخشان می  ) ١

  

  ی شـیدا جویی زهـی سرگـشته ز خاک تیره می  
  

  
  فای باطنت روشن کنـد چـون صـبح مهـر دلص  )٢

  

  که صـدق انـدرونی را تـوان دانـست از سـیما  
  

  
  ّمرا توفیق طاعت بخش و خطـی ده ز درویـشی  )٣

  

  چنان خطیی که از هر دو جهانم باشـد اسـتغنا  
  

  
  آید زچشم است و زبـان و دل بدی کان بر تو می  )٤

  
  اند اعدا مباش ایمن که روز و شب تو را در خانه  

  
  

  
  )٩٧زبان (            هر دو، وجود دارد؟» تشبیه و استعاره«در کدام بیت  -٤٤٥
  پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر کآسمان  )١

  

ــر گریــان دارد و خورشــید خنــدان نیــز هــم     اب
  

  
ــان سوســن آزاده  )٢ ــوش از زب ــه گ ــد ب   ام آم

  

  باران خوش اسـت کاندر این دیر کهن، کار سبک  
  

  
  محنـت چـو خلیـلّبه توالی تو در آتـش   )٣

  

ـــودم   ـــان ب ـــه و ریح ـــن الل ـــا در چم   گويي
  

  
ــاه  )٤ ــر آن م ــدد گ ــشتن خن ــر خوی ــکر ب   ِش

  

ــــده بگــــشاید دهــــان را   ــــه شــــکر خن   ب
  

  
  

  وجود دارد؟» اسلوب معادله«ی   در کدام ابیات آرایه-٤٤٦
  گذارد کفش هر کس پیش پـای میهمـان می  )الف

  

ــی   ــت م ــار مالل ــدمت، اظه ــاس خ ِدر لب ــد ِ   کن
  

  
ِف بـــــود الزم تهـــــیزبـــــان ال  )ب   دســـــتی َ

  

ــست   ــالی نی ــراب خ ــوج س ــور ز م ــین ش ِزم ِ  
  

  
ــــه داری  )ج ــــلوکی ک ــــن در س ــــف مک ُتکل ّ  

  

ــان را   ــی میهم ــود کن ــه از خ ــواهی ک ــو خ   ُچ
  

  
ُشود اول ستمگر کـشته می  )د   ِی بیـداد خـویش ّ

  

  سیل دائم بر سر خود خانه ویران کـرده اسـت  
  

  
  ِروزگـــار انـــدر کمـــین بخـــت ماســـت  )هـ

  

ــــ   ــــتدزد، دائ ــــده اس ــــی خوابی   م در پ
  

  
  ب ـ د ـ هـ) ٤  ج ـ د ـ هـ) ٣  الف ـ د ـ هـ) ٢  الف ـ ب ـ ج) ١
 

کدام اسـت؟» آمیزی ایهام تناسب ـ استعاره ـ کنایه ـ حس«های  ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -٤٤٧
  )٩٦خارج از کشور (                        
  ُاز عمـر و بـه ده روز کـشیدرود  ای می هفته  )الف

  

  کــز گلــستان صــفا بــوی وفــایی ندمیــد  
  

  
ــل  )ب ــن گ ــرم دام ــم نب ــار بترس ــن از خ ــر م   گ

  

  کــام در کــام نهنــگ اســت ببایــد طلبیــد  
  

  
  ّی عـشاق بگـرد آخر ای مطرب از ایـن پـرده  )ج

  

  چند گویی که مـرا پـرده بـه چنـگ تـو دریـد  
  

  
  تر اندر حق من خواهد گفت هر چه زان تلخ  )د

  

   اسـت و لذیـدکو بگو از لب شیرین که لطیف  
  

  
 د ـ الف ـ ب ـ ج) ٤  ج ـ د ـ ب ـ الف) ٣  ج ـ الف ـ ب ـ د) ٢  الف ـ ب ـ ج ـ د) ١



 

 ١٠٢ 

 محمد صادقی

  ًهای بیت زیر، در کدام گزینه تماما درست آمده است؟ آرایه -٤٤٨
  شکر با همه شیرینی اگر لب بگـشایی نی«  

  

  »پیش نطق شکرینت چو نی انگـشت بخایـد  
  

  
    ـ حسن تعلیلآمیزی ـ مجاز  استعاره ـ حس) ١
  ی حروف ـ کنایه آمیزی ـ نغمه استعاره ـ حس) ٢
  تشبیه ـ مجاز ـ حسن تعلیل ـ ایهام تناسب) ٣
 ی حروف ـ مراعات نظیر تشبیه ـ ایهام ـ نغمه) ٤

  ؟ندارد» ساز وابسته« کدام جمله حرف ربط -٤٤٩
  .اگر کسی در غیبت، حدیث ایشان کند، جواب ندهد) ١
ّد که تو را حاجت بود به عذر خواستن از وی و تکلف کردن برای ویَبدترین دوستان آن بو) ٢ َ  
  َاز آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی) ٣
 ی بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد خدای تبارک و تعالی، همه) ٤

  وجود دارد؟» ساز وابسته«در متن زیر چند حرف پیوند  -٤٥٠
گذرانـد و  کند که مـتن را از نظـرش مـی  هر چیز خطاب به دستگاهی صحبت میی تلویزیون بیش از گوینده«

آورد کـه گـویی  جا که هنرپیشه نیز هست، آن را طوری بر زبان مـی هنگامی که باید سؤالی را مطرح کند، از آن
  ».ّخود طراح آن است

 پنج) ٤  چهار ) ٣  سه) ٢    دو) ١
   حرف ربط است؟فاقد کدام جمله -٤٥١
  .م که باید کمکش کنم تا به حرف بیایددانست می) ١
  عمق وسط حیاط یک حوض بزرگ بود و کم) ٢
  .آمد کدامشان بوی صمغ برنمی پنج شش تا کاج وسط تاریکی پیدا بود، اما از هیچ) ٣
 .شدند ساله فیلسوف می های مردم یک ّاگر همه در کارمان پختگی او را داشتیم، بچه) ٤

  شود؟ دیده می» ساز پایه مه« در متن زیر چند پیوند -٤٥٢
ی  ولی به اصـرار یکـی از ادیبـان کلمـه. دانم که باید متروک گردد ی رسوم و عاداتی می ّمن تخلص را از جمله«
ّصدا تصدیق کردند که تخلص بسی  ّی حضار یک همه. را اختیار کردم اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم» استاد«
  ».جاست و سزاوار حضرت ایشان است به
 شش) ٤  پنج) ٣  چهار ) ٢    سه) ١



 

 ١٠٣ 

 محمد صادقی

  متفاوت است؟» واو«در کدام جمله نوع  -٤٥٣
  .تالطم بود و خیالش تخت نگاهش آرام و حرکاتش بی) ١
  .کرد سوخت، آن دو را سوراخ می کشید و پیکانی که خودش در آتش عشق می با ناخن، روی دیوار، دو قلب می) ٢
  .کشیدند رهای پنبه نشسته بودند و انتظار میی با ها روی لنگه در ساحل اسکله، بچه) ٣
 .گیرد آمیز نوروز، این بازگشت و تجدید دیدار را جشن می های وسوسه این فرزند فراموشکار با یادآوری) ٤

  کدام گزاره در ارتباط با ابیات زیر درست نیست؟ -٤٥٤
  چــــو ســــهراب را دیــــد گردآفریــــد«  

  

ـــد   ـــی بردمی ـــش هم ـــان آت ـــر س ـــه ب   ک
  

  
ـــزه ر   ـــر نی ـــردس ـــهراب ک ـــوی س   ا س

  

  »عنــــان و ســــنان را پــــر از تــــاب کــــرد  
  

  
  .ساز ندارد پایه حرف ربط هم) ١
  .ی مستقل دارد سه جمله) ٢
  .ساز وجود دارد در این دو بیت، دو حرف ربط وابسته) ٣
 .ی هسته است مصراع سوم جمله) ٤

  وجود دارد؟» ی وابسته جمله«در متن زیر چند  -٤٥٥
ایم، داروین معتقد بود که انتخاب  گونه که دیده همان. کامل شودی داروین   فرضیهدانش ژنتیک کمک کرد تا«

سان دارون  بدین. رود های جسمی بلکه در مورد رفتارهای گوناگون نیز به کار می طبیعی نه تنها در مورد ویژگی
رفتـار جـانور را از هایی که  اتولوژیست نامی است که به بیولوژیست. ِتوان نخستین اتولوژیست دانست را می

  ».اند کنند داده یک دیدگاه تکاملی مطالعه می
 شش) ٤  پنج) ٣  چهار ) ٢    سه) ١

  .هستند» ی وابسته جمله«فاقد ............ ی ابیات به جزء بیت  همه -٤٥٦
  ما مالمت را به جـان جـوييم در بـازار عـشق  )١

  

  کـــنج خلـــوت پارســـایان ســـالمت جـــوی را  
  

  
ــــــال گ  )٢ ــــــان مث ــــــای زم ــــــدمابن   ن

  

  ویــــن دور فلــــک چــــو آســــیاب اســــت  
  

  
ــاره  )٣ ــد ســال شــود لعــل پ ــه چن   ای ســنگی ب

  

  زنهار تـا بـه یـک نفـسش نـشکنی بـه سـنگ  
  

  
  روم تا کوی دوسـت با صبا افتان و خیزان می  )٤

  

  کـــنم ّوز رفیقـــان ره اســـتمداد همـــت مـــی  
  

  
  کدام بیت متفاوت است؟» ی پایه هم«های  تعداد جمله -٤٥٧
ــ  )١ ــیدا از آن ش ــوش ــاه ت ــو م ــارم چ ــه نگ   دم ک

  

ــوه   ــود و جل ــرو نم ــست اب ــرد و رو بب ــری ک   گ
  

  
  وار راه عـــشق تـــو دراز اســـت ولـــی ســـعدی  )٢

  

ــی   ــی م ــا م ــه قف ــسرت ب ــر ح ــرم روم وز س   نگ
  

  
ــوی داد  )٣ ــود و فت ــست ب ــه دی م ــه مدرس   فقی

  

  کــه مــی حــرام ولــی بــه ز مــال اوقــاف اســت  
  

  
  عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوسـت؟  )٤

  

ــا   ــوایی رای ــم رس ــا غ ــورد ی ــت خ ــم دوس    غ
  

  
  



 

 ١٠٤ 

 محمد صادقی

  است؟) ّمرکب(» غیرساده«ی   جملهفاقدکدام بیت  -٤٥٨
  تقــــــدیر در ایــــــن میــــــانم انــــــداخت  )١

  

ــــی   ــــاره م ــــه کن ــــدان ک ــــرفتم چن   گ
  

  
ــن  )٢ ــا ای ــست ب ــالی نی ــان خ ــیچ مک ــو ه ــه ز ت   ک

  

ــوان داد   ــشان نت ــو را ن ــان ت ــیچ مک   ْدر ه
  

  
  ود؟گل و شکوفه همه هست و یار نیست، چه س  )٣

  

  بت شکراب من در کنار نیـست، چـه سـود؟  
  

  
  خــسرو اگــرت نیــست مــرادی، مخــور افــسوس  )٤

  

  زیــرا کــه همــه کــار بــه هنگــام برآیــد  
  

  
  

  نقش دستوری یکسانی دارد؟» ضمیر پیوسته« در کدام دو جمله -٤٥٩
  .چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد) الف
  .شوند ها وارد می  مهمانگفتم خدا عقلت بدهد یک ساعت دیگر) ب
  .برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع به اتاق دیگرش فرستادم) ج
  ها چیست؟ مهلتش نداده گفتم استغفراهللا، این حرف) د
  ج ـ الف) ٢    ب ـ د) ١
 ب ـ ج) ٤    الف ـ د) ٣
  ؟شود نمی در کدام گزینه، فعلی که مفعول و مسند بپذیرد، یافت -٤٦٠
  .ان مستش کند که دامنش از دست برودنکند بوی غاز چن) ١
  .دانم که باید متروک گردد ی رسوم و عاداتی می ّمن تخلص را از زواید و از جمله) ٢
  کنی ای هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه می به هر شیوه) ٣
 .کردم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرماييد ریز تعارف و اصرار می یک) ٤
  واژگان کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب و صحیح است؟ -٤٦١

حشم پادشاه در آن تاریکی و تیرگی همه از یکـدیگر . بینیم رخصت نمی........... اهمال و تقصیر را در مذهب «
کریـه  ِو منقصت مگر سـمتی............ وصمت . به ضیعتی غریب افتاد............ ّمتفرق شدند و او از ضیاع آن 

ّو استخارت و تدبر و مشاورت تو را به مهمی بزرگ اختیار ............. پس از : او را پیش خواند و فرمود که. است ّ
  ».ایم کرده
ّحمیت ـ نواحی ـ غدر ـ تأمل) ١ ّحمیت ـ نواهی ـ غدر ـ تعمل) ٢  ّ ّ  
ّهمیت ـ نواحی ـ قدر ـ تأمل) ٣ ّهمیت ـ نواهی ـ قدر ـ تعمل) ٤  ّ ّ 

  شود؟  امالیی یافت میغلطکدام گزینه در  -٤٦٢
ّتخلص شعری ـ ابراز رضامندی ـ تصدیق حضار ـ سماق) ١   مکیدن ّ
  ی کارزار ـ به انضمام مایحتوی ـ بذله و لطیفه حیات و جاندار ـ بحبوحه ذی) ٢
ّجا ـ مصاحبت و همدمی ـ مسلح و مجهز ـ اساس تزویر گزاری به سپاس) ٣ ّ  
 ی ارحام صم ـ لئیم و سفله ـ صلهی خ طیلسان آبی ـ توطعه) ٤



 

 ١٠٥ 

 محمد صادقی

   آمده است؟نادرستروی آن   معنی چند واژه در کمانک روبه-٤٦٣
ــ واعـظ ) کمـین کـردن بـرای شـیطنت(ُـ قـال کـردن ) دشنام دادن(ـ شماتت ) سریر(ـ اورنگ ) حاکم(والی 

ــ بـور ) ّتخلـص(َ رسـتن ـ) کامل و تمام(ـ دانگ ) گرفتار(ّـ مقید ) دهقان(ـ برزیگر ) ستبر(ـ یفور ) محتسب(
  )آور شگفت(ُ، عجاب )زده شدن خجلت(شدن 

  یک) ٢      سه) ١
  چهار  ) ٤      دو) ٣

   معنا شده است؟نادرستای  در کدام گزینه واژه -٤٦٤
  )ّگواهی دادن به صحت امری: تصدیق(، )ها آسمان: افالک(، )پیامد: دستاورد(، )بسنده کردن: اکتفا کردن() ١
  )مسلسل سنگین: تیربار(، )آشکار: هویدا(، )چوپان: شبان(، )کرانه: سرحد) (٢
شـکل در زورخانـه از  ای کمـانی وسیله: ّکباده(، )ستیزه: معارض(، )رتبه گرفتن: ترفیع(، )بدفرجامی: وخامت) (٣

  )جنس آهن
 )زنی رای: استشاره(، )چیزهای اضافی: زواید(، )ها خودنمایی: تظاهرات(، )نوگرایان: ّمتجددین) (٤

   است؟تقابلی زیر با مفهوم کدام گزینه در  مفهوم منظومه -٤٦٥
ات  ّاما خنـده/ هیچ دگرگونی بی/ که دنیا را دیده است/ با چشمانی خسته/ گردم از پس نبردی سخت باز می«

  »گشاید به رویم می/ تمامی درهای زندگی را/ جوید و پروازکنان در آسمان مرا می/ شود که رها می
ــکرخند  )١ ــل ش ــشاییآن لع ــم بگ ــر از ه   ه گ

  

  ّحقــا کــه بــه یــک خنــده دو عــالم بگــشایی  
  

  
ــشاط  )٢ ــار ن ــست روزگ ــم نی ــداری غ ــه پای   ب

  

ـــده   ـــتاب خن ـــادمانی را ش ـــت ش ـــرق اس   ی ب
  

  
  از اوضــاع جهــان دلگیــرم» صــائب«قــدر  آن  )٣

  

ـــده   ـــرد خن ـــم از دل نب ـــه غ ـــرا َک ـــدار م   ی دل
  

  
  ات آتش به جهان افتاده اسـت از شکر خنده  )٤

  

  ور است که در عالم جـان افتـاده اسـت؟این چه ش  
  

  
با مفهوم کدام گزینه متناسـب » لب خندان بیاور چون لب جام/ ّدلی از جور ایام اگر خونین«مفهوم بیت  -٤٦٦
  است؟

  ای پرآتش و انفاس خوش همچو مجمر سینه  )١
  

  ام همچو سـاغر بـا دل پرخـون و لـب پرخنـده  
  

  
  اسـتی خـونین پید داغ پنهان من از خنـده  )٢

  

  انگیزتــر اســت ای بــسا خنــده کــه از گریــه غــم  
  

  
  ایـم طـالع زخـم آمـده ما در این غمکـده هـم  )٣

  

  ی خـونین بـه لـب مـا نرسـید گریـه خنده بـی  
  

  
  به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جـام  )٤

  

  دهــد از رخــسارم خــون دل عکــس بــرون مــی  
  

  
  



 

 ١٠٦ 

 محمد صادقی

   مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟-٤٦٧
  ا دل خونین لب خندان بیـاور همچـو جـامب  )١

  

  نی گرت زخمی رسد آبی چو چنگ اندر خروش  
  

  
  گر در این میخانه از بیداد دوران چـون قـدح  )٢

  

  دل ز خون لبریز باشد چهره خندان بهتـر اسـت  
  

  
ــرا  )٣ ــه م ــزد هــر کــس ک   پیداســت چــو روز ن

  

  بــا ایــن لــب خنــدان چــه دل پرخــون اســت  
  

  
ــار   )٤ ــد خارخ ــم ش ــشهاز دل ــادمانی ری ــن ش   ک

  

  غنچه تا زد غوطه در خون از لب خندان خویش  
  

  
   مفهومی دارد؟تقابلکدام گزینه با بیت زیر  -٤٦٨

ــادی«   ــت ش ــی اس ــل دل گنج ــیش اه ــه پ   ب
  

ــی   ــتاورد ب ــه دس ــی ک ــادی رنج ــت ش   »س
  

  
  نـــصیب اســـت ز شـــادی بـــیدل عاشـــق   )١

  

  نگنجــــد فــــرح در بیــــت احــــزان مــــی  
  

  
  آیـد بـه دسـت مـیدامن شادی چو غـم آسـان ن  )٢

  
  

  شود خون تا لبی خندان کنـد پسته را دل می  
  

 

  
ــده  )٣ ــد خن ــال باش ــه در دنب ــی گری ــت را ی ب   وق

  

  بایدت خنده زن چون گل اگر در خون شنا می  
  

  
  توان کردن به دست آورده گیـر َهر چه ترکش می  )٤

  

  ّغم ز ناکامی نباشـد همـت ار کوتـاه نیـست  
  

  
  ًتماما در کدام بیت آمده است؟» تشبیه ـ اغراق ـ مجاز ـ کنایهاستعاره ـ «های  آرایه -٤٦٩
ـــان  )١ ـــه جه ـــن را ک ـــان چم ـــد نوعروس   آراین

  

ـــست   ـــت بشک ـــازار لطاف ـــو ب ـــل روی ت ـــا گ   ب
  

  
  در موی میانت سخنی نیست که خود نیـست  )٢

  

  دهـان اسـت لیکن سـخن ار هـست در آن پـسته  
  

  
  صبر چون پروانـه بایـد کردنـت بـر داغ عـشق  )٣

  

  صحبت با یکی داری نـه در مقـدار خـویشای که   
  

  
ــون  )٤ ــده رود خ ــزدت از دی ــه برنخی ــواهی ک   خ

  

ــــد   ــــسان مبن ــــحبت رود ک ــــای ص   دل در وف
  

  
شود؟ به ترتیب، در کدام ابیات، یافت می» آمیزی و تشبیه ایهام ـ اسلوب معادله ـ حس«های   آرایه-٤٧٠

  )٩٧هنر (                              
  روی تـــو بـــستزمانـــه از ورق گـــل مثـــال   )الف

  

ــانش   ــرد پنه ــه ک ــو در غنچ ــرم ت ــی ز ش   ول
  

  
  وار زنـد پروانـه شمع من در هر کـه آتـش مـی  )ب

  

  ریــزد از خاکــستری ای مــی رنــگ عــشق تــازه  
  

  
  عالمی را کشت و دست و تیغ او رنگین نـشد  )ج

  

  تیزی شمـشیر پـاک از خـون کنـد شمـشیر را  
  

  
ــردی  )د ــالم ب ــه ع ــار از هم ــه قم ــرفتم ک ــن گ   م

  

  بایــد رقــت  همــه را باختــه مــیدســت آخــر  
  

  
  د ـ ج ـ ب ـ الف ) ٤  ج ـ د ـ الف ـ ب) ٣  ب ـ ج ـ د ـ الف) ٢  الف ـ ج ـ ب ـ د) ١



 

 ١٠٧ 

 محمد صادقی

به ترتیب، در کدام ابیـات » آمیزی و حسن تعلیل اسلوب معادله ـ کنایه ـ ایهام تناسب ـ حس«های   آرایه-٤٧١
  )٩٦زبان (                         آمده است؟

ــ ) الف ــن ق ــران مــی وم ســیهآه از ای ــه گ ــد دل ک   دانن
  

ــــانی را   ــــه کنع ــــب، وصــــال م ــــه زر قل   ب
  

  
  گیـرد از آن دندان ز پیـران گـردش افـالک مـی  )ب

  

  گزیـدن را که از غفلـت نینـدازی بـه پیـری لـب  
  

  
َجان محال اسـت کـه در جـسم بـود فـارغ  )ج   بـال ُ

  

ـــدانی را   ـــردم زن ـــود م ـــفته ب ـــواب، آش   َخ
  

  
ـــ  )د ـــوده اس ـــوا آس ـــک ه ـــاه ز تحری   تدل آگ

  

  نیـــست از بـــاد، خطـــر تخـــت ســـلیمانی را  
  

  
  سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی در این ماتم  )هـ

  

ــخ   ــام تل ــه شــکرخنده شــیرین دار ک   کامــان را ب
  

  
  ج ـ د ـ هـ ـ الف ـ ب) ٢    ج ـ الف ـ د ـ هـ ـ ب) ١
 د ـ ب  ـ الف ـ ج ـ هـ) ٤  د ـ الف ـ ج ـ هـ ـ ب) ٣

  .درست است.............. ی   گزینهبه استثنایها  ی گزینه  مقابل همهشده در ی نوشته  هر دو آرایه-٤٧٢
  در وفا، طـایر تـصویر تـوان گفـت مـرا  )١

  

  ی یک چمنم دائم و بـالم بـاز اسـت بسته  
  

  )تضاد ـ تشبیه(
  ِصفت خاک درت را در دیده کشم سرمه  )٢

  

  زیرا که نشانی اسـت بـر او از کـف پـایی  
  

  حسن تعلیل ـ (
  )تشبیه

  داغ ایـن چمـن ی بی سار توست اللهرخ  )٣
  

  انــد هـای بـاغ همـه داغ دیـده ایـن اللـه  
  

  جناس ناهمسان ـ(
  ) تشخیص

  گفتمش سینه چو گندم ز غمت بشکافم  )٤
  

  گفت کز ماش بگوييد که بر ما به دو جـو  
  

  ایهام تناسب ـ (
  )کنایه

در کدام گزینه به » تر از خال تو حالی تیرهدارد دل من / ای بر قمر از غالیه خالی تا ساخته«های بیت   آرایه-٤٧٣
  درستی آمده است؟

  تشبیه ـ جناس همسان ـ استعاره ـ کنایه) ١
  حسن تعلیل ـ کنایه ـ تشخیص ـ تناسب) ٢
  استعاره ـ کنایه ـ تشبیه ـ جناس ناهمسان) ٣
 تکرار ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ جناس ناهمسان) ٤

  )٩٦ریاضی (    به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟» بیه و ایهاماغراق ـ تضاد ـ تش«های   آرایه-٤٧٤
  ی قــانون عــشقت بایــد ای بیمــار نفــس نــسخه  )الف

  

ــو   ــادانی ت ــا درد ن ــا شــفا بخــشد دوا ب   ت
  

  
ـــه، شـــبنم راح ریحـــانی تـــو  )ب   ِای بـــه جـــام الل

  

  اند و ساقی ابر نیسانی تو سرو و گل مست  
  

  
  چــون شــفق رنگــین کنــد محــراب ســیمین افــق  )ج

  

  روز و شب محوند در سیمای روحـانی تـو  
  

  
  کننـد خواهی که سودا می سود از این بهتر چه می  )د

  

  ی فـانی تـو ّجنت بـاقی بـه ایـن بیغولـه  
  

  
 الف ـ د ـ ج ـ ب) ٤  الف ـ ج ـ د ـ ب) ٣  ج ـ ب ـ الف ـ د) ٢  ج ـ د ـ ب ـ الف) ١



 

 ١٠٨ 

 محمد صادقی

  دهد؟ ستی نشان میهای ابیات زیر را به در کدام گزینه به ترتیب آرایه -٤٧٥
  ِنه تو را بگفتم ای دل که سر وفـا نـدارد؟  )الف

  

  به طمع ز دسـت رفتـی و بـه پـای درفکنـدت  
  

  
  آن نگینی که بـدو بـود ممالـک بـر پـای  )ب

  

  در کف دیـو فتـاده اسـت و سـلیمان محـروم  
  

  
ــالم  )ج ــو ح ــت همچ ــت زلف ــشان اس   پری

  

  مگـــر حـــال پریـــشانم شـــنیده اســـت  
  

  
  خـورم ی الوان نمـی خون در تالش جامه  )د

  

  صـفت یـک قبـا مـرا سالی بس اسـت کعبـه  
  

  
  آمیزی کنایه ـ تضاد ـ جناس ناهمسان ـ حس) ٢  آمیزی مجاز ـ تلمیح ـ استعاره ـ حس) ١
 تشبیه ـ مجاز ـ تشخیص ـ کنایه) ٤  مجاز ـ تضاد ـ حسن تعلیل ـ تشبیه) ٣

  ی جمع است؟ نشانه» ان« در چند واژه پسوند -٤٧٦
  » بهاران ـ شتابان ـ همرهان ـ ستارگان ـ جویان ـ اذهان ـ خفقان ـ حاضران ـ حاسداندالوران ـ«
 شش) ٤  پنج) ٣  چهار ) ٢    سه) ١

  .یکسان است» ان«نوع پسوند ............ ی  های گزینه ی واژه در همه -٤٧٧
  بامداران ـ شامگاهان ـ سحرخیزان ـ نیمروزان) ١
  شاچیانبازوان ـ خرامان ـ افسران ـ تما) ٢
  لنگان خوران ـ لنگ بندان ـ شیرینی کنان ـ راه آشتی) ٣
 خندان ـ روان ـ نمایان ـ گدازان) ٤

  به ترتیب کدام است؟» دمان چرخان ـ چناران ـ بستگان ـ سپیده«های  در واژه» ان«نوع پسوند  -٤٧٨
  حالت ـ جمع ـ جمع ـ زمان) ٢  ساز ـ مکان ـ جمع ـ جمع صفت فاعلی) ١
  ساز ـ مکان ـ جمع ـ زمان صفت فاعلی) ٤  الت ـ جمع ـ زمانجمع ـ ح) ٣
  

  .شود ی پسین دیده می از نوع وابسته» ان«پسوند .............  بیت به جزءابیات ی   در همه-٤٧٩
ــه؟  )١ ــدام اســت ب ــردم ک ــه م ــد ک   ِچــه دان

  

ـــــه؟   ـــــان را ز م ـــــد که ـــــه شناس   ِچگون
  

  
ــــام  )٢ ــــتان س ــــشه دس ــــد پراندی   بیام

  

ـــ   ـــد ت ـــون زی ـــا چ ـــه ت ـــامَک ـــود نیکن   َا ب
  

  
ـــان  )٣ ـــژاد کی ـــود از ن ـــه ب ـــیاوش ک   س

  

ــــان   ــــر می ــــر ب ــــسته کم ــــو ب ــــر ت   ز به
  

  
  همــه خــاک بــر ســر همــی بیختنــد  )٤

  

  ز مژگــــان همــــی خــــون دل ریختنــــد  
  

  
  شده بر مفهوم متفاوتی داللت دارد؟ مشخص» ان«ی  در کدام بیت نشانه -٤٨٠
ـــشوه  )١ ـــال ع ـــدگاه وز مح ـــوان چن ـــوان دی   ی دی

  

ــخن   ــور س ــع گنج ــرطب ــد خیرخی ــور باش    رنج
  

  
  بــــا جــــاهالن اگرچــــه بــــه صــــورت برابــــرم  )٢

  

ـــا   ـــان م ـــر می ـــه آخ ـــر آین ـــود ه ـــی ب   َفرق
  

  
  تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تازان پس  )٣

  

  به هـر جانـب کـه رو آری درفـش کاویـان بینـی  
  

  
  هــــزار دشــــمنی افتــــد بــــه قــــول بــــدگویان  )٤

  

ــت   ــتی برجاس ــشوق دوس ــق و مع ــان عاش   می
  

  



 

 ١٠٩ 

 محمد صادقی

ّکتابت ـ برزن ـ رعب ـ متنبه ـ اهتمام«های  در کدام گزینه تمام واژه -٤٨١   اند؟ درست معنا شده» ُ
  خورده ـ کوشش نوشتن ـ کوچه ـ ترسناک ـ کتک) ١
  ّخورده ـ همت گماشتن نوشتن ـ آستانه ـ وحشت ـ کتک) ٢
ّنویسی ـ خیابان ـ ناامیدی ـ متوجه ـ همت گماشتن خوش) ٣ ّ  
 ترس ـ آگاه ـ سعیّتحریر ـ محله ـ ) ٤

  .اند به درستی معنا شده............ ی  در گزینه» مهابت ـ غریب ـ اثنا ـ سجایا ـ اهتزاز«های   تمام واژه-٤٨٢
  بزرگی ـ شگفت ـ دومین ـ عادت نیکو ـ تکان خوردن) ١
  عظمت ـ عجیب ـ میان ـ عادات ـ جنبش) ٢
  شکوه ـ نادر ـ بین ـ خلق و خوی ـ افراشته) ٣
 ها ـ شادمان س ـ نزدیک ـ وسط ـ خویتر) ٤

  ها صحیح است؟ ها، معنای تمام واژه  در کدام گروه واژه-٤٨٣
  )بیرق: درفش(ـ ) فرسوده: ژنده(ـ ) کتاب: صحیفه) (الف
  )سوگ: رسا(ـ ) اجداد: نیاکان(ـ ) آواز: ّترنم) (ب
  ) و قویدارای پیکر بزرگ: تناور(ـ ) بیرون کشیده: آخته(ـ ) دادن اذن: رخصت) (ج
  )انگیز خیال: ّمخیله(ـ ) چین و چروک: شکن(ـ ) شود بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ترس دیگران می: ابهت) (د
 ج ـ الف) ٤  ج ـ د) ٣  ب ـ الف) ٢  ب ـ د) ١

  الخطی وجود دارد؟  امالیی و رسمغلطدر میان گروه کلمات زیر چند  - ٤٨٤
ـ صحیفه« ـ چین و شکن خصایل و سجایا  ـ متأثر و متعسف  ی شعر  ـ زمخت و ستبر  ـ توذیع جوایز  ـ غلغله و همهمه  ّهای سالخوردگی  ّ

ـ معقر و کهن ـ خط و تحریر  ـ محظوظ و برخوردار ّـ محو و مستغرق  ـ غایی و نهایی    »سال 
 پنج) ٤  چهار  ) ٣  سه) ٢    دو) ١
  

  ی واژگان صحیح است؟ در کدام گزینه معنای همه -٤٨٥
  ُسازی، مهر کردن فرمان، تحریر، ستودن نیرنگ: ریر، تقریظتلبیس، توقیع، تق) ١
  وآمد، سر باز زدن، جنبیدن، بسنده کردن رفت: اختالف، امتناع، التهاب، اکتفا) ٢
  اعمال عبادی، بدبختی، همراهی کردن، آشکار ساختن: معاملت، مخاصمت، مشایعت، مکاشفت) ٣
 دن، درماندگی، مرض تشنگی، دور دانستنرهایی دا: استخالص، استیصال، استسقا، استبعاد) ٤



 

 ١١٠ 

 محمد صادقی

  شود؟  امالیی یافت میغلط در کدام گزینه -٤٨٦
  ّنفخ صور ـ صولت و مهابت ـ هرای مهیب ـ استر و قاطر ـ وقب و غارب) ١
  منصب ـ التهاب و برافروختگی ـ قطره و رشحه عقد و مخنقه ـ مرض استسقا ـ صاحب) ٢
  کش ـ نزاع و مخاصمت ـ طفره رفتن ّـ خان قدارهی مضحک  مطاوعت و متابعت ـ منظره) ٣
 ها شرحه از فراغ ـ استقرار سالح القصوای مقصود ـ شرحه حماقت و سفاهت ـ متقاعد و مجاب ـ غایت) ٤

   است؟تقابلمفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت شعری زیر در  -٤٨٧
اما جان صادق مـن آن را بـرای تـو ترسـیم / دگنجد که قلم بتواند آن را بنگار ی آدمی می ّآیا چیزی در مخیله«

  »نکرده باشد؟
  گوینــد مگــو ســعدی چنــدین ســخن از عــشقش  )١

  

ــی   ــه دوران م ــد ب ــن گوین ــد از م ــویم و بع ــا گ   ه
  

  
ــار گفــت یــک عمــر مــی  )٢   تــوان ســخن از زلــف ی

  

ــده اســت   ــضمون نمان ــه م ــاش ک ــد آن مب   در بن
  

  
  ســودای زلــف و خالــت در هــر خیــال نایــد  )٣

  

ـــشه   ـــدی و اندی ـــان نگنج ـــز در گم   صـــالت ج
  

  
  شاد باش از حسن خود کز وصف تو سـحر حـالل  )٤

  

  بـه نظـم آورد و دیـوان تـازه کـرد» خاقانی«طبع   
  

  
  ها دور است؟ مفهوم کدام گزینه از مضمون مشترک سایر گزینه -٤٨٨
  زبــــانی نــــدارم غمــــی مــــن از بــــی  )١

  

  کـــه دانـــم کـــه ناگفتـــه دانـــد همـــی  
  

  
ــ  )٢ ــزار معن ــه صــد ه ــفافــسوس ک   ی لطی

  

ـــــد   ـــــه بمان ـــــق ناگفت ـــــااهلی خل   از ن
  

  
  ی هجر است ولـیکن ّیک سینه پر از قصه  )٣

  

ــــگ   ــــدارم از تن ــــار ن ــــت گفت ــــی طاق   دل
  

  
  دریغـــا کـــه کـــام و لـــب از کـــار مانـــد  )٤

  

ــــخن   ــــد س ــــسیار مان ــــه ب ــــای ناگفت   ه
  

  
نون درختانی تناور نهالی چند که وی در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود، اک«ّبا توجه به عبارت  -٤٨٩

بایست تمام این اشیای عزیز را ترک  کاه و مصیبت سختی بود که اکنون این مرد می شده بودند، چه اندوه جان
کدام بیت بیان حال فـرد آزرده از تبعیـد » .کند و نه تنها حیاط مدرسه، بلکه خاک وطن را نیز وداع ابدی گوید

  )٨٤انسانی (          است؟
ــف   )١ ــو نباشــدِســر زل ــریت ــف دگ   ، ســر زل

  

ــست   ــشانی نی ــط پری ــا قح ــرای دل م ــه ب   ک
  

  
  ّدلــم از صــحبت شــیراز بــه کلــی بگرفــت  )٢

  

ــدادم   ــر از بغ ــه پرســی خب ــت آن اســت ک   ِوق
  

  
ــه هــیچ جــا  )٣   ّگــر عــاقلی مبــاش مقیــد ب

  

ــشنیده   ــده ن ــدا، بن ــک خ ــه مل ــدا؟ ای ک   ی خ
  

  
  گـرد و هـر جـایی دال مباش چنـین هـرزه  )٤

  

ــدین   ــشت ب ــار ز پی ــیچ ک ــه ه ــرودک ــر ن    هن
  

  
  



 

 ١١١ 

 محمد صادقی

  وجود دارد؟» تشخیص«و » تشبیه«ی  در کدام ابیات، هر دو آرایه -٤٩٠
  لـبم ِمرا چه شکوه زبرق؟ آن گیاه تشنه  )الف

  

ِکــــه داغ حــــسرت بــــاران نوبهــــارم ســــوخت   ِ  
  

  
  ُحسن تو گنجی است شایگانی و زلفت  )ب

  

ــایگان    ــنج ش ــر گ ــار س ِم ِ ــاهانه(=ِ ــو داری) ش ــه ت   ک
  

  
  ِاه نوام دوش گه شـامابروی تو چون م  )ج

  

  کـه عیـد اسـت) صبح(=ازبام  نوش هم فرمود که می  
  

  
ـــه شـــیفتگان، روز قیامـــت  )د ِعـــذر گن ِ  

  

  روشـــن شـــود ای حـــوروش از روی چـــو ماهـــت  
  

  
 ج ـ د) ٤  الف ـ ب) ٣  ب ـ د) ٢  الف ـ ج) ١

  ًها در بیت زیر، تماما موجود است؟ کدام آرایه -٤٩١
  میَقــرار چــو زلــف تــو عــال هــستند بــی«  

  

ــرار حــسن   ــد در خــم زلفــت ف ــده دی ــا دی   »ُت
  

  
  تشخیص ـ اغراق ـ مراعات نظیر ـ کنایه ـ ایهام تناسب) ١
  ایهام تناسب ـ مجاز ـ تضاد ـ تشبیه ـ مراعات نظیر) ٢
  تشبیه ـ کنایه ـ ایهام تناسب ـ جناس ـ تشخیص) ٣
 مجاز ـ تشبیه ـ اغراق ـ جناس ـ تضاد) ٤

  ..............ها درست است، به جزء  ی گزینه شده در مقابل همه ی نوشته  هر دو آرایه-٤٩٢
  ِدیــوان کنــون حکومــت دیــوان کجــا کننــد  )١

  

ـاز   ـید ب ـلیمان رس   کانگشتری به دسـت س
  

  جناس همسانـ (
  ) تلمیح

ـــت  )٢ ـم اس ــ ـراوان غ ــ ـه ف ــ ـراوان خزین ــ   ف
  

ـم اسـت   ـا ک ـه دنی ـده آن را ک   کم اسـت ان
  

ـ (   مجاز 
  )جناس ناهمسان

ـود ّن چون مالیم شد مصفا میدل به دشم  )٣   ش
  

ـود سنگ با آتش چو نرمی کرد مینا می     ش
  

ـ (   اسلوب معادله 
  )اغراق

ـروی  )٤ ـر بــ ـرو وگــ ـردم مــ ـانی مــ ـه میهمــ   بــ
  

  کــم از فــضیلت طاعــت مــدان اطاعــت را  
  

  جناس ناهمسانـ (
  ) تضاد

یـه، اسـلوب معادلـه و ایهام تناسب، حـسن تعلیـل، کنا«های  ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن آرایه -٤٩٣
  )٩٢تجربی (                    کدام است؟» تناقض
  سـپارم جـان از آن به خاک درت هـست مـی  )الف

  

  که هم بـه کـوی تـو مـستم بـه خـاک بـسپارند  
  

  
ــه  )ب ــین خفت ــدی بب ــه ندی ــر، گرچ ــدار گی   ی بی

  

  ی بیـدار مـن چشم پر از خـواب خـویش، دیـده  
  

  
  گوست در بـاغ وجـود صد هزاران بلبل خوش  )ج

  

  هزاری گو مبـاش» سلمان«گر نباشد چون تو ای   
  

  
  مـــاه از اثـــر مهـــر رخـــت یافـــت نـــشانی  )د

  

ــت   ــران اس ــالش نگ ــه جم ــانی ب   زان روی جه
  

  
ــر اشــک کــسی حــال دل نمــی  )هـ ــه غی ــد ب   دان

  

ـــرد   ـــر گی ـــان خب ـــل ز دیوانگ ـــشه طف   همی
  

  
  ج ـ د ـ الف ـ هـ ـ ب) ٢    ب ـ ج ـ الف ـ د ـ هـ) ١
  د ـ الف ـ ج ـ هـ ـ ب) ٤  ـج ـ د ـ ب ـ الف ـ ه) ٣



 

 ١١٢ 

 محمد صادقی

  شده در مقابل کدام بیت درست است؟ ی نوشته  هر دو آرایه-٤٩٤
ـه اسـت  )١ ـیراز گفت ـعدی ش   این آن غزل که س

  

ــت جــان بــرادر کــه کــار کــرد     مــزد آن گرف
  

ـ تلمیح(   )تضمین 

ـایه  )٢ ـاب ســ ـرم آفتــ   نـــشین اســـت در نظــ
  

ـو داری   ــ ـه ت ــ ـــستان ک ـه روی دل ــ ـر کل ــ   َزی
  

ـ متناقض(   )انم تشبیه 

ـایش خطاسـت  )٣ ـد آس ّاز جهان آب و گل امی ِ  
  

ـاردیوار بــدن مهمــان     ســرای دردهاســت ِچـ
  

ـتشبیه(   )جناس ناهمسان 

ـار از تهـــــی  )٤ ـاره چنــــ ـتی، بیچــــ   دســــ
  

  دســت خــواهش چــو گــدا بگــشاده اســت  
  

ـ اسلوب معادله(   )حسن تعلیل 

  ؟نیست» ی معنوی حذف فعل به قرینه«در کدام بیت،  -٤٩٥
ـــر   )١ ـــاده ب ـــاده ب ـــمنه ـــاه و انج ـــف م   ک

  

ـــــومردم   ـــــو و دی ـــــالی ز دی ـــــان خ   جه
  

  
  تر دارم به جانت کز میان جان ز جانت دوست  )٢

  

  ّبــه حــق دوســتی جانــا کــه بــاور دار ســوگندم  
  

  
ـــو پـــای در گـــل او بـــی  )٣ ـــو چـــو گـــل ت ِت ُ  

  

ـــــر دل   ـــــنگ ب ـــــو س ـــــنگدل و ت   او س
  

  
ّز گرمــــی و ســــردی و از خــــشک و تــــر  )٤ ّ  

  

  ی یکــــــدگر سرشــــــتی بــــــه انــــــدازه  
  

  
  شود؟ دیده می) ی لفظی و معنوی به قرینه(» حذف فعل« در کدام بیت هر دو نوع -٤٩٦
  به دوستی کـه اگـر زهـر باشـد از دسـتت  )١

  

  چنـــان بـــه ذوق ارادت خـــورم کـــه حلـــوا را  
  

  
  نه مرا طاقت غربت نه تو را خـاطر قربـت  )٢

  

  دل نهادم به صوری کـه جـز ایـن چـاره نـدانم  
  

  
   چینـد گـرددمرغ جایی که علـف بینـد و  )٣

  

  جـا کـه وفـا بینـد و جـود نظـر آن مرد صاحب  
  

  
  ّخرم تنـی کـه جـان بدهـد در وفـای یـار  )٤

  

ــت   ــال دوس ــود پایم ــه ش ــری ک ــال در س   اقب
  

  
  صورت گرفته است؟» حذف فعل«در کدام بیت  -٤٩٧
  هم گلـستان خیـالم زتـو پـرنقش و نگـار  )١

  

  سـای تـو خـوش هم مشام دلم از زلـف سـمن  
  

  
   که از سـیل بـال نیـست گـذاردر ره عشق  )٢

  

  ّام خــاطر خــود را بــه تمنــای تــو خــوش کــرده  
  

  
  شکر چشم تو چه گویم که بـدان بیمـاری  )٣

  

ــی   ــوش م ــو خ ــای ت ــرا از رخ زیب ــد درد م   کن
  

  
  ست در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطری  )٤

  

  ّدل بــه تــوالی تــو خــوش رود حــافظ بــی مــی  
  

  
  



 

 ١١٣ 

 محمد صادقی

  یر، به ترتیب برابر با کدام گزینه است؟های ز در بیت» حذف افعال« نوع -٤٩٨
ـــت  )الف ـــرم ماس ـــشتر از ج ـــدا بی ـــف خ   لط

  

ـــه   ـــوش نکت ـــی خم ـــه دان ـــسته چ   ی سرب
  

  
  تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خـوش  )ب

  

ـــاتوانی داد   ـــاری ن ـــت دادش و ی ـــه دس   ک
  

  
ـــار  )ج   ّخـــرم آن روز کـــزین مرحلـــه بربنـــدم ب

  

  وز ســر کــوی تــو پرســند رفیقــان خبــرم  
  

  
  ّست خرم و خوش خسروی کریم لتیخوش دو  )د

  

ـــا رب ز چـــشم   ـــاه دار ی ـــانش نگ   زخـــم زم
  

  
  رود مـــددی ای دلیـــل راه کـــار از تـــو مـــی  )هـ

  

ـــی   ـــصاف م ـــاده کان ـــیم ز راه اوفت ـــم ده   ای
  

  
  لفظی ـ لفظی ـ معنوی ـ لفظی ـ معنوی) ١
  معنوی ـ لفظی ـ معنوی ـ لفظی ـ معنوی) ٢
  معنوی ـ معنوی ـ معنوی ـ لفظی ـ لفظی) ٣
 معنوی ـ لفظی ـ لفظی ـ لفظی ـ معنوی) ٤

  .اند ی لفظی حذف شده آن به قرینه» مفعول«و » نهاد«ای وجود دارد که  جمله.......... ی  در بیت گزینه -٤٩٩
  افشای راز خلوتیـان خواسـت کـرد شـمع  )١

  

ــت   ــان گرف ــش در زب ــر دل ــه س ــدا ک ــکر خ   ّش
  

  
  کــارم بــدان رســید کــه همــراز خــود کــنم  )٢

  

ــام،   ــر ش ــاده ــداد ب ــر بام ــع و ه ــرق الم    ب
  

  
  دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کـرد  )٣

  

ــادار چــه کــرد   ــار وف ــا ی ــر و ب   چــون بــشد دلب
  

  
  یــا رب مگیــرش ارچــه دل چــون کبــوترم  )٤

  

  ّافکنــد و کــشت و عــزت صــید حــرم نداشــت  
  

  
  حذف شده است؟» ی لفظی قرینه« در کدام بیت فعل جمله به -٥٠٠
  از بـاغ وصـل او و مـراَخسان خورنـد بـر   )١

  

ـــد   ـــار آی ـــصیب خ ـــالش ن ـــستان جم   ِز گل
  

  
ــــه روی  )٢ ــــودن ن ــــه روی ب ــــدن، ن   ش

  

  معــــــشوقه ملــــــول و مــــــا گرفتــــــار  
  

  
  ی سعدی کند کـسی گر گوش دل به گفته  )٣

  

  اول رضــای حــق طلبــد پــس رضــای خــویش  
  

  
  در دام تو محبوسم در دسـت تـو مغلـوبم  )٤

  

ــرانم   ــو حی ــو مدهوشــم در وصــف ت   وز ذوق ت
  

  
   است؟صحیحمعنی چند واژه  -٥٠١

: تـپش(ــ ) نیـاز بی: استغنا(ـ ) وپوز تک: جبین(ـ ) مرغابی: بط(ـ ) یگانه دانستن: تفرید(ـ ) سخاوت: کرامت(
پوشـش و : ذی(ــ ) زمینی که در آن به طور طبیعی گیاهان خودرو و درخت روييده باشـد: بیشه(ـ ) اضطراب
  )ّنوعی مار سمی و خطرناک: گرزه(ـ ) ندهبس: اکتفا(ـ ) کتاب: صحیفه(ـ ) لباس
 پنج ) ٤  شش) ٣  هفت) ٢  هشت) ١



 

 ١١٤ 

 محمد صادقی

       شود؟   امالیی یافت میغلط در کدام گزینه -٥٠٢
َدر جامع بعلبک وقتی کلمه) ١ ْ مـرده و راه از صـورت بـه  ی دل گفتم با قـومی افـسرده ای چند به طریق وعظ می َ

  .معنی نبرده
ّرهین شکر و منت گشتم و کلـی اربـاب مـروت و اصـحاب خـرد و :  بنمود و گفتتر روزبه اهتزاز هر چه تمام) ٢ ّ ّ

  .تجربت را به دوستی و صحبت تو مباهات است
ی او بر شیر معلوم گشت و به تقاص گاو به زاریـان  روزگار انصاف بستد و دمنه را رسوا گردانید و غدر و حیله) ٣

  .زارش بکشت
ند و دنیا را پشت پای زدند و عقبی را با آن که خلعت بقا داشت دست قومی دیگر سر از طیب طینت برآورد) ٤

 .رد بر روی نهادند، از سورت دعوی در حقیقت معنی آویختند
در کدام گزینه » در آن سینه دلی وان دل همه سوز/ افروز ای ده آتش الهی سینه«درخواست شاعر در بیت  -٥٠٣

  تکرار شده است؟
  ز آتـش دلبیان شوق چه حاجت؟ که سـو  )١

  

ــد   ــخن باش ــه در س ــوزی ک ــناخت ز س ــوان ش   ت
  

  
ــد  )٢ ــشق بجنب ــون ع ــد چ ــیچ نیارام   دل ه

  

ـــت؟   ـــوان یاف ـــه آرام ت ـــوزنده چ ـــش س   در آت
  

  
  ای، دردی، غمی ای، سوزی، گدازی، ناله گریه  )٣

  

  دردان بـس اسـت زندگی چون مردگان تا چند؟ بی  
  

  
ــوزناک  )٤ ــز درون س ــینه دارم ک ــشی در س   آت

  

  رود ن شـمع مجلـس دودم از سـر مـیدم چو به دم  
  

  
  

  ها دورتر است؟ مفهوم کدام گزینه از مفهوم سایر گزینه -٥٠٤
  کسی کز سوز عشق تو ندارد جان و دل زنـده  )١

  

  سان خاک گورسـتان درون پـر مردگـان دارد به  
  

  
  گر کـشته شـوم در عـشق از مـرگ نیندیـشم  )٢

  

  ی درد او زنــده بــه حیــات اوســت خــود مــرده  
  

  
  ر کس که نیست زنده به عشق تو مرده بـهه  )٣

  

ــده   ــیش زن ــرده پ ــود م ــه خ ــسرده ب   دالن از ف
  

  
  کسی کش نیست این آتـش فـسرده اسـت  )٤

  

ــت   ــرده اس ــت م ــان اس ــه ج ــر هم ــراپا گ   س
  

  
» کز آن گرمی کند آتش گـدایی/ به سوزی ده کالمم را روایی«کدام گزینه با مفهوم مصراع نخست بیت  -٥٠٥

  تناسب دارد؟
  کی به شور آید؟» صائب« کز عشق زخمی نیست دلی  )١

  

  ی مشک از سر زلـف سـخن ریـزد اگر صد نافه  
  

  
ــعدی دار  )٢ ــه س ــوش دل ب ــا گ ــمع رض ــه س ــی ب   یک

  

ــخن   ــشق س ــوز ع ــه س ــای دل ک ــواز آرد ه   ن
  

  
  شــور عــشق، شــعر زعــشق گــوی کــه بــی» جــامی«  )٣

  

  نمــک در کــام اهــل ذوق طعــامی اســت بــی  
  

  
ــــخنان   )٤ ــــن س ــــد از م ــــت نیای ــــوزناکمعجب   س

  

  عجب است اگر نسوزم چو بـر آتـشم نـشانی  
  

  
  



 

 ١١٥ 

 محمد صادقی

  ............به جزء ها، مفهوم هر دو بیت با هم متناسب است،  ی گزینه در همه -٥٠٦
  هر آن دل را که سوزی نیست دل نیـست  )١

  آتش است این بانگ نـای و نیـست بـاد
  

  دل افــــسرده غیــــر از آب و گــــل نیــــست  
  هــر کــه ایــن آتــش نــدارد نیــست بــاد

  

  

  نــــــدارد راه فکــــــرم روشــــــنایی  )٢
ــــنایی ــــشد روش ــــر نبخ ــــرد را گ   خ

  

ـــــــدایی   ـــــــوی دارم گ ـــــــت پرت   ز لطف
ـــــره ـــــد در تی ـــــا اب ـــــد ت ـــــی بمان   رای

  

  

ــــی  )٣ ــــم را روای ــــوزی ده کالم ــــه س   ب
ـــه ـــین ن ـــر جب ـــشقی ب ـــم را داغ ع   دل

  

ــــدایی   ــــش گ ــــد آت ــــی کن ــــز آن گرم   ک
ــــــــشین ده ــــــــانی آت ــــــــانم را بی   زب

  

  

ـــیچ  )٤ ـــیچ در پ ـــد پ ـــن امی ـــه راه ای   ب
  تنگی هست رچه فراخ است، دستامیدم ا

  

ـــی   ـــو م ـــف ت ـــرا لط ـــیچ م ـــر ه ـــد دگ   بای
  ببــین کــه در کــف مــن آن نگــار چــون گنجــد

  

  

  ی مشترک ابیات زیر چیست؟ آرایه -٥٠٧
  ُخوش است عمر، دریغا که جـاودانی نیـست  )الف

  

  ِبس اعتمـاد بـر ایـن پـنج روز فـانی نیـست  
  

  
  ّمباش غره و غافل چـو مـیش سـر در پـیش  )ب

  

ّبیعـت ایـن گـرگ، گلـهکه در ط     بـانی نیـست ِ
  

  
  ِچه حاجت است عیان را بـه اسـتماع بیـان؟  )ج

  

ــی   ــه ب ــست ک ــانی نی ــک، نه ــایی دور فل   ِوف
  

  
ـــی  )د ـــاه ب ـــه درگ ـــاز ب ـــف نی ِک ـــرآر ِ ـــاز ب   نی

  

  خـوانی نیـست ِکه کار مـرد خـدا جـز خـدای  
  

  
 تشبیه) ٤  استعاره) ٣  تضاد) ٢  جناس ناهمسان) ١

هزاران کوه غم بر دل از آن موی کمـر / برداری ی مور ضعیفی پرده اگر از سینه«ت های موجود در بی آرایه -٥٠٨
  ًدر کدام گزینه تماما درست است؟» دارد
  ایهام ـ کنایه ـ مجاز ـ جناس ـ تلمیح) ١
  کنایه ـ اغراق ـ مجاز ـ جناس ـ تشبیه) ٢
  تناقض ـ تشبیه ـ مجاز ـ اغراق ـ اسلوب معادله) ٣
 ناقض ـ تشبیه ـ مجازکنایه ـ اغراق ـ ت) ٤

  ............ها درست است به جز  ی گزینه شده در برابر همه ی نوشته  هر دو آرایه-٥٠٩
ـه، از آن مــی  )١ ـر آی دوســت در آيينـ ـم منگـ   ترسـ

  

ـده   ـه دل از مردمــک دیـ ـایی ِکـ ـود بربـ   ی خـ
  

ـ مجاز(   )تشخیص 

ــو مــی  )٢ ــو روی ت ــفا همچ ــه ص ــود ب ــا ش   خواســت ت
  

ـاب یافــت ز آه   ـوز و تـ ـد سـ ـهصـ ـر آینـ   نگـ
  

ـ ایهام تناسب(   )حسن تعلیل 

ــی  )٣   ام قــرار و چــو چوگــان خمیــده چــون گــوی ب
  

ــسته   ِبــر گــوی مــاه تــا خــم چوگــان شک   ای َ
  

ـ استعاره(   )تشبیه 

ـه  )٤ ــ ـارض م ــ ـانی ِای ع ــ ـورت ج ـو صــ ــ ـر ت ــ   پیک
  

ــسته     ِســخنت شــور جهــانی ی شــیرین وی پ
  

ـ استعاره(   )ایهام تناسب 

  



 

 ١١٦ 

 محمد صادقی

  ند؟ا های بیت زیر کدام  آرایه-٥١٠
  َسرا یکسان بود ّخواری و عزت در این محنت«  

  

  »ی زنجیـر نیـست َآستان و مـسندی در خانـه  
  

  
  اسلوب معادله ـ تضاد ـ استعاره ـ تشبیه) ١
  تضاد ـ تشبیه ـ تلمیح ـ تشخیص) ٢
  حسن تعلیل ـ کنایه ـ تشبیه ـ اسلوب معادله) ٣
 آرایی اسلوب معادله ـ جناس ناهمسان ـ تضاد ـ واج) ٤
  دهد؟ های ابیات زیر را به درستی نشان می کدام گزینه به ترتیب آرایه -٥١١
ــشمم  )الف ــادام دو چ ــت ز ب ــاده اس ــاب فت   ّعن

  

  ی خنـدان کـه تـو داری ام آن پـسته تا دیـده  
  

  
ـــازه کـــنم عهـــد مـــودت  )ب ـــا دختـــر رز ت   ّب

  

ــــایی   ــــدیم وف ــــام ندی ــــادر ای ــــز م   ّک
  

  
  چشمم از خیل خیال تو از آن محروم اسـت  )ج

  

ــ   ــیک ــذر م ــنا ه گ ــه ش ــا ب ــرد ز دری ــوان ک   نت
  

  
ـــد  )د ـــود پدی ـــت دل ب ـــرون تن ـــازکی ب   َاز ن

  

  ریـزه پدیـد اسـت انـدر آب سان که سنگ زآن  
  

  
  استعاره ـ تشبیه ـ اغراق ـ تشخیص) ٢  تشبیه ـ حسن تعلیل ـ اغراق ـ کنایه) ١
 تشخیص ـ تناسب ـ ایهام ـ تشبیه) ٤  استعاره ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ اغراق) ٣
کـدام » آمیزی و اغراق ایهام تناسب ـ تشبیه ـ تلمیح ـ حس«های  ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -٥١٢

  است؟
  دسـتی ِندارد مـزرع مـا حاصـلی غیـر از تهـی  )الف

  

  توان در چشم موری کرد خرمن حاصـل مـا را  
  

  
  کنـی کـه چـون فرهـاد» خواجو«چرا مالمت   )ب

  

ــد جــان شــیری   ــای دوســت درافکن ــه پ   ن راب
  

  
  با من به سالم خشک ای دوست زبان تر کـن  )ج

  

ــشانم   ــرت اف ــژه هــر ســاعت، لعــل ت ــا از م َت َ ِ  
  

  
  دســــت را بــــر اژدهــــا آن کــــس زنــــد  )د

  
  

  کنــد) اژدهــا(=کــه عــصا را دســتش اژدرهــا   
  

 

  
  دلم امیـد فـراوان بـه وصـل روی تـو داشـت  )هـ

  

ــل اســت   ــزن ام ــر ره ــه ره عم ــل ب ــی اج   ُول
  

  
  ج ـ هـ ـ د ـ ب ـ الف) ٢    ـ هـب ـ الف ـ ج ـ د ) ١
  ب ـ هـ ـ د ـ ج ـ الف) ٤  هـ ـ ب ـ الف ـ ج ـ د) ٣
 

  های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  آرایه-٥١٣
  پرســتی کــن چـو جــم از بهــر آنــک ِمـی«  

  

  »دلــی چــون جــام نیــست در جهــان، روشــن  
  

  
  تشبیه ـ تلمیح ـ جناس ناهمسان ـ ایهام تناسب) ١
  ه ـ تناسب ـ تشبیهایهام ـ کنای) ٢
  تشبیه ـ تشخیص ـ تلمیح ـ جناس ناهمسان) ٣
 استعاره ـ تناقض ـ کنایه ـ مراعات نظیر) ٤



 

 ١١٧ 

 محمد صادقی

  اند؟ های بیت زیر، کدام  آرایه-٥١٤
  ِی باالی آن سرو از سر من کم مبـاد سایه«  

  

  »زان که بر من رحمتـی از عـالم باالسـت ایـن  
  

  
  امنما ـ جناس ت استعاره ـ مجاز ـ متناقض) ١
  تشبیه ـ جناس ناقص ـ مجاز ـ حسن تعلیل) ٢
  کنایه ـ استعاره ـ جناس تام ـ تشبیه) ٣
 حسن تعلیل ـ کنایه ـ مراعات نظیر ـ تضاد) ٤

» آمیزی و تناقض ایهام تناسب ـ حسن تعلیل ـ اغراق ـ حس«های  ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -٥١٥
  در کدام گزینه صحیح است؟

  شـود همـه شـمعی ز سـوختن میکوتاه   )الف
  

  ِشمعی که سر بـه عـرش رسـانیده، آه ماسـت  
  

  
  ِطالع نگر که کشت امیـدم ز آب سـوخت  )ب

  

  در کــشوری کــه بــرق، هــوادار خــرمن اســت  
  

  
  رنـگ از آن اسـت دلم با چـشم تـر یـک  )ج

  

ــت   ــان اس ــونین در می ــک خ ــای اش ــه پ   ک
  

  
  در مجلس دهر، ساز مستی پست اسـت  )د

  

  نون و نه دف بر دسـت اسـتنه چنگ و نه قا  
  

  
ـــد    تر از صدای سخن عشق ندیدم خوش  )هـ ـــد دوار بمان ـــن گنب ـــه در ای ـــاری ک   ّیادگ

  

  
  د ـ ب ـ ج ـ هـ ـ الف) ٢    هـ ـ الف ـ د ـ ج ـ ب) ١
 د ـ ج ـ الف ـ هـ ـ ب) ٤  هـ ـ ج ـ الف ـ ب ـ د) ٣
  های ابیات زیر است؟ کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه -٥١٦
ـــشته  )الف ـــون آغ ـــه خ ـــاها دل ب   ام پادش

  

  ام پــــای تــــا ســــر چــــون فلــــک سرگــــشته  
  

  
ـــادرس  )ب ـــر و مـــرا فری   دســـت مـــن گی

  

ـــس   ـــون مگ ـــد دارم چ ـــر چن ـــر س ـــت ب   دس
  

  
  این دعا هـم بخـشش و تعلـیم توسـت  )ج

  

َگرنه در گلخن      ُ، گلـستان از چـه رسـت؟)آتشدان(=ُ
  

  
  ِجز تـو پـیش کـی بـرآرد بنـده دسـت؟  )د

  

  از تــــو اســــتهــــم دعــــا و هــــم اجابــــت   
  

  
ــن  )هـ ــو ک ــالحش ت ــیم اص ــا گفت ــر خط   گ

  

ــــخن   ــــلطان س ــــو س ــــو، ای ت ــــصلحی ت   م
  

  
  کنایه ـ تشبیه ـ تناقض ـ جناس همسان ـ تلمیح) ١
  آرایی تشخیص ـ جناس همسان ـ تلمیح ـ جناس ناهمسان ـ واج) ٢
  آمیزی ـ کنایه ـ جناس ناهمسان ـ تشبیه ـ تضاد حس) ٣
 ناس ناهمسان ـ تکراراستعاره ـ تشبیه ـ تضاد ـ ج) ٤

شده به ترتیب چـه  های مشخص واژه» زبانم را بیانی آتشین ده/ ِدلم را داغ عشقی بر جبین نه« در بیت -٥١٧
  نقشی دارند؟

  ّمفعول ـ نهاد ـ متمم ـ مفعول) ٢  ّالیه ـ مفعول ـ متمم ـ مفعول مضاف) ١
 ل ـ نهادّمتمم ـ مفعول ـ مفعو) ٤  الیه ـ نهاد ـ مفعول ـ نهاد مضاف) ٣



 

 ١١٨ 

 محمد صادقی

  در کدام بیت متفاوت است؟» ی وابسته وابسته« تعداد -٥١٨
ـــیچ  )١ ـــیچ در پ ـــد پ ـــن امی ـــه راه ای   ب

  

ـــی   ـــو م ـــف ت ـــرا لط ـــیچ م ـــر ه ـــد دگ   بای
  

  
  جویدت هنوز که عـادت نکـرده اسـت می  )٢

  

ــو   ــوان ت ــرو ج ــالی س ــای خ ــه ج ــشمم ب   چ
  

  
ــم  )٣ ــما زدی ــاغ ش ــه ب ــدیم و ب ــاری آم   رگب

  

ـــدوه کال   ـــشتن ان ـــیش از رســـیده گ ـــانپ   ت
  

  
  انــد خانــه بــوده دیــو و فرشــته از ازل هــم  )٤

  

  ی کـدام دل ایـن هـر دو جـا نداشـت در خانه  
  

  
  است؟» ی وابسته جمله« کدام بیت دارای -٥١٩
ـــه  )١ ـــین ب ـــر جب ـــشقی ب ـــم را داغ ع   َدل

  

ــــــــشین ده   ــــــــانی آت ــــــــانم را بی   زب
  

  
  اگــــر لطــــف تــــو نبــــود پرتوانــــداز  )٢

  

ـــــه   ـــــا گنجین ـــــر و کج ـــــا فک   ی راز؟ کج
  

  
  ارد راه فکــــــرم روشــــــنایینــــــد  )٣

  

ـــــــدایی   ـــــــوی دارم گ ـــــــت پرت   ز لطف
  

  
  ام را ِبــــــده گرمــــــی دل افــــــسرده  )٤

  

  ام را فـــــروزان کـــــن چـــــراغ مـــــرده  
  

  
  .صورت گرفته است» حذف فعل«............. ی   بیت گزینهبه جزءی ابیات   در همه-٥٢٠
  کـار به رغم خـسرو از آن شهـسوار شـیرین  )١

  

  ه خبــر؟زن خــسته، کــوهکن، چــ بــرای تیــشه  
  

  
ــــینه  )٢ ــــی س ــــش اله ــــروز ای ده آت   اف

  

  در آن ســــینه دلــــی وان دل همــــه ســــوز  
  

  
  نظران بـر ورق صـورت خوبـان چشم کوته  )٣

  

  ُبینــد و عــارف قلــم صــنع خــدا را خــط همــی  
  

  
  انـد مریـد سـخنم زین سبب خلـق جهـان  )٤

  

ــه ریاضــت   ــوام ک ــروی ت ــراب دو اب ــش مح   ک
  

  
 






	j26
	final-تست صادقی
	final-تست صادقی
	001-تست های جامع درس به درس فارسی 3
	002-تست درس 2 و 3 صادقی
	003-تست های جدید استاد صادقی

	PS1F
	PS2




