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 است؟ درست واژگان تمام معنی گزینه کدام در -1

 ( تر افراشته: اشرف( )فرستادن: کردن گسیل( )انگشت: بنان) (1

 ( تیر: خدنگ( )رفتار: دهش( )خفتان: گبر)  (2

 ( عربده: سفاهت( )نشیننده برهم: متراکم( )بدخواه: بدسگال)  (3

 ( گلّه: رمه( )کننده خوار: مخذول( )مهیب آواز: هُرّا)  (4

  است؟ آمده گزینه کدام در ترتیب به «حُطام وزر، حالوت، ورطه، مظاهرت،» واژگان معنی -2

 دنیا مال سنگین، بار بودن، شیرین هالکت، حمایت، (1

  ریز و خرده وبال، شیرینی، چشمه، پشتیبانی، (2

  شکسته و ریزه مجازات، بودن، شیرین مهلکه، گرمی، دل (3

  خشک گیاه ریزه ی کیفر، شدن، شیرین چاه، یاری، (4

 است؟ درست واژه چند معنی -3

( روشن خط: جَلی( )میراث: افکند پس( )جمال صاحب: قسیم( )تخت: اورند( )زهر: تریاق( )شدّت و حدّت: سورت)

 ( غضبناک: گرزه( )درویش: بیروزی( )آلود قهر: ارغند( )سرمستی:نشئه( )راهنما: دستور)

  نه( 4هشت                           ( 3                     هفت( 2                             شش( 1

 است؟ نادرست واژه کدام امالی زیر، متن در -4

 ،است مدح را توانگری که عبارتی. است آفت و شرّ  مجمع و حمیّت و زور کننده ی زایل و بالها اصل فقر، و درویشی»

 کوشد، حِلم اظهار در اگر و شود منصوب روی زیاده و افراط به ورزد سخاوت اگر درویش. است نکوهش را درویشی

 .« باشد گوی بسیار بگوید، درست سخن اگر و شمرند ضعف را آن

 ( حلم4( منصوب                      3                         حمیّت( 2کننده                   زایل( 1

  ؟ندارد وجود امالیی، غلط» گزینه کدام در -5

  پرچم اهتزاز ترسناک، و حایل رغبت، و طوع نزاع، و حرب آلت (1

  تعب و رنج کالبد، و شبه زاری، و تضرّع پیشانی، و جبهه (2

 ستبر و یغور افتخار، و مباهات نعمت، گذاردن معاشرت، و الفت (3

  یم رشحه ی ,ور بهره و محظوظ رقیب، بی و بالمعارض درماندگی، و استیصال (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط چند زیر متن در -۶

 ارآفریدگ احکام در و نبندد صورت عقوبت عبادت، پاداش و بدی نیکی جزای و نیست جایز غفلت عزّت حضرت در»

انمخلص کردار ثواب را مجرمان گاه روَد؛ متفاوت فنون بر آن خالف به خالیق کارهای و نباشد گذر معدلت قضیّت از
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 در خطا و غالب ایشان احوال بر هوا نمایند؛ می مؤاخذت جانیان ذلّت عذاب به را ناصحان گاه و دارند می ارزانی

 .«ظاهر ایشان، افعال

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

 ترتیب به «اسرارالتوحید - دوشنبه های قصّه - فرهاد شیرین قصّه - روزها - نامه سیاست» کتاب های مؤلف -۷

 است؟ آمده گزینه کدام در

  رابوالخی ابوسعید - دوده آلفونس - عربلو مهدی - ندوشن اسالمی محمدعلی - طوسی نصیرالدین خواجه (1

 منوّر بن محمّد - شکسپیر ویلیام - گنجه ای نظامی - شریعتی علی - طوسی الملک نظام خواجه (2

 دابوسعی - شیللر کریستف یوهان - شفیعی الدین ضیاء - شریعتی علی - طوسی نصیرالدین خواجه (3

 ابوالخیر

  منوّر بن محمّد - دوده آلفونس - عربلو مهدی - ندوشن اسالمی محمدعلی - طوسی الملک نظام خواجه (4

  شود؟ می دیده منظوم اثر یک و منثور اثر دو ترتیب به گزینه کدام در -8

 گلستان - االولیا تذکرة - نامه الهی (1

  األحرار تحفة - مرصادالعباد - الطّوایف لطایف (2

 بوستان - حیدری حمله ی – خُلد روضه ی (3

  دیدار سه - الحکایات جوامع - دمنه و کلیله (4

 اند؟ کدام زیر بیت های آرایه -۹

  «است بلند گهربار ابر کرم دست                         امّید دانه ی بود گیر زمین چند هر»

 ایهام مجاز، تشبیه، کنایه، (1

  کنایه تعلیل، حسن استعاره، مجاز، (2

 تشخیص جناس، تشبیه، استعاره، (3

 جناس تعلیل، حسن تشخیص، ایهام، (4

 ؟است کدام اغراق، و آمیزی حس تلمیح، تشبیه، تناسب، ایهام: های آرایه داشتن لحاظ به زیر ابیات ترتیب -1۰

 را ما حاصل خرمن کرد موری چشم در توان                   تهیدستی از غیر حاصلی ما مزرع ندارد( الف

  را شیرین جان درافکند دوست پای به                       فرهاد چون که کنی خواجو مالمت چرا( ب

  افشانم َترَت لعل ساعت هر مژه از تا              کن تر زبان دوست، ای خشک سالم به من با( ج

  کند اژدرها دستش را عصا که                                      زند کس آن اژدها بر را دست( د

  است َامل رهزن عمر، رهِ به اجل ولی                  داشت تو روی وصل به فراوان امید دلم( هـ
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  هـ د، ج، الف، ب، (1

  الف ب، د، هـ، ج، (2

 د ج، الف، ب، هـ، (3

  الف ج، د، هـ، ب، (4

 است. درست تماما  ....................  بیت استثنای به ابیات همه ی مقابل های آرایه -11

 ( یهاما - تلمیح) را حیوان آب نجویم استسقا ز میرم گر که      افتادم در ظلماتی به میگونش لعل بوی به (1

 (تضاد - آرایی واج) رسد نمی درمان به درد بالی در دل           رسد نمی جانان به عشق مقام در جان (2

تعلیل  حسن) رسد می شرمساران زان زبان صد از عذرخواه     رخت پیش کنون خوبی از زد الفی مگر گل (3

 ( تشخیص -

 (تناقض - معادله اسلوب) کرد نتوان غبار بی را آینه آب، به           کرد نتوان خوشگوار می به غم عالج (4

 است. گرفته صورت معنوی قرینه ی به فعل حذف..........................  بیت استثنای به ابیات همه در -12 

  گران سرندارد برکهتران که                           مهتران پایه ی بده را کسی (1

  آسایشی وقتی ام دیده او کز                     بخشایشی بنده این بر رب با که (2

  ای بر از ُحلّه پیرایه گردن به              سایه ای در جمله این از شخص یکی (3

  بهْ شیشه در دیو و چَه در عدو                        مده فرصت و جاه را بداندیش (4

 .اند وابسته جمله ی فاقد.............................  بیت استثنای به ابیات همه ی -13

  شد افشان الله یار رخ زعشق چمن                          شد نورباران گلزار و آمد بهار (1

  کرد چه افگار دل مجنون خرمن با که وه                 سحر بدرخشید لیلی منزل از برقی (2

  شد خواهد نگران شقایق به نرگس چشم           داد خواهد سمن به عقیقی جام ارغوان (3

  نگرفت بازی به را مرگ حیثیّت           شگفت تو چون کسی دالورا پیش زین (4

 است؟ کدام ترتیب به زیر، متن در ،مرکّب - وندی و مرکّب ،وندی های واژه تعداد -14

 به را کاردان بیننده ی باشد، دور اندیشه عمق و معنی لطف از که همین باشد، نواز چشم و زیبا هم قدر هر خط»

 آن از پیش خوشنویس رو این از. بود خواهد سطحی و کوتاه بی شک کند، نظر جلب هم اگر و کند نمی جلب خود

 .« جوید می را دلنشین متنی گیرد، دست به خوشنویسی قصد به را قلم که

  یک چهار، پنج، (1

  یک پنج، پنج، (2

 دو پنج، شش، (3

 یک چهار، شش، (4

 .است شده عوض الیه مضاف و مضاف جای........................  بیت استثنای به ابیات همه ی در -15
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  است عادل رضانوشیروان مُلک در ورنه                          قضا سازد زبر و زیر را تدبیر کشور (1

  است کرده سنگین آب صدای این را ما خواب        است شده جوالن سبک عمر سبب را ما غفلت (2

  است دامن کنار منزل را آلوده خواب پای                  است تن دیوار چار در سفر را غافل جان (3

  است فارغ تماشا و سیر از کرده عزلت به خو                   رود می تماشا بهر از دل را طبعان طفل (4

 .است درست کامال ............................  بیت جز به ابیات همه ی در ترتیب به شده مشخص کلمات نقش -1۶

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

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

 مفعول،)  ما عیش سیراب گوهر چون صدف در باشد که    شو ها انجمن خرج ،بهره نداری خلوت کز تو (3

 ( متمّم

 نهاد،) است بس جویی دل خال سرگشتگی ها مرکز            است بس مویی یحلقه  را ما پرگار گردش (4

 ( الیه مضافٌ

 تبی کدام با «نیست سامان در عشق به بودن جان با/  نیست جان کش نهد قدم کسی عشق در» بیت مفهوم -1۷

  دارد؟ تری دقیق تناسب

  دوست دست از نالیدن است شرطی نه                    اوست دست از برمن جفا این بگفت (1

  اوست که آنجا من نام است حیف که                            دوست پیش من نام بگفتا مبَر (2

  چوگوی درافتم پایش به بگفتا                        اوی؟ چوگان زخم خوری ار بگفت (3

 دریغ وی از نبوَد قدر این بگفت                                تیغ؟ به ببرّد گر بگفتا سرت (4

  ارد؟د تناسب بیت کدام با «معرفَتِک حقَّ عَرَفناکَ ما که منسوب تحیّر به جمالش حلیة واصفان» عبارت مفهوم -18

  قلندرم کوی به مانده غریب رندی                                تحّیرم بحر گشته ی غریق مردی (1

  اینک چاه باالی بر دست در رسن او خیال                          تو خالص بهر از مانده تحّیر چاه در تو (2

  است خوش ماهتاب گلگشت ز دیده جالی                    نیست روشن دیده که را آن خانگی ماه ز (3

  حیرانند نظران صاحب آینه آن در که     نرسد( نابینا)=  أعمى پرّه ی شب به خورشید وصل (4

 ؟ندارد وجود بیت کدام در «شتافت باید چرا شبنم یک سوی / یافت راه توانی می دریا به چون» بیت مفهوم -1۹

  گشا نظر شبنم چو آفتاب روی بر                          مشو وفا بی گل بوی و رنگ به قانع (1

  نور عالم جز به نیست وطنت پاکی، نور                       خاک ظلمانی خانه این از بریند رخت (2

  افتاد ایّام گردش دایره ی در که هر                       پرگار چون نرود دوران پی کز کند چه (3

  عالمی غبار مشت این در سرگردان چه از               سوار شد همت به گردون توسن بر توان می (4

  دارد؟ تفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم -2۰

  والسّالم باید کوتاه سخن پس                                     خام هیچ پخته حال نیابد در (1

 کجا یابی هنر ننهادی                                     خوابی بی و چراغ دود به تن (2
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  زد مرهم عوض در را تو داغ دل به که                   می داند کسی عشق سوخته ی دل حال (3

  آسان جنگ نظاره بر باشد که                                 شناسان گیتی از نشنیدی مگر (4

 دارد؟ ها گزینه سایر با متفاوت مفهومی گزینه کدام -21

  نیست نعمت توهیچ ورای که                                       گردان توانگرم قناعت ای (1

  کشم می سلیمان بهر ملخ پای منت                        پروری تن پی در ما قانع مور نیست (2

  من مدار زد بر هم به نادانی و جهل خوان که                  جانی کنم تازه تا که نانی، لقمه ی بیاور (3

  خلق منّت بار که بِه خود محنت بار که              دلق جامه ی و کنیم قناعت خشک نان به (4

 ومیمفه تناسب بیت کدام با «نیامد باز خبری شد، خبر که را آن خبرانند / بی طلبش در مدّعیان این: »بیت -22

 دارد؟

  شد بی نشان بی نشانی در او که دارد اثر آن و         گشت خبر بی حقیقت در کاو او از دارد خبر آن (1

  آمد تردامن ِسر باخبر این از                                        بیانش گویا گرشود را کسی (2

  را خبری بی سفر حاجت چه همراه                                 رهزن ز بیم نبوَد منزل دامن در (3

  بی خبرما را ساخت قدح به توان نمی                      مخموریم چشم های آن باده ی حریف (4

 لعب و لهو و معشوق و می به را وی بدگهر عنودان و نظر تنگ حسودان که سود چه ولی» مفهوم ابیات کدام در -23

 شود؟ می یافت.« کشیدند

  مرتبت اول از بینند عاقالن                                  عاقبت خواهد دید جاهل چه آن( الف

  همنشین بود دیو همی تات                                             برین جهان به تو برنشوی( ب

  کند سیاه را خویش جامه                                      گردد نشین هم دیگ با که هر( ج

  غدار این نشاید را دوستی                                                 مدار دوست یارناپایدار( د

  نکنی بر عهد ناکسان تکیه                                          نکنی خسان صحبت طلب( هـ

  خِردت بدان صحبت کند کم                                           بدت کنند بدان گرتونیکی، و(

  د هـ، ب، الف، (1

  و د، ج، الف، (2

 الف ب، هـ، و، (3

  هـ، ب ج، و، (4

 هب ابیات همه با «قربان ها جمله ی از باشیم یکی نیز ما/  آید ریش دل بر گر است کیش در که تیر هر» بیت -24

 .دارد مفهومی تناسب.............................  بیت استثنای

  دواست امید رسد، می جان به درد اگرچه              را سعدی دوست هجران غم با است خوش (1
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 چشم به آرم نظر در دارم چه هر باشد؛ چه سر      چشم به بسپارم تو با سر من ز خواهی سر تو گر (2

  را تو تمنّاست چه آخر زمن جان از جز به                     بدهم روانت که بیدل من از بخواه جان (3

  آزردن نتوان جانان دل جان صد به که             دوست به دوست ندهد تا بُوَد چه جانی نیم (4

 هومیمف قرابت بیت کدام با «دام و دانه سوی به تا بَردش همی قضا/  دید نخواهد آشیان دگر که کبوتری» بیت -25

 ندارد؟

  رهوارش مرکب بر تازی همی چون                            گیتی می َبرَدَت کجا که بنگر نیک (1

  را آشیانم ربایند گُل ها یکدگر دست ز         باشم گلشنی هر در که مرغم نوا رنگین آن من (2

  رفت و پوشید کفن یک تنها باش زمستان گو              بود ستجاب و خز از بهارش پوش تن که آن (3

 رفت خوابید دنیا شبی مسافرخانه ی در        رفت و دید خوابی و خفت مسافر چون دنیا اهل (4

 است؟ نادرست واژه چند معنی -2۶

: کاید( )خوشگوار: نوش( )کمر باالی: غارب( )دومین اثناء:( )افزار پای: مهمیز( )باش آگاه: زهی( )رقیب: )هماورد

 (بدذاتی: خبث( )هوشیار: هژیر( )دودلی: )نسیان( سپاهی: جنود( )گر حیله

  ( نه4(  هشت                       3                        هفت( 2                          شش( 1 

 .است درست ها واژه همه ..................... معنی گزینه استثنای به ها گزینه همه در -2۷

 ( خیمه شراع:) هزاردستان(: عندلیب( )انبوه: گشن) (1

 ( کاروان زنگ: درای( )چیز هر از مشت یک: قبضه( )جراحی تیغ: نشتر) (2

 (خسته: افگار( )سختی: وبال( )شیطنت برای کردن کمین: قُالکردن)  (3

 (خوان آوازه: خوالیگر( )عظیم: سترگ( )نمودن واگذار: سپَردن) (4

 است؟ درست تماما  ها،واژه مقابل معانی گزینه کدام در -28

 دار سقف ایوان رواق، سقف، همتا، بی فرد،: طاق (1

  دشوار مالمت، غضب، گرفتن، خشم: عتاب (2

 آونگ آویزان، سریر، معلَق،: آوند (3

 چاره امکان، میسّر، خور، در سامان: (4

 توکّل مقام در که هر چه اوست؛ خطّه این عمارت شایسته: گفتند و نمود موافق او حضور را شهر اعیان» متن در -2۹

 ماش میان در: گفت. بیابد تر نزه چه هر دنیا و دین در آن ثمرات گرداند، قرین نیّت صدق به را آن و ورزد قدم ثبات

 توان باران مظاهرت و روزگار مساعدت و ازلی عنایت به مُلک اما دارد؛ رجحان من بر کفایت و عقل به کس بسیار

 است؟ غلط واژه کدام امالی .«یافت

 ( مظاهرت4          تر            نزه( 3                     عمارت( 2                     مساعدت (1

 شود؟ می یافت امالیی غلط چند شده، داده واژگان میان در -3۰
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 و لئیمی تألیفات، و ضمایم الخضراء قُبّة کاشتن، و کردن غرس نوخواسته، پهلوان مغلوب، حریف مقرّب، مالزم»

 صرصام، و تب صفاهت، و عربده دنیوی، حطام تاوان، و غرامت مخزول، و خوار عهد، نقض مهربانی، و رأفت پستی،

 «مرهم و ضماد کجاوه، و محمل

 ( هفت4          شش             ( 3                         پنج( 2           چهار                 ( 1 

 پیش کارها در و دارد عزیز را مشفقان موعظت و مخلصان مناصحت باشد، یار ازلی سعادت را که هر» متن در -31

 این مالزمتِ و نماید مئونت بخت را کسی اگر و نگزارد ضایع را احتیاط و حزم موضع و نکند آغاز تدبّر و تأمّل از

 است؟ غلط واژگان کدام امالی ،«داشت. نتوان چشم صلت و تحمید آن بر دهد دست سیرت

 موعظت تأمّل،( 4نگزارد               مئونت،( 3             تأمّل مئونت،( 2              موضع نگزارد،( 1 

 است؟ نادرست اثر کدام به مربوط توضیحات -32 

 . است شده پرداخته عرفانی موضوعات به آن در که است موالنا منثور آثار از: فیه ما فیه (1

  است. پاریزی باستانی ابراهیم محمد خودنوشتِ زندگی: پاریس تا پاریز از (2

 .داد هدیه موالنا به را کتاب این عطّار که است نیشابوری عطّار آثار از: الطّیر منطق (3

 نظم به آن طرز به کتابی خواست موالنا از الدّین حسام که است غزنوی سنایی منظوم آثار از: نامهالهی (4

 . درآرد

 انیکس چه به متعلّق ترتیب به «سندبادنامه - محسنی اخالق - ام زنده من - ترنج شاخه بر زیتون پیوند» -33

 هستند؟

  سمرقندی ظهیری - کاشفی واعظ - آباد معصومه - گرمارودی موسوی (1

  منشی نصراهلل - کاشفی واعظ - عربلو احمد -( خانلری) کیا زهرا (2

  سمرقندی ظهیری - کاشانی فیض مّلامحسن - آباد معصومه - گرمارودی موسوی (3

 منشی نصراهلل - کاشانی فیض مّلامحسن - آباد معصومه -( خانلری) کیا زهرا (4

 می شود؟ یافت تر کم بیت کدام در «کنایه» -34

  حباب همچو جاست به سر دهد باد به اگر                 وجود الفِ بحر پیش زند که سریسبک (1

  است پوچ مردان همّت نظر در کف همچو                    اندازد آب سر بر خود یسجّاده که هر (2

  میزبان ترش این زبانیِ خوش به منگر              صعب است ای کاسه سیه سپیددست دهر (3

 روشن گدا چشم شود آید، کور فرزند چون که            دارد دگر چشم گوشه چشمان تنگ با فلک (4

 زینهگ کدام در ،«تلمیح و آمیزی حس ایهام، نما، متناقض تشبیه،» داشتن لحاظ به ابیات گرفتن قرار ترتیب -35

 است؟ درست

 گردیم قربان همه گر نکنم ترکش لیک،               ماست آفت کمان و تیر چون ابروی و الف( غمزه    
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 است من منزل شنوی خون بوی که جا هر                      است من دل حصار الله داغ چو خون از( ب    

 اوست دوش بر آسمان، بردن نتوانست چه کان                  رواست گرانباری، از بگرید خون گر آدمی( ج    

 است خبردارتر است خبران بی از که هر          است هشیارتر میکده این در است مست که هر( د    

 است گرفته چنانم خوی ستیزه عشق                    خار به شود گریبان و دست چگونه آتش هـ(    

 الف، ب، ج، د، هـ                (1

 هـ، د، الف، ب، ج                  (2

 هـ، د، ب، ج، الف             (3

 د، هـ، الف، ب، ج (4

 ،«را مستان آورد فام لعل شراب گل، جوش که/ زد گل محتسب گر را میخانه در غمگین، مشو» بیت های آرایه -3۶

  اند؟ کدامَ

    تشبیه                       استعاره، جناس، کنایه،( 1

 همسان جناس مجاز، استعاره، ( تشبیه،2

 همسان      جناس تعلیل، حسن مجاز، کنایه،( 3

 معادله اسلوب جناس، نظیر، مراعات ( تشبیه،4

 است؟ شده مقدّم جمله اجزای سایر بر «مفعول» بیت کدام در -3۷

  کنند نیز دعا و فشانند دو هر زر، سرو               تو بر تا مران خویش بر از را عاشقان (1

  کند می روشنایی دیگر جای                      وفابی آن بکشت را جانم شمع (2

  کند می ناتوانی از احتمال                    نیست پنجه زور عشق با را عقل (3

 خدمند بنوازی ور بکشی ار کنند؟ چه         گریز نه حُکمت ز گزیرست نه را بندگان (4

 دارد؟ تفاوت بیت کدام در قافیه، های واژه پایان در «م» مّتصل ضمیر نقش -38

  دادند نجاتم ایام غم بند ز که                  بود سحرخیزان انفاس و حافظ همّت (1

  دادند صفاتم تجلّی جام از باده                    کردند ذاتم پرتو شعشعه از خود بی (2

  دادند ذاتم یهجلو از خبر آنجا در که             جمال وصف یآینه و من روی این از بعد (3

 دادند زکاتم به هااین و بودم مستحق           عجب چه خوشدل و گشتم رواکام اگر من (4

 دارد؟ تفاوت ها گزینه سایر با گزینه کدام در «تبعی» نقشِ  -3۹

 . برنشست و بود شده تباه و تر و بگردانید جامه و آمد فرود خیمه به آمده، جهان آن از امیر (1

 .شد زایل تمامی تب و علّت که اید داده بار روز، سه دو این در و درستم امروز که بگوی را بونصر: گفت (2
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 .بود شده فارغ مهّمات این از پیشین، نماز نزدیک تا نهاد در قلم نشاط، به کافی، دبیر و بزرگ مرد این (3

 ستهنش جا آن طبیب بوالعالی و کافور همه عقدی گردن، در مخنقه نشسته تخت زَبَر بر آنجا یافتم را امیر (4

 . بود

 .اند شده ساخته( وند + صفت) از که هستند هاییاسم .................... گزینه های واژه همه -4۰

 بندانآینه فروشی، فرش طلبی، زیاده خودخواهی، (1

  ناجوانمرد خدانشناس، دانشجویی، نویسی، اسم (2

 ناخوشایند نفهم، زبان داری، خزانه خواهی، زیاده (3

 ناخودآگاه عصا، به دست سربازگیری، ناسپاسی، (4

 .است محذوف «نهادی» .................. بیت جز به ابیات همه در -41

  را دُردآشام پیر این فتند پی در کودکان تا   کند             می تمّنا باری خوردنم جوانان با می (1

  نشد و خام آرزوی این در بسوختیم              نشد و تمام دل کار شود که جان گداخت (2

  کربال شهیدان خون هرگزنرفت           شب و روز رفت من دیده دو این کز چندان (3

 بگشاید دولت در دیدن، تو میمون روی         آید در تو چون یکی که در آن از بازآید بخت (4

  است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم -42

  یکی بینی درویش و سلطان اندکی                  که بر نفس ای کن قناعت (1

  ایتوشه معرفت از آرد دست              ای گوشه در که بختینیکخُنک  (2

  دوش ز نیاید بر طمع سرِ پُر                 هوش مردِ ای سرافرازد قناعت (3

 کاهدت جان نور تن، تمکین که               خواهدت دل چه هر پی در مرو (4

 

 

 می استنباط کدام از« نیامد باز خبری شد خبر که را آن خبرانند/  بی طلبش در مدّعیان این: »بیت مفهوم -43

 شود؟

  خبری بی یکباره ملک عدل گویا ز                     دالن خسته حال از نشوی خبر کی تا (1

  آن است خویش خبرم بی کند خویش از که کان                  خویش سرِ ندارم که نوشین باده آن بده (2

  دارد خبر مویی دریاسر این سرّ کز کسی        گردد خبر بی کّلی به دل و دین و جان و عقل ز (3

 خبر؟ چه جگرسوختگانش تاب و تب از            عشق آتش بدو ز است نرسیده دودی که هر (4

 مفهومی تناسب بیت کدام با «شوی سر و پا بی چو ذوالجالل راه در/ شود خدا نور همه سرت تا پای از» بیت -44

 دارد؟

  رفتند همه زاران ه و ماند قفس به تنها                        ویران گلشن این در گرفتار مرغ یک (1
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  بنیادم تا نکَند نکند کوته دست                        من دامن از فلک جفای که می نماید (2

  کجاست کران را آن که نگفت کس که زیرا          گرفت توان چون کران عشق بحر ز «!خواجو» (3

 اوست مختصر سفر گذشتن عرش از                  اوست پر و بال جهان ز رمیدن که مرغی (4

 «نداشت جم جمشید که است فراغتی را / ما است تهی می و مال از من جام و جیب که آن با» عبارت مفهوم -45

 دارد؟ معنایی تناسب بیت کدام با

  است خرمن که آنجا بوَد چین خوشه ناچار                    وامگیر درویش ز سایه پادشاه، ای (1

  شاه حرم در زند خیمه کجا درویش                 وصلت یسراپرده به ره خواجو نبَرد (2

  است تر مسکین درویش ز سلطان که                     پرست سلطان درویش به ده خبر (3

 بانیجهان اسباب به سلطانان محتاجند چه             گرانباری آسیب ز درویشان آزادند چه (4

.« کند عشق ایثار را خود و بکند خود ترک و نباشد خود با که شود مسلّم را کسی نهادن قدم عشق در» عبارت -4۶

 ؟ندارد تناسب گزینه کدام با

  شد نخواهم بیزار خود وجود ز من تا                      بویی خود دلبر از یافت نخواهم که دانم (1

  دوست خیال با نظرم در بود دوست کان                           خودیبی ز ندانم رفت و داد تشریف (2

  است خم محبوس باده، در بود خامی رگ تا               نیست آزاد جان هست تا ای رشته عالیق از (3

 است همواری جا همه برای خویش از اگر            بلند و پست چنین توست خودی از عشق راه (4

 .دارد تناسب ﴾ ... لَیِّنا  قَوال   لَهُ َفقُولَا * طَغی إنَّه فِرعَونَ إلَى إِذهَبا﴿ یآیه کلّی پیام با..... ............. گزینه -4۷

  است آتش مدارا سرکش، دشمنِ جهادِ در          کارزار باشد نفس با چون است رحمی بی رحم، (1

  نرود موسی به فرعون دل از کفر زنگِ                             کردن؟ تواند چه بیضا بد دل با سیه (2

  مرا باشد پا زیر در اگر خار سازم سبز پایمال                              کردن نیست مروّت را عاجز خصم (3

 را آتش گرداند می خویش زیردست نرمی به        خاکستر که را سرکش خصمِ کن ادب همواری به (4

 دارد؟ متفاوت مفهومی گزینه کدام -48

  باید کجا خور و ماه تابش                         نشین خانه گشت سایه چون که هر (1

  چاکری اظهار و کن بندگی اقرار                 نمی خرند شاهی شوکت عشق، کوی در (2

  آید دشوار که نیست شک همه زین مردنش              زیست آسانی و آسایش و نعمت در که آن (3

 غمی نیش بنوش مایی، معاشر اگر                  است عشق شیوه نه تنعّم و عیش دوام (4

 ،برسیدم چون. را اصحاب هدیه کنم پر دامنی رسم، گل درخت به چون که داشتم خاطر به: گفت» عبارات مفهوم -4۹

 شود؟ می دریافت بیت کدام از.« برفت دست از دامنم که کرد مست چنان گلم بوی

  نگیرم ساغر جز به غم روز که                           فروشان با می ام قراری بسته (1

  ضمیرم از شد گم خویش که یاد                  دوست از سینه فضای شد پر چنان (2

  صفیرم آیدمی عرش ز بام                  سحرگاه و شام هر که مرغم آن من (3
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 پیرم گرچه جهانم بخت جوان                   عشق دولت در من که کن پر قدح (4

ه بتناسب دارند، « سرای، بسی کاروان گذشت / ناچار، کاروان شما نیز بگذردزین کاروان»ها با بیت همه گزینه -5۰

 :جز

 جان عزیِز تو بر تو وام خدای است                      وام خدای است بر تو، کار تو زار است  (1

 که خشک و نزار استکه چو دنبه است و آناین رمه مر گرِگ مرگ راست همه پاک                آن (2

 ها تو را نه جای فخار )= فخر( استشده غرّه به مال و ملک و جوانی                    هیچ بدینای  (3

 مانده به چنگال گرِگ مرگ، شکاری                    گرچه تو را شیرِ مرغزار، شکار است (4

  است؟ آمده درست گزینه، کدام در ترتیب به «گلیم تخت، درویش، کرم، سرکش، اسب» های واژه مترادف -51

 ردا سریر، مفلس، سخا، بارگی، (1

  درع عرش، مفلس، جوانمردی، کمیت، (2

 پالس عرش، جولقی، فضل، توسن، (3

 پالس سریر، خواجه، بخشش، توسن، (4

 است؟ درست همگی ها، واژه از گروه دو کدام معنی -52

 ( سرخ: بور( )شده موفّق: فایق( )الف      

 ( کاروان زنگ: درای( )پای روی: پای پشت( )ب       

 ( همگرا: متقارب( )دو: تک( )ج       

 ( قطره: رشحه( )تدبیر: رایت( )د       

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

 اند؟ مترادف همگی ها، واژه از گروه کدام -53

 (بداختر و نحس( )پیشانی و جَیب( )تاوان و غرامت) (1

 ( مالمت و عتاب( )ستاینده و واصف( )کَهَر و کُرَند)  (2

 (سورت و حدّت( )ناگهان و بیگاه( )معلّق و آوند) (3

 (غریو و غَو( )ضربه و زخمه( )مباهات و افتخار)  (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط عبارت دو کدام در -54

 . آید برانداخته مخزول آن تا بروم بزودی( الف     

 . عام و خاص میان متداول و است تباع مألوف رباعی وزن( ب     

 . بیند صواب آن استماع ملک رأی اگر گفت، بخواهم سخن یک( ج     

https://konkur.info



 .گشتم محظوظ همه یمطالعه به انواع، از فصول و وسایل دیگر و( د     

 ( الف، ج4الف، ب                       ( 3( ب، د                     2( ج، د                        1

 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت کدام در -55

  شنید نتوان چه زان دهم فراغت                         پدید آور من در غنا نشاط (1

  بود باطل همه خمخانه و عاطل همه خم                 زدم میخانه بیغوله به آشفته سر (2

  سیرابش دجله آب نکند                  مستقی که مثل این است سایر (3

 کند کنار او از او سایه                       افتاد فراغ طالعش در هرکه (4

 است؟ نادرست واژه کدام امالی زیر متن در -5۶

 این خالف به اگر. ام برده هابهره خرد مظاهرت و معونت از و ام دیده بسیار روزگار گرم و سرد من: گفت ملک»

 نیکو را تو سولت صعوبت من و نگزارد امانت حقِّ سفارت، این در زبان که نشاید را اعتماد شود، شنوده چیزی

 .«بود نتوان ایمن تو از وقت هیچ در و شناسم

 سولت( 4نگزارد                      ( 3 مظاهرت                    ( 2 معونت                          ( 1 

 

 ؟نیست اجتماعی غزل گویندگان جزء شاعر کدام -5۷ 

 ( فّرخی یزدی4( موسوی گرمارودی              3قزوینی             عارف( 2 بهار            الشّعرای ملک( 1 

 است؟ نادرست اثر چند مؤلّف -58

 -(رصورتگ لطفعلی: فارسی معاصر فصیح نثر های نمونه) -( فروزانفر الزّمان بدیع: مولوی الدّین جالل )زندگانی

 -( جمالزاده محمّدعلی: دار وصله شلوارهای) -( خوافی مجد: خلد روضه) -( جزی رباط اصغر: سنگرسازان روایت)

 یرتفس) -( احمد آل جالل: زده شتاب ارزیابی) -( سپهری سهراب آبی: اتاق) -( تاگور رابیندرانات: دیوانه و پیامبر)

 (طوسی زید بن محمّد بن احمد: یوسف سورة

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

 دارد؟ وجود تشبیه چند زیر منظومه در -5۹

 است شهد کجا / خون شراب از لبریز است دریایی شعر هر مرا / بیرون کنم می دل کز است فریادی لفظ هر مرا»

 «منوشیدش آسان / چنین است، خون کاسه این، مرا/  است لفظ دانه هر در که اشکی این

 ( شش4( پنج                           3چهار                      ( 2 سه                       ( 1 

 دارد؟ وجود «جناس و استعاره» آرایة دو هر ها بیت کدام در -۶۰
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 اند پرورده روان وصلش گلشن نسیم از       اند       افشانده روان سرو آن بر جان گر دل اهل( الف    

 اند کرده نسرین جَیب کاندر است مشک نافه        چراست؟       دانی گل برگ بر عنبرشکن خط آن( ب    

 اند کرده مفتون تو فّتان چشم از را عقل                       اند داده مستی تو میگون لعل از را خلق( ج    

 نکند چون نکند جان مدد لعلش لب                          نکند چون نکند ایمان غمارت سنبلش( د    

 نکند پابی و سر بی را دلشده منِ تا                            ننشیند پا سر از روان سرو سهی آن( هـ   

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

 شود؟ می یافت ابیات کدام در ترتیب به تعلیل، حسن و تشخیص تناقض، ایهام، تضاد،: های آرایه -۶1

 مدام شرب و همدم حریف و انس مجلس                   فام لعل شراب و جوانی و بازی عشق( الف     

  من رهگذار من دیده اشک بگرفت                   فتدنمی گذارم دوست کوی به رو زان( ب     

  بنشیند حیا ز گلستان طرف بر سرو                    گردی ُخرامان ناز از و برخیزی تو چو( ج     

 وصال مانع بوَد که مبر گمان دوری                    نیست حجاب منازل ُبعد عشق، راه در( د    

 نبود دام این در که مرغی حالت بر وای                دوست یطُرّه خم است نجات دام حلقه( هـ    

 د، ج، الف، ب، هـ  (4( د، الف، هـ، ج، ب           3( ج، د، الف، هـ، ب           2( ب، الف، هـ، ج، د          1

 ................... جز به است، درست ها گزینه همه روی روبه اسمی گروه هسته -۶2

 ( ارزش) زبان عناصر معنایی دقیق ارزش تعیین (1

 ( مجموعه) بوم و مرز این گذشته ادبی آثار مجموعه (2

 ( رابطه) دیگر زبانی واحد با زبان واحد هر همنشینی رابطه (3

 (واحد) غیرمستقیم و مستقیم معنای با زبانی واحد کوچکترین (4

 است؟ شده تشکیل اجزایی چه از زیر عبارت دوم جمله -۶3

 ریشو و تحرّک آن به و شده منعکس او شعر زبان در و است ساخته ممتاز را او شعر موالنا، بینی جهان: گفت باید»

 .«است داشته ارزانی نظیر بی

  فعل+  مسند+  نهاد (1

  فعل + مفعول+  نهاد (2

  فعل + مفعول + متمّم+  نهاد (3

 فعل+  مسند + مفعول+  نهاد (4

 است؟( آبرفت - زیرنویس - نامنظّم - دهش) معادل ترتیب، به ها واژه کدام ساختمان اجزای -۶4
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 خداپسند - زیربنا - ناشکر - روش (1

 فرسود دست - دورنما - ناتمام - نگارش (2

 پخت دست - پرده پیش - نادار - کنش (3

 سرنوشت - بوس دست - نادرست - آرامش (4

 است؟ شده ساخته «صفت+  ِـ نمای نقش+  اسم+  ِـنمای  نقش+  اسم+  صفت» الگوی براساس گزینه کدام -۶5

 زمین ایران مبارز پهلوان کدام (1

  خبر بی انسان عمر جامانده به روز پنج (2

 گذشته شاعران های سروده بعضی (3

 جهانی جنگ عرصه دالور جنگجوی همان (4

 ؟ندارد وجود تبعی نقش بیت، کدام در -۶۶

  باری کاری سر بر شود ُکشته اگر سر                                باری نگاری بار کشد بار اگر دل (1

  داری بیان کئی دعوی چو که رسد تو را                 سرو قامت حسن و خورشید عارض جمال (2

  داری آشیان عالم همه که من، برج نه                    رفتار کنی می طاووس تو که روش بدین (3

 داری میان در دست صنمی چنین با که        توست خدمت جای چه دل تویی که صفت بدین (4

 ؟نیست درست گزینه کدام روی روبه مفهوم -۶۷

 ( عارف نهایت بی شوق)=  شد سیر آبش ز ماهی جز که هر (1

 ( عشق از خبری بی) = نیست هوشبی جز هوش این محرم (2

 (باطن و ظاهر اتّحاد) = نیست دور من ناله از من سرّ (3

 (فراق مبتالیان همزبانی و همدلی) = برید یاری از که هر حریف نی (4

 است؟ متفاوت ابیات دیگر با بیت کدام مفهوم -۶8

  گلستانم این مرغ نه فردوسم، باغ تذرو    دامم               و دانه صید نه قدسم، گلشن همای (1

  برافشانم دامن ار مه پوشد آستین مهرم ز           برخیزم شمع چون ار شب بنشیند، روز چراغ (2

  بنشینی بیگانه با و بگریزی خویش از چرا                باشی تن وصل با چرا روحی زاده اصلی تو (3

 بنشینی ویرانه این در بومان چون که باشد کجا          گردد می فرش عرشی طاووسان پرّ  چون را تو (4

 شود؟ می دیده حماسه، میهنی و ملی زمینه گزینه کدام در -۶۹

  سپاه میان از اسب تاخت برون                            رزمگاه زان رهّام بجنبید (1

  بگسلند همی آهن که گویی تو                          دلند گشاده ایران بزرگان (2

  کیان رسم به بودی که سان آن بر                         کاویان اختر شاه داد دو ب (3

 طوس و گیو دل شد شادمان زو و             اشکبوس شد کشته اندرون رزم به (4

 است؟ متفاوت دیگر ابیات با بیت کدام مفهوم -۷۰
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  است رسیده ساحل لب بر محیط جان                  است بسته نقش را تو وجود گوهر تا (1

  نخوری غفلت به و آریّ  کف به نانی تو تا            کارند در فلک و خورشید و مه و باد و ابر (2

  است رسیده ندامت اشک به ام ریشه تا               امخورده خاک جگر در غوطه عمر یک (3

 است رسیده توکامل وجود میوه تا            است کرده خورشید گل عرق پیرهن صد (4

 است؟ عطّار الطّیر منطق «وادی» کدام معرّف زیر ابیات -۷1

 هم نیز گم ازو گردد گم جمله                  رقم جانش بر توحید زد چه هر       

 اینه یا هستی که گویی نیستی                       اییا نه مستی گویند گر بدو      

 من نیز ندانم هم ندانم آن و                      من چیز ندانم اصال  می گوید      

 ام؟چی پس کافر نه مسلمانم نه                          امکی بر اّما ندانم عاشقم،       

 استغنا( 4توحید                      ( 3 حیرت                    ( 2 عشق                   ( 1 

 دارد؟ تناسب «کند افزون نعمتت نعمت شکر» مفهوم با تماما   بیت دو کدام -۷2 

 تو خوان از خورد می خود روزی                    تو مهمان که آر جای به شکر( الف       

 کلید دست ز مده خواهی گنج                          مزید گنج کلید باشد شکر( ب       

 باش پاینده شو مرده ایشان پیش                 باش بنده را شاکران مر کن شکر( ج       

 پرست حق شدم که را خدا شکر                       دست داد مرا تو شکر سجده( د       

 ( ب، ج4( ب، د                        3( الف، ج                         2( الف، ب                    1

 :جز به دارد، مفهومی تناسب ابیات همه با زیر منظومه -۷3

 علف اإلحرام تکبیرة پی را نمازم من سرو / دسته گل سر باشد گفته باد را اذانش / که خوانم می وقتی را نمازم من» 

 «موج قامتِ قد پی/  خوانم می

 است زبانکاو بی آن آرد تسبیح چه است                   خوان تسبیح زبان اگرمرغ (1

 است زبان تسبیحش به خاری هر که              است خوان تسبیح گلش بر بلیل نه (2

 اوستاد عبادت اندر جماد وان                            جماد زتسبیح منکر آدمی (3

 کُهسار بر سنگ و دشت در ریگ                           گویند همی او تسبیح همه (4

 ؟ندارد تناسب «هشتم خوان» منظومه کلی مفهوم با بیت کدام -۷4

  بنواز خواهی و هجر به تو باز                بکشم مهر از سر زنم اگر نامردَم  (1

  گرد برآوردی نبرد               مرد از سر نامرد و بودی زور به جهان کار گر (2
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 اوست نامرد و شد مردان رهزن               دوست راه در کند بیباکی که هر (3

 بریخت مردم( آبرو)=  آب نامردیَش که                  گریخت بباید حمیّت بی آن از (4

 است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم -۷5

  رفت خواهم سحر شام، درت ز نرفتم گر                رفت خواهم نظر پیش از کنی می نظر تا (1

  زیادت و است اوّل عشق همان که مرا مگر                  ارادت روزگار به را کس همه شود کهن (2

  پیوستم کس به نه پریدم تو از مهر نه که               توست و من میان که وفایی و مهر حق به (3

 روزگاران به الّا کرد توان نمی بیرون             دل بر نشسته مهری روزگاران به «سعدی» (4

 هستند؟ متناسب معنایی، نظر از گزینه کدام های واژه -۷۶

  پالس گبر، جلجل، خلعت، (1

  سمند بارگی، توسن، کمیت، (2

  غارب مهمیز، کلّه، گرده، (3

 دوات دوال، رقعه، توقیع، (4

 است؟ درست واژه چند مقابل معنی -۷۷

 (رخصت دستوری( )ناگهان: یکایک( )کردن جلوه: گرازان( )دانه: جال( )حلقه: چنبر( )خسته: افگار) جوانی(: )شاب

 (است واجب شخص بر که ای وظیفه: موجب( )انگیز هراس: بار )دهشت( خشمگین: دژم)

 ( هشت4( هفت                           3                    ( شش   2( پنج                      1

 است؟ درست ها،واژه همه معنی گزینه کدام در -۷8

 (ارتقایافتن: ترفیع( )انگشت: بنان( )برکشیده: آخته) (1

 ( روزیبی: درویش( )التماس: تضرّع( )تند باد: سموم) (2

 ( مُمدّ: ادامه دهنده( )هاگام: قدوم( )روسری معجر:)  (3

 (کامل و تمام: آزگار( )دورویی: تزویر( )بلوط نوعی: بَن) (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط عبارت، کدام در -۷۹

 . دارد عزیز را مشفقان موعظت و مخلصان مناصحت باشد، یار ازلی سعادت را که هر (1

 . نگذارد ضایع را احتیاط موضع و نکند اقدام تدبّر و تعمّل از پیش کارها در باید (2

 .بود اشراف و گزیدگان زبان بر که است آن ثناها تر دلخواه (3

 است، تواضع بوده کم ما از همیشه که را خصمی که آن از تر ستوده من نزدیک به غربت رنج و وطن وداع (4

 نمودن.

  است؟ امالیی غلط فاقد بیت کدام -8۰

  کنیم ریا و روی به که طاعتی ز بهتر حجاب                    در خلق نظر از ذلّت هفتاد (1
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  زالل اصحاب ز نبود عجب این   قال                         غیر نبیند گر ز قرآن که (2

  قضا بر پشت ندهد دشمنان پیش تا           بود بسته پیش زره مصاف، در که مردی (3

 خویش احتیاج درت به عاجزی کآورده                    تلطّفی صباحت، متاعِ  صاحب ای (4

 است؟ درست ها واژه تمام امالی گزینه کدام در -81

  تراوش و رشحه - وجدان نهیب - بیرق اهتزاز - رغبت و طوع (1

  زدن زل - مرهم و ضماد - ارزش بی حتام - جوانمردی و حمیّت (2

  القصوى غایت - بهرگی بی و خذالن - بازیچه و لهو - مقلوب حریف (3

 شادمانی و مسرّت - شوخی و بذله - مهیب حرّای - طینت خبث (4

 است؟ آمده درست کامال  کتاب کدام مترجم و مؤلف -82

  پاشایی. ع ترجمه باخ، ریچارد اثر ،«آذرباد نام به ای پرنده» (1

  صفوی کورش ترجمه شیللر، فریدریش اثر ،«شرقی - غربی دیوان» (2

  بحرینی مهستی ترجمه ژید، آندره اثر ،«تازه های مائده و زمینی های مانده» (3

 کوب زرّین عبدالحسین ترجمه قبّانی، نزار اثر ،«جنوب پنجم سمفونی» (4

 است؟ منظوم همگی گزینه، کدام آثار -83

  خورشید خانه به دری - زندان در پاییز کوچک حیاط در - پیکر هفت (1

  من ایل من، بخارای - بوستان - تیرانا (2

 اسرارنامه - نامه الهی - نامه قابوس (3

 الطّیر منطق - الطّوایف لطایف - حیدری حمله (4

 است؟ درست بیت، کدام روی روبه آرایه -84

 ( اغراق) گرد شاهوار دُرَر دانه ای قطره وز             نهاد شِکر نی، در و میوه خشک، چوبِ از (1

 ( تلمیح) گردد شکم بار از غرقه طوفان روز کشتی که          دل بر شکم بار منه پایان، بی گرداب درین (2

 ( جناس) دادم ندادی عُجب از و کردم عجزها                      نازت کشیدم عجز از و کردی نازها (3

 (تعلیل حسن) بَردمی سلیمان ملک بر تاخت چشمت ترک       بَردمی تابان خورشید پنجه حُسنت دست (4

 «تناقض - معادله اسلوب - تعلیل حسن - آمیزی حس» های آرایه داشتن جهت از زیر، ابیات توالی ترتیب -85

 است؟ کدام

 آفتاب تر دامن با نهد رخ بر آستین             رُخت خورشید رشکِ کز شود پیدا آن از الف( ابر     

 رسیدم پایان به رفتن آغاز در                                    ُبریدم راهی چه رسیدن برای( ب     

 است افتاده چنگ به آتش را بازیگوش طفل          است افتاده شنگ و شوخ نگار آن دست به دل( ج     

 است شیرین سخنش خواهی چه هر                                     ندید ایّام از تلخی جز گرچه( د    
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 ( د، الف، ج، ب4( د، ج، الف، ب                3( د، الف، ب، ج                  2( الف، ج، ب، د                1

 جز: به. است درست کامال  ابیات همه روی روبه های آرایه -8۶

 (هکنای - تشبیه) گیرد  سفر ره بسازد سفره چو برگ                    او که رسیده گل این است عجب مسافر (1

 - استعاره)  شود مینا چون راغ نماید مینو چون باغ                        گسترد لؤلؤ ابر گیرد الله جام کوه (2

 (جناس

 امایه) طاقی ابروان جفت به عالم در که کس آن تویی         عالم در نیست جفتش که ابرویی طاق داری تو (3

 ( همسان جناس -

 آورد         می دلستان کوی به پابی من جان                    آورد می جان بوی این کجا از نوروز باد (4

 (تشخیص - آمیزی حس)  

 دارد؟ وجود «مرکب -وندی » و «مرکّب» ،«وندی» واژه چند ترتیب به زیر متن در -8۷

 دیگر ایادب تأیید مورد بندی تقسیم این. کند می تقسیم نوع سه به را سبک «شناسی سبک» کتاب صاحب بهار،»

 و شعر بنیادی عناصر آن در و است شعری عناصر برخی کاربرد و بیان طرز آن اصلی مالک چون امّا. گیرد می قرار

 .«نیست کافی شعر شناخت برای است، نگرفته قرار توجّه مورد اثر مایه درون و شاعر نفسانی احوال

 ( چهار، دو، دو4( چهار، دو، سه               3( پنج، سه، سه                 2( پنج، دو، دو               1

 است؟ بیشتر بیت کدام در وصفی ترکیب تعداد -88

  پیداست دیگر عالم او حلقة زهر که                  دراز زلف سلسله آن از دور بد چشم (1

  پیداست انور چهره آن از نارُسته خط                    جوهر ننماید روشن آیینه ز گرچه  (2

  پیداست احمر الله جگر از داغ همچو            است من پرخون دل در گره که گرمی آه (3

 پیداست معنبر زلف آن از آشوبی عالم                    لفظ صائب نشود روشن معنی پرده (4

 ا،سیّد رض. بود بزرگی زمین کدخدا، خانه نزدیک. است آماده میدان: گفتند انتظار، ساعت دو از بعد» عبارت در -8۹

 به« .شتافت مبارزه به هایش،گام با زمین کردن متر از بعد بود، آگاه حریف بر خود تسلّط میزان به که ده پهلوان

 است؟ کدام ،«ممیّز و شاخص الیه، مضافٌ الیه مضافٌ  بدل،» ترتیب،

 متر - سیّد - کدخدا - بزرگی زمین (1

  ساعت - کدخدا - تسّلط - ده پهلوان (2

 متر - کدخدا - خود - زمین (3

 ساعت - سیّد - خود - ده پهلوان (4

 است؟ شده درست «پسوند+  مضارع بن+  اسم» از مرکب - وندی واژه چند ساختمان زیر، های واژه میان از -۹۰

 ،بندان آینه پراکنی، سخن بندی، طبقه سرگردانی، کارگزاران، اندیشی، چاره پدرخوانده، طلبی، جاه دلسوزی،»

 «احوالپرسی شناسنامه،
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 ( ده 4( نه                      3هشت                      ( 2 هفت                    ( 1 

 است؟ وابسته جمله فاقد ت،بی کدام -۹1

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

  همیشه بود گویا وصفت به کاو ذرّه هر                          باشد گفته ذرّه یک دهانت تنگی از (2

  همیشه بود برجا من دل تا بگذار             جورش به مران جا زان کویت است دل جای (3

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

 و ترس شب، هنگام که دهد می نشان........................  گزینه استثنای به ها گزینه همه در «بینوایان» نویسنده -۹2

 .ببیند آور هراس ای گونه به را طبیعی های پدیده او که شود می سبب ،«کوزت» بر حاکم وحشت

 . بودند ایستاده سیخ موحش وضعی به عظیم های شاخه (1

 . پیچیدند می هم به طویلی بازوهای مانند خاردار های درخت (2

  زدند.می سوت درختبی نقاط در خار، های بوته از دسته چند (3

 بود. شده مجسّم نظرش در کفتار دهان همچون دهانی با انگیز نفرت زن همان (4

 ؟دارد مفهومی قرابت بیت کدام با «خویش وصل روزگار جوید / باز خویش اصل از ماند دور کاو کسی هر: »بیت -۹3

  رود دریا همی به دیده راه کز                  اوست عشق دریای شبنم ز ای قطره دل، (1

  شود عاقل دگر شد مجنون که هر ممکن نیست                 خود به گردد برنمی هرگز دریادیده، سیل  (2

  باسازگشت مثنوی شعر چنگِ                              بازگشت ساحل دریا سوی ز چون (3

 سروری گوهر نیابد پی و اصل بی مردم             است سرمایه برترین گوهر و اصل را سروری (4

 «فتپذیرمی الهی مشیّت عنوان به را بد و خوب که بود وصل ایمان شائبه بی منبع به فکر و عصب هر» عبارت -۹4

 است؟ متناسب بیت، کدام مفهوم با

  نیست چاره بسپارند جان که آن جز جا آن            نیست کناره هیچش که عشق راه است راهی (1

 نیست گمراه کسی دل، ای مستقیم صراط در           اوست خیر آید سالک پیش چه هر طریقت در (2

  نیست استخاره هیچ حاجت خیر کارِ در               بوَد دمی خوش دهی عشق به دل که هرگه (3

 نیست کوتاه کس باالی بر تو تشریفِ ورنه              ماست اندامِ  بی ناسازِ قامتِ از هست چه هر (4

  دارد؟ ابیات سایر با مغایر مفهومی بیت کدام -۹5

  نیست که نیست دری پرده خود کرده از خجل               عجب چه برآمد سرخ ار من خونین اشک (1

  آتشم اما خلق چشم به آبم قطره مرا                باشد شرر چون اثرها جانسوزم اشک (2

  را کرده بیرون خانه از بوَد هاشکایت آری،                  را پرده درون راز افکند می برون اشکم (3

 داشتم ترجمانی حسرت اشک از را عشق            بود خاموش لب شکوه از ولی جان بر آتشم (4

 است؟ متناسب بیت، کدام با «ماست بر که ماست از» عبارت کنایی مفهوم -۹۶
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  است خود دنبال طاووس چون که کس هر دیده            خاک به گرفتاری دام خود راه در کندمی (1

  است خود بال از بیش پا از طاووس بهره        فیض یابند هنر از بیش خود عیب از کامالن (2

  است خود دیدار محو جا این در یوسف چون دیو                    در و دیوار بر افتاده ازل حسن پرتو (3

 است خود روی آرایش در دیدیم را که هر       نیست خویش خوی اصالح پی در فردی هیچ (4

  دارد؟ مفهومی تناسب ابیات، کدام با زیر بیت -۹۷

 «است ای مردانه خود، ز شد فانی که هر                 فنا شد خود کز بافت کس آن وصلت»          

 آنجا رسد آسانی به جااین رسید کس هر خود به      جوییمی که مطلب هر توست در یافتی را چوخود( الف 

 زند دریا بر که هر ساحل به بخشد را جامه                 کرد عشق هوای تا جان زد جسم بر پا پشت( ب 

 آفتاب جانت نور پیش به گردد ایذرّه                 جدا شد باید که خود از جدا گردی چنان گر( ج 

 را خودپسندان پسندند کم                                       نظر اهل که مکن خودپسندی( د 

 نشست دمی نتوانی خویشتن یار با                       هست چه هر و دنیا سر از برنخیزی تا( هـ 

 ( الف، ب، ج4( ب، ج، هـ                 3( د، هـ ، الف                  2( هـ، د، ج                  1

 است؟ متفاوت «من مدفن از افروزد من از بعد که گردد / افسرده شعله کاین مپندار» با گزینه کدام مضمون -۹8

 پدرم  کفن تنگنا آن دلِ در شوق از                     باد چون بگذرد بار اگر حافظ خاک به (1

 باشد تو هوادار خاک، این از برخیزد            من از پس که گردی و گشتم رهت خاک من (2

 برخیزم کنان رقص زمین ز بویت به تا           صبا چو کن گذری خاکم به خاک، شوم چون (3

 برخیزم زمان جور و فلک جفای به                     من تو کوی سر خاک از که مپندار تو (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با «کند می مجنون عشق های قصّه/ کند می پرخون راه حدیث نی» بیت -۹۹

 زبان اوّل من سپاه از لشکر کاین        کنم؟ سان چه شکایت عشق( ناگهانی و سخت حمله)=  تُرکتاز از (1

  گرفت

  بنهاد سر نهاد ره این در پای که هر که                    خواجو منه قدم محبّت آستان بر (2

  آمد دوش بار کشیدن گردن بر عشق بی سر که         بایدنمی سر بقای رویان مه عشق بی مرا (3

 گاهبی و گاه در خورد بایدَت خون                     خواهی وصل گر نالی؟ چه حافظ (4

 دارد؟ قرابت بیت، کدام با «خار و گل در صاف آب جلوه/  ببین و گلستان به بگشا چشم» بیت -1۰۰

  المکان هم توپر از مکان ها هم                       نهان و پیدا تو هم ای خدا، ای (1

  دانی چه را جان پیکری، شکلی، تو                      دانی چه را نقشبندان تونقشی (2

  است؟ کردن پیدا جای چه نظر در نگنجد آن     دل       صحرای جانب بودم رفته تماشا دی (3

 بخسب کجاست، کار نیست آن غصّه که را تو       پویم می آب چو وصالش وجوی جست به (4
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 است؟ آمده غلط آن مقابل در واژه چند معنی -1۰1

 موجودات: نفوس( )اراده: مشیّت( )گذرانی خوش: نوش( )هماورد: حریف( )خشم: قهر( )شور از ای گوشه: )شهناز

 (نسیان: ندامت( )دیهیم: افسر( )زنده

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

 است؟ غلط واژه ها، بعضی معنی کلمه، گروه کدام در -1۰2

 (زبون: نژند( )شده اطاعت: مطاوعت( )همگرا: متقارب) (1

 ( هراس: نهیب( )خودداری امتناع؛( )شادمانی: شعف)  (2

 ( تندرو اسب: نوند( )بهشت نگهبان: رضوان) طوق(: چنبر) (3

 (کوپال: گُرزه( )پی در پی: متواتر( )رایت: درفش) (4

 است؟ کدام ترتیب به «دستور تعلّل، سموم، ترفیع،» های واژه معانی -1۰3

 راهنمایی جویی، بهانه ها،سَم بودن، رفاه در (1

  وزیر کردن، اهمال رساننده، زیان و گرم باد گرفتن، رتبه (2

 وزارت شدن، علیل کُشنده، و سرد باد بلندی، (3

 فرمان آوردن، علّت ها،آفت شدن، رفع (4

 است؟ نادرست واژه کدام امالی زیر عبارت در -1۰4

 عتوقّ مرّوت اصحاب سنای که بخیلی و دارد چشم مصلحان ثواب که مفسدی نیابند؛ و برند چیزی آرزوی تن سه»

 .«بود برابر مردان نیک با که ورزد الحاح و برنخیزد حرص و غضب و سفاهت سر از که جاهلی و کند

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

 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت، کدام در -1۰5

  گیرد جنان بر نکته کرمش روضه که                          غیب عالم سروش حقیقت به فرشته (1

  یافت اشباح از و ایران از برتر کآسمانت                 باش آسوده خود اقران از داری شکایت گر (2

  وبال گردد برو زلّت یک به طاعت همه آن             خویش عمر طاعت به بگذارد که بینی زاهدی (3

 را قضا تیر سپر هیچ نشود مانع                       تسلیم واکرده جبهه از جز به «صائب» (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط عبارت کدام در -1۰۶

  نشمرند. جایز مستور عقوبت را ظاهر گناه حزم اصحاب (1

 . گردد متالشی برفور گشت، زایل جثّه این از حیات قبول شایانی که چندان و (2

 .نوشت قابوس به مناصحت صدق در خویش احوال و نهاد میان در خویش اتباع با اندیشه (3

 .شر بر نیست قادر و خیر بر است متبوع یزدان که است کرده خواجه که است غیاث أن خالف مسئله این (4
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 پدید ترتیب به «واعظی مجید - عوفی محمّد - کاشفی واعظ حسین - کیا زهرا - صفی علی فخرالدّین» -1۰۷

 .هستند .................... آورنده

 آغاز میرزا، عباس - خلد روضة - محسنی اخالق - فارسی ادب انگیز دل های داستان - الطّوایف لطایف (1

  تنها گری

 - االلباب لباب - خلد روضه - فارسی ادب انگیز دل های داستان - الرّوایات لوامع و الحکایات جوامع (2

  موصل زندان

 میرزا، عباس - االلباب لباب - محسنی اخالق - فارسی ادب انگیز دل های داستان - الطّوایف لطایف (3

 تنها آغازگری

 لموص زندان - نامه سیاست - محسنی اخالق - پیکر هفت بازنویسی - الرّوایات لوامع و الحکایات جوامع (4

 است؟ درست کامال  شناسی سبک و ادبیات تاریخ جنبه از گزینه کدام -1۰8

 و مبارزه ایستادگی، به را خواننده و رساند می گوش به را خواهان آزادی مظلومیت فریاد که آثاری به (1

  گویند می «اسالمی انقالب ادبیات» خواند، فرامی ظلم برابر در ناپذیری سازش

 خالف رخدادهای و ها جنگاوری ها،قهرمانی با که است ملّت یک واقعی تاریخ از داستانی روایتی حماسه  (2

 . آمیزد درمی عادت

 یاتادب» آیند، می پدید دید زاویه و مکان زمان، لحن، شخصیت، روایت، عنصر از گیری بهره با که آثاری به (3

 . گویند می «معاصر

 برخی و شادی عشق، دوستی، درباره نویسنده یا شاعر احساسات و عواطف بیان هاآن موضوع که آثاری به (4

 .گویند می «غنایی ادبیات» است، عرفانی مفاهیم

 ؟نیستند سجع طرفین گزینه، کدام های واژه زیر، عبارت در -1۰۹

 مردم شقاوت و بوقلمون فلک ثباتی بی یاد به مرا بیامرز، خدا غاز زوال و فنا منظره که بخور بخور بحبوحه همان در»

 ستمج بیرون. شد بلند تلفن صدای باز بود، انداخته بدقواره مصطفای این وقاحت و پتیاره جهان فریب و مکر و دون

 .«برگشتم فورا  و

  برگشتم جستم، (1

  بدقواره پتیاره، (2

 دون بوقلمون، (3

  خدا فنا، (4

 است؟ نادرست بیت، کدام مقابلِ های آرایه از یکی -11۰

 تلمیح،) است بس پیراهن بوی را کنعانیان دیده             است  بس گلشن نکهت را قفس گیران گوشه (1

 ( جناس
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 استعاره،) است بس دریا سینه گوهر راز پوش پرده               عشق اسرار کند کم تراوش پرخون دل از (2

 (کنایه

 واج) است بس را ما روان سرو آن از دور از ای جلوه              نیست گستاخ ما آغوش قمریان طوق همچو (3

 ( استعاره آرایی،

 ایهام،( او از نیست راه در به لیک است ای حلقه خوش                               او از ماه بگرفت که بار خطّ عذار (4

 (تشبیه

 است؟ آمده ابیات کدام در ترتیب، به «اغراق و ایهام تعلیل، حسن استعاره، تشبیه،» های آرایه -111

 فراق خوان ز میخورم جگر خون مدام                   یار از دور کباب، شد دلم شوق سوز ز( الف       

 بخش جویبار لب سرو به ماجرا وین                      کن عفو بنده گنه گل وقت به رب، یا( ب       

 را گوش مؤدن گفتن اذان در اول گیرد           شنید نتواند دهر در کسی حق حرف که بس( ج       

 جوش زنم می دائم دیگ سان به                                      عشقش سودای آتش تاب ز( د       

 زایل نگشت هرگز نقشت سینه لوح ز و                      دیدم نوح طوفان ره صد دیده آب از هـ(      

 هـ د، الف، ج، ب،( 4د              ج، الف، ب، هـ،( 3 هـ          الف، ج، ب، د،( 2 الف        ب، هـ، ج، د،( 1 

 شود؟ می یافت «شاخص» عبارت کدام در -112

 . آمد نبشته نامه و امیر سالمت بر عزّوجل را خدای کرد شکر سجده (1

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

 .بیاوردند ده ناوی و بخواست ها کشتی امیر نماز، از پس آمده، قضای از (3

 .بود شده تباه و تر و بگردانید جامه و آمد فرود خیمه به آمده، جهان آن از امیر (4

 دارد؟ تفاوت ابیات سایر با بیت کدام در «ردیف» معنای -113

 .  شد دام گرفتار دید که هر دانه این مقیّدم                       خالت دانه به من تنها نه (1

 شد نام که دارد فایده چه کنون توبه                 کن توبه گویند و شد عاشقی به نامم (2

  شد رام و افتاد تو کمند در بار این               کس بند به ندادی دست که مدعی آن (3

 شد تمام دفتر و آمد آخر به جهدم              تمام شدن نخواهد وصف به غمت شرح (4

 شود؟ می یافت «مسند» دستوری نقش ها، مصراع کدام در -114

 شد میخانه به دوش نشین، خلوت زاهد( الف      

 سقراط خواند را احمقی نشاید( ب      

 شد مجلس میر که کن نگه شهر گدای( ج      
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 صحبت شمریدش غنیمت است، عزیز گل( د      

 آمد بهمن و شد دی( هـ      

 ( ب، د، هـ4هـ                       ج، ب،( 3 د                    ج، ب،( 2 د                    ب، الف،( 1

 است؟ آمده درست گزینه کدام در زیر، بیت در شده مشخّص های واژه نقش -115

 «دادند مصفات تجلّی جام از باده                  کردند ذاتم پرتو شعشعه از خودبی»         

 مفعول الیه، مضافٌ  نهاد، مفعول، قید، (1

  مفعول متمّم، مفعول، مفعول، مسند، (2

 متمّم متمّم، نهاد، الیه، مضافٌ  قید، (3

 متمّم الیه، مضاف مفعول، مفعول، مسند، (4

  است؟ کدام ترتیب، به زیر عبارت اضافی و وصفی های ترکیب تعداد -11۶

 وزگار،ر انقالبات و احوال همه در که سوگند بوستان، سفیدروی دوشیزه این طهارت به و بهار گناه بی قاصد پاکی به»

 .«کنیم حمایت یکدیگر از دامن پاک گل این هایبرگ مثل

 شش –شش ( 4هفت                  - شش( 3 شش             - هفت( 2 هفت           -هفت ( 1 

 دارد؟ مفهومی تناسب زیر، عبارت با گزینه کدام -11۷

 دارد پیری جراحات و غبار و گرد به توجّهی نه و بیند می جوان را معشوق همواره جاودانی عشق که است گونه این»

 .«می دهد سالخوردگی ناگزیر شکن های و چین به اهمیّتی نه و

  نگو گاهی و است زشت گاه تن که                           او خوی گوهر هرکسی بود (1

  گرفت لیلی رخسار رنگ گُل که               است ابر اندر به مجنون چشم مگر (2

  نبینی لیلی خوبی از غیر به                          نشینی مجنون دیده در اگر (3

 کند چرا تصوّر به حکایتی کس هر           کشد برنمی ز رخ نقاب چون معشوق (4

 «یبین بنان از را آن تو خیزد، خرد کز خطی / که باشد دیدگی کوته که ارکان، از نه دان، یزدان ز» بیت مفهوم -118

 شود؟ می دریافت بیت کدام از

  شیدا سرگشته زهی جویی!می تیره از خاک         حاصل شود می رخشان خورشید از که را نوری تو (1

  سیما از دانست توان را اندرونی صدق که                 دل مهر صبح چون کند روشن باطنت صفای (2

  استغنا باشد جهانم دو هر از که خطّی چنان               درویشی ز ده خطّی و بخش طاعت توفیق مرا (3

  اعدا اندخانه در را تو شب و روز که ایمن مباش           دل و زبان و است چشم ز آیدمی تو بر کان بدی (4

 شود؟ می دریافت بیت کدام از زیر بیت مفهوم -11۹
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 «کبریاست ما منزل نگذریم؟ چرا دو زین تریم            افزون ملک وز برتریم، فلک ز خود»          

  من کار از گره دندان و ناخن زین نشد وا             نکرد وا را دلم اختر و مَه سِیر فلک چون (1

  مرا مقر نبودی مقِرّ ماه بر جز                   دهر مدار بگشتی فضل قیاس بر گر (2

  قفسی اسیر که مرغی چو تو باشد حیف                   زن طوبی شجر از صفیر و بگشا بال (3

 نیست زندانی که مصر این در یوسفی نیست               نیست پرافشانی جای فلک تنگ قفس (4

 دارد؟ مفهومی قرابت گزینه کدام با زیر بیت نخست مصراع -12۰

 «نیست دستور جان دیدِ را کس لیک               نیست دور من ناله از سرّ من»                

  بنگرید اشعار در است دل در که سوزی             عشق سوز ز سعدی باطن است آتشکده (1

  است دل در معنی پای را ما سرو                            است گِل در بوستانی سرو پای (2

  است ترچاک گل دامن از من صبر پرده                  بشکفت لطافت باغ در تو روی گل تا (3

 بود شکری برآمد صبر از که میوه کان                    هجران تلخی نکنم حکایت مِن بعد (4

 :جز به دارد تناسب ابیات همه با زیر بیت مفهوم -121

 «هابیابان است سهل باشد حرم عشق چون               شاید برسد را ما رنجی طلبت در گر»     

  را برین چرخ غم چه خاک زلزله از                عشّاق تابی بی ز عشق بوَد آسوده و (1

  است ریحان و است گل محبّت دشت خار که               دوست طالب پای به نباشد دراز سفر (2

  نباشد پدیدار صبح نرود، شب تا                       نبینی گنج نکنی، تحمّل رنج تا (3

 کام بوی بر شدن باید می شیر دهان در          بنه ناکامی به گردن برو خواهی، دل کام (4

  دارد؟ یکسانی مفهوم بیت کدام با زیر عبارت -122

 بی و تنهایی و علم و پاکی به و گرفت کناره مردمش و زندگی از و آمد باز فراموش روستای همین به نیز من جدّ»

 .«ماند وفادار خویش با اندیشیدن و نیازی

  کار؟ چه فردا باغم را ما امروزیم مرد              خوریممی می ما و فردا غم صوفی خوردمی (1

  ماند باز خود از که کس هر دیگری در رسد چون             خودناشناس زاهد شناسد چون را حق مرد (2

  فلک همچو زمین گرد بود سرگشته ورچه                     جا نرود از که است آن قدم ثابت مرد (3

 اند ساخته کفنی با جهان اسباب ز که         سراپرده خاک               مقیمان به آید رشکم (4

 .دارند تناسب زیر بیت با........................  گزینه استثنای به ها گزینه همه -123

 «شده تا هست کوفت نیستی درِ              شد پست کاو یافت آن از بلندی»     

  افتاد من مانند که آن نیفتاد                          داد آزادگی افتادگی مرا (1

  باد از شد نوشروان عدل را جهان                   دادمی داد را افتادگان بس ز (2
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  خوست و خصلت افتادگیم زان که                        و هوا عُجب پیروی نکنم (3

 رسی باال به تواضع شیب از             رسی واال قدر در که خواهی چو (4

 دارد؟ تفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم -124

  ندارد خویش از خبر اکنون و آمد باز                 یار از خبر آرد که رفت برم ز قاصد (1

  خبر دارد او جمله میان از                     اثر بی خبرهمبی شد هم که آن (2

  بیمارت چنین است کرده که جوی زان چاره                   زنهار طبیبان؛ ندارند درد از خبر (3

 تو؟ از خبر آرد که زار من به دیگر            خود از خبر ندارد دید، را تو که قاصد (4

 است؟ ضحّاک ستم و ظلم شوم عواقب بیانگر تمثیلی بیانی با بیت کدام -125

  باز آید شکار برعزم که نگذاشت هیچ                                 مسکینان دل صید از غمت شاهباز (1

  باز زده ای کبوتر صید بر که دریاب                          «سلمان» دل کبوتر، راست غمت شهباز (2

  اند کرده شاهین و شهباز همره کرامت این                       نیست قید و صید زیبای زَغَن و زاغ شهپر (3

 کرد بنیاد عمل آن باز با و رفت عقابی پس       خواست کمک از قصاص آمد باز و خورد موری کبک، (4

 .است صحیح......................  گزینه جز به ها، گزینه همه در ها واژه تمام معنی -12۶

 (خاندان: تبار( )زیبا: رعنا( )کرده جلوه: نموده) (1

 ( جنگیدن: کردن مصاف( )خوار: مخذول( )ملول: ستوه)  (2

 ( اندیشه: تیمار) گردانیدن( واجب: الزام( )بیان: تقریر) (3

 (شاد: پدرام) پی( در پی: هماورد( )سیم مفتول) (4

 است؟ درست تماما   ها،واژه کدام مقابل معنی -12۷

 رقعه بان، سایه خیمه،: شراع( الف       

 ترس سهم، نزاع، آلت: حرب( ب       

 معصیت گناه، نافرمانی،: عصیان( ج       

 دین راه طریقت، آیین،: شریعت( د      

 بدگویی مالمت، شماتت،: وقیعت( هـ      

 ( ج، د4هـ                       ب، (3هـ                      ج،( 2 د                   الف،( 1 

 است؟ «تمام میراث، حاکم، معمول،» معانی در ترتیب به گزینه، کدام هایواژه -128

 متراکم تاوان، شخیص، مذموم، (1

  جزمّیت مستعجل، عامل، معهود، (2

 آزگار افکند، پس والی، معهود، (3
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 ارتجاال   افکنده، پس ملتزم، عهدشده، (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط« زیر عبارت دو» کدام در -12۹

 . بازداشتند حجره به و  گرفتند پایش بفرمود( الف      

 . گرفتند پیش سالح راه و نهادند گردن را او حکم همه( ب      

 . نمودمفرامی استظهاری کسی مضاهرت و معونت به نه و داشتم اعتماد خویش کسب بر نه من( ج      

 .نماید تمام اهتزازی من قدوم به و شمرد الزم تکلّف و تلطّف ابواب یابد، خبر من وصول از او اگر( د     

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

 دارد؟ وجود امالیی، غلط بیت کدام در -13۰

  مهار گسسته آن باشد عنان کشیده این که                  است قدر این تفاوت جاهل و عالم میان (1

  شور افکند اختر هفت و چرخ نُه به                                       ستور خروش و غریو سوار (2

  ایم آمده غزا بهر از معرکه این در چون                      کشتیم ریاضت میدان سر بر را نفس (3

 مهرافزایت دیدن از شدن نتوان سیر                ضالل نوشین چشمه بر مستسقی، همچو (4

 است؟ امالیی غلط فاقد کلمه، گروه کدام -131

  بدسرشت و سفله اجازه، و اذن مستقلّات، مالیات الخضراء قبّة (1

  حضّار جبهه دار، وصله طیلسان انگاری، ساده و مسامحه میانه، و بحبوحه (2

 ولنگاری و محملی معاش، وجه پستی، و لئامت درخشان، و متأللی (3

 زاری و ضجّه اطمینان، و ثقت قرون، و اعصار اسرار، و الحاح (4

 . .................. جز به است، یکسان ها گزینه همه در اثر، دو هر محتوای و موضوع -132

  بلخی الدین جالل موالنا معنوی، مثنوی - نیشابوری عطّار نامه،الهی (1

  پاریزی باستانی ابراهیم محمّد پاریس، تا پاریز از - ندوشن اسالمی علی محمّد روزها، (2

  عربلو احمد فرهاد، شیرینِ قصّه - ایگنجه نظامی مجنون، و لیلی (3

 بلخی الدّین جالل موالنا فیه، ما فیه - سهرودی الدّین شهاب العشق، حقیقة فی (4

 است؟ شده نوشته درست آن مقابل در اثر، چند سراینده یا نویسنده نام -133

 محمّد: خورشید خانه به دری) -( ثالث اخوان مهدی: باران شب در درخت مثل) -( همدانی القضات عین: تمهیدات)

 وافرانس جنوب پنجم سمفونی) -( سمرقندی ظهیری: سندبادنامه) -( امیرخانی رضا: سانتاماریا) -( بیگی بهمن

 ماه) –( وجدانی عبدالحسین: خسرو) -( پرویزی رسول: دار وصله شلوارهای) -( ابراهیمی نادر: دیدار سه) -( کوپه

 (تاگور رابیندرانات: آواره مرغان و نو

 ( هشت 4( پنج                         3هفت                     ( 2 شش                  ( 1 
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 است؟ کدام زیر، بیت در موجود های آرایه -134

 «شود مجنون حاصلی بی غم از بید چمن در          است دیوانگی مایه تنگدستی حقیقت در»        

 کنایه – تضاد - تشبیه (1

  معادله اسلوب - تناسب ایهام - تعلیل حسن (2

 تلمیح – تعلیل حسن - کنایه (3

 تلمیح – معادله اسلوب - جناس (4

 ؟است کدام «تناقض و جناس آمیزی، حس کنایه، استعاره،» های آرایه داشتن لحاظ به ابیات، توالیِ ترتیب -135

 برد کوی بدان پی دلم بویش به                         برد بوی صبا نسیم کویش ز( الف       

 را آشنایان بیگانه تو عشق کرد که        خودم شهر غریب گر من ز نیست غریب( ب       

 داده باد به را خود بویت شنیده ها گل                  سحرگه در تو بوی همره بوده باد با( ج      

 نرُفت رخساره به میخانه در خاک که هر                   نرسد مشامش به محبّت بوی ابد تا( د      

 باش فرمان خط بر سر فرماید که حکم هر             بیرونت دایره از خطش نکند خواهی هـ( ا      

  د ب، ج، هـ، الف، (1

  ب ج، هـ، الف، د، (2

 ب الف، هـ، ج، د، (3

 د الف، ب، هـ، ج، (4

 دارد؟ وجود «استعاره و تشبیه» آرایة دو هر بیت، کدام در -13۶

  نپیمایی تا باد دل ای حریف است این               رقصندمی سلسله با جا این صبا باد صد (1

  سوگندم و عهد و پیمان سر بر هنوز                     بشکستی عهد و بریدی مهر اگرچه (2

  دارند داری، تو که معنی و صورت چنین نه                   دیوارند بر صورت دگران رویت، پیش (3

 ببر ز بنیاد خانه این غم سیل گو بیا                   بال طوفان به دیده و دل دادیم ماچو (4

 است؟ کدام ترتیب، به زیر، بیت در «هاموصوف» دستوری نقش -13۷

 « برانگیزند ای گوشه هر به فتنه هزار              برخیزند صبح خواب کز تو مست چشم دو»        

  متمّم مسند، نهاد، (1

  نهاد مفعول، مسند، (2

  متمّم مفعول، نهاد، (3

 نهاد مسند، مفعول، (4

 است؟ صفت «تماما » گزینه کدام در وابسته های وابسته -138
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 کبوتر دو پرواز دوست، مشکین زلف (1

  گل آتشین رخسار زندگی، شیرین قصّه (2

 ماهتاب آخرین دیدن آبی، آسمان اوج (3

 پاییز زرد هایبرگ دل، سوخته عاشقان فریاد (4

  است؟ «تبعی نقش» فاقد بیت کدام -13۹

  معتبرم نظرت در من که ناز کنم ناز                مرا الف کنی راست تو که الف زنم الف (1

  سر برآرد که پس زآن نپوشاند روی کو       کوری             هر کوری بر نوری زهی شاباش (2

  خسبدنمی زبون این چرا که                      است خیره زمن کنون خود آسمان (3

 دار یاد پیشین بایار کردهای عهدی لیک،              صاف یاران را مرتو روید چرخ و زمین بر (4

 دارد؟ معنایی تفاوت بیت کدام در «ردیف» -14۰

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

  گردد خانه هم با عدم وجودش                  گردد دیوانه او عشق کز دلی (2

 گردد دیوانه او شمع زنور         دارد عقل ار عقل است، شمع رُخش (3

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

 ................... جز به دارد، وجود «مسند» و «مفعول» نقش دو هر زیر، جمالت همه در -141

 . اند دانسته مناظره فنّ  مبتکر را توسی اسدی فارسی، ادبیات در (1

 . ندیدند نیاز بی فارسی زبان از را خویش تاریخ، قلمرو در خود های ویرانگری و ها تباهکاری همه با مغوالن (2

 .کند می اعالم زودی به را آزمون نهایی شدگان پذیرفته اسامی کشور آموزش و سنجش سازمان (3

 شأن خالف امری و روحانی سیر خطّ از انحراف کمال، راه سلوک در را، بقا برای تنازع در دایم درگیری (4

 .کرد می تلقی انسانی

 دارد؟ مفهومی تناسب بیت کدام با زیر بیت -142

 «شوی زر و بیابی عشق کیمیای تا             بشوی را مردان چو وجود مس از دست»       

  دریغ چو بگداخت اکسیر نزَد را ما قلب                  گردد زر او از جمله مس، که کیمیاگر (1

  بکند طال را خاک اگر دارد چشم چه           است خاک او چشم به هم طال که قلندری (2

  ایم کرده شکّر خنده یک از بسیار را زهر              ایم کرده زر را خاک قناعت اکسیر به ما (3

 بکند کیمیا کار تواش عشق که بود                   بر در دل جای به دارم گداخته مسی (4

 استماع گوش من نزن؛ داد: گفت زهرخندی با آمد می در چاه ته از معروف قول به که صدایی با» عبارت مفهوم -143

 است؟ متناسب بیت کدام با «َتقول لِمن ندارم

 دیوار بر پند است نبشته ور                              گوش اندر گیرد که باید مرد (1
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  گوی گوی، ترک به گونصیحت ای             چیست که دانی نمی چون چوگان حال (2

  بپاکنی طبیعت گوش که رسد وقتی               دل گوش به اُنست مجلس سماع ذوق (3

 هوش داشت توانی گر حدیثی دُر چون گفتمت       مخور غم دنیا بهر وز پسر ای پند کن گوش (4

 است؟ متفاوت کامال  ابیات، دیگر با بیت کدام مفهوم -144

  کند وا دامان سرو زیر میوه امید پر              دستان درازتهی پیش کند خود دست که هر (1

  گردد بینوا است ریز ُمحالز برگ                         کرد قناعت آزادگی به هرکه چو سرو (2

  زندگی آب بهر منّت مپذیر خضر از              رسید خواهد لب به جانت تشنگی گر ز سوز (3

 مَطَلب خواری و بساز خود با عزّت                          طمع ز خواری و است ز قناعت عزّت (4

 با «فرمایی؟ می لطف تو کند، می قهر او چند هر و ای شده ناکس این زبون چرا اهلل، روح ای: گفت» عبارتِ -145

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت، کدام

  برخورد که کس آن نخورد پشیمانی                        زرد گل و سرخ گل از باغ این در (1

  مدار دریغ او از خود گُل تو                            خار ئاگه توخست در اگر خلق (2

  کرد سوری گل برگ از طرب خوان،خوش مرغ                بشکفت نسیمش ز وصلم گلبن غنچه (3

 جدا؟ خاری از دیدی را گلی ما باغ به کی        ولی بینی جدا خارش از گل باغی، کجا هر (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر متن -14۶

 .«پذیرفت می الهی مشیّت عنوان به را بد و خوب که بود وصل ایمان شائبه بی منبع به فکر و عصب هر»   

  است ایمان به امان محشر روز                              را تو که خور خویش ایمان غمِ (1

  حرامی از اندیشه نباشد را چیزبی                   عزلت ز شدم ایمن و بگفتم عمل ترک (2

  زدن جبین چین ز خویش سرنوشت بر             توان نمی بُطالن خط چون مباش، غمگین (3

 اهرمنان از گذر فارغ و شو یزدان مرد              بگسل دشمن آروز دست به دوست دامن (4

 است؟ «ضحّاک» سرنوشت بیانگر بیت کدام -14۷

  کرد سرنگونسار زبَر پایش دو                              کرد دار بر تنش سرو بریده (1

  کرد بیبیم پاک او از را جهان                       کرد نیم دو به سراسر اشارّه به (2

  پرست یزدان مرد دلنیک آن شد                  پست بشکست و افتاد اندر چاه به (3

 او دربند، گونه بمانده بدان                    او پیوند، و خویش از شد گسسته (4

 دارد؟ تناسب بیت کدام با زیر، بیت مفهوم -148

 «والسالم باید کوتاه سخن پس               خام هیچ پخته حال نیابد در»       

  خام بگویی چون پخته، نیستی                                تو ولیکن سخن گفتی خام (1

  خامی نبُرد وی از عشق، آتش کامروز                  بسوزد ایناپخته دوزخ، داغ به فردا (2
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  شد خام سودای سر در که بین پخته کاین          خویش قفای در می شنوم خلق افسوس  (3

 خامی نرسد هرگز آتش بدان که زیرا            شد نخواهد گرم دَم را زاهد تو عشق از (4

 .دارد تقابل زیر عبارت با.......................  گزینه استثنای به ها گزینه همه -14۹

 .« کنم نثارش را مهرم تمامی باشم، نخواسته درنگ بی که امندیده جهان این در را لطیفی زیبایی هیچ هرگز»

  گذشت دستتهی خانه این از سیل بارها                      هیهات تعلّق؟ گرد و من آزاد دل (1

  ندهند تا ثمر سبکبار نمی شوند                   درخت های شاخه که تعلّق بریزبار (2

  ما دامن طرف به ندارد دست غبار                         هوا ایم گرفته تعلّق خاکدان ز (3

 است مشکل بریدن خود از دلبستگی چنین با           پیوندهاست زندگی با را تو موی سر هر (4

 ؟ندارد وجود بیت کدام در «ماست بر که ماست از» المثل ضرب کنایی مفهوم -15۰

  است خود بال از پیش پا از طاووس بهره               فیض پابند هنر از بیش خود عیب از کامالن (1

  است خود أمال نار از کسی هر راه دام         عنکبوت چون خود غیر را آدمی خصمی نیست (2

 است خود دنبال طاووس چون که کس هر دیده                  خاک به گرفتاری دام خود راه در کند می (3

 سخن: غماز) غمّازم است خانگی کنم که از شکایت                 روی به روی بگفت عیبم و آمد سرشکم (4

 (چین

 هاست؟ واژه کدام معنی ترتیب به «گردیده زبون غضب، زشت، نبرد،» -151

 ستوه عتاب، منکر، کارزار، (1

  مخذول خشم، موحش، آهیختن، بر (2

 مخذول قهر، منکر، آورد، (3

 نژند دژم، موحش، پیکار، (4

 است؟ غلط واژه چند مقابل معنی -152

: نوند( )دژ: ارک( )شفاعت: پایمردی( )هراس: دَهِش( )قدم: خطوه( )اطاعت: طوع( )شکاری: متصیّد( )خیمه )شراع؛

 (پوشیدن: تلبیس( )عظیم: سترگ( )هیکل قوی شتر

 ( شش4( پنج                        3( چهار                     2( سه                     1

 اند؟ شده معنی درست همگی ها واژه گزینه، کدام در -153

 ( پیشانی: جبهه( )مو سرخ اسب: کرند( )کردن التماس: تضرّع) (1

 ( اورنگ: اورند( )پیروزی بیگاه؛( )میراث: افکند پس) (2

 (سختی: تعب( )اشتیاق: سودا( )معلّق: آوند) (3

 (کنار اکناف،( )لرزنده: مرتعش( )کردن سیر شب در: اسرا)  (4

  است؟ امالیی غلط فاقد عبارت کدام -154
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 . نیست عقل شرط گردانیدن نفس معمور را خود: گفت و گرفت کفایت دست در تملّک عنان (1

 . نبندد دنیا، فانی حتام کسب در همّت که باید عاقل و (2

 .فرمود ترحّم ایشان بر بخش، سعادت بخشای زلّت رای (3

 .گردد می تر حایل محنت، موج و تر قوی آفت سیل ساعت، هر (4

 است؟ غلط واژه کدام امالی زیر متن در -155

 به و نگیرد سخت مضمون بازخواست در باشد نکرده وفا مشروط به دخل که را مستقلّات ضامن و بستان مستأجر»

 .«گردد منتفع تا دارد ارزانی تر منفعت با آن از عملی دیگر بار و کند مسامحه چیزی معامله آخر

 مستقالت( 4مضمون                  ( 3 مسامحه                 ( 2 خواست                  باز( 1 

 است؟ درست همگی ها واژه از گروه کدام امالی -15۶

 قداره زخم اعداد، جزر نمادین، قالب (1

  دشمنی و مخاصمت وبال، و وزر بیهوده، و محمل (2

 ماتم و رسا درخشان، و متأللئ اثنا، و بحبوحه (3

 شرمی بی و وقاحت مقلوب، حریف نصاب، حدّ (4

 کند؟ می کامل را زیر عبارت گزینه کدام -15۷

. آرد نظم به عطار.........................  یا و سنایی...........................  طرز به کتابی نمود خواست در موالنا از الدّین حسام»

 الدّین حسام دست به و آورد ..................... بیرون آغاز از بیت هجده بر بود مشتمل که کاغذی خود دستار از موالنا

 .«داد

 مثنوی – الطّیر منطق - نامه الهی (1

  مثنوی - الطّیر منطق - اسرارنامه (2

 شمس غزلیات - االولیا ةتذکر - اسرارنامه (3

 شمس غزلیات - االولیا تذکرة - نامه الهی (4

 است؟ آمده گزینه کدام در ترتیب به زیر آثار آورنده پدید -158

  «دمنه و کلیله - زده شتاب ارزیابی - نامه قابوس - صاحبدالن هایداستان»       

 سمرقندی ظهیری - احمد آل جالل - المعالی عنصر - اشتهاردی محمدی (1

 سمرقندی ظهیری - یوشیج نیما - طوسی الملک نظام خواجه - آبادی لطف سلمانی عیسی (2

  منشی نصراهلل - احمد آل جالل - المعالی عنصر - اشتهاردی محمّدی (3

 منشی نصراهلل - احمد آل جالل - طوسی الملک نظام خواجه - آبادی لطف سلمانی عیسی (4

 هاست؟ آرایه کدام دارای زیر، بیت -15۹
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 «من گوشمال تو عشق دهد می هجر به که بس             زمان هر است زارتر من، زار و زیر ناله»      

 ایهام - جناس - مجاز - استعاره (1

  تعلیل حسن - تشبیه - مجاز - کنایه (2

 آرایی واج - تعلیل حسن - تشبیه - کنایه (3

 آرایی واج - جناس - کنایه - استعاره (4

 است؟ درست «تماما » بیت، کدام مقابل های آرایه -1۶۰

 ایهام) بسوزی ار عودم چون بسازی، ار چنگم چون                     سازم و چو عود سوزم آرزویت، چنگ در (1

 ( تعلیل حسن تناسب،

 پارادوکس،) خندیدنم سرمایه شد مستانه گریه این از            شدم خندان هم و شاد هم شدم گریان غمت در تا (2

 ( آمیزی حس

 ( تضاد جناس،) تو طوالنی هجران از طوفانی طالعم             هست که یابم می دست وصلت اقیانوس به کی (3

 (استعاره تلمیح،) خراب اندر گنج و بحر لؤلؤ اندر                                  است در تاریکی به حیوان چشمه (4

 

 است؟ آمده ابیات کدام در ترتیب، به «اغراق و استعاره ایهام، معادله، اسلوب تشبیه،» های آرایه -1۶1

 آورد خرگهی ماه آن عارض چو یاد                   ماه خرمن به دلم از رسید که ها ناله چه( الف        

 شود حّمال قسمت گران بار از عرق                   نیست محنت جز به اسباب ز خواجه بهره( ب        

 گذرد دبستان پیش از که دیوانه همچو                            گذرم می زنان خنده دل گرفتاری بر( ج        

 آسیابی بگردد که نگردد اگر است عجب          سعدی چشم آب به دوست، ای سنگت همچو دل( د        

 با منت درنگیرد سعدی: گفت         را                                    درزنم آفاق آتش گفتم( هـ        

  د الف، هـ، ب، ج، (1

  د هـ، الف، ب، ج، (2

 هـ، ج الف، د، ب، (3

 هـ ج، ب، الف، د، (4

  است؟ موجود «تبعی نقش» دو سروده کدام در -1۶2

  سرگردان ابرهای صبح / عاشق ستاره عاشق عاشقم، (1

  ناکامی و حسرت های شعله با/ امیدت خرمن به زنم آتش (2

  دمساز او غم با باش دمساز تابی/ بی و خسته که دل مرغ ای (3

 کنم می یاد را تو پرخروش، شهر سکوت / ای و خلوت این دل در که منم اکنون (4
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 است؟« مرکّب» واژه اسمی، گروه هسته بیت کدام در -1۶3

  بگذرد نیز شما چراغدان هم بر                   بکشت هاشمع پسی زمانه در که بادی (1

  بگذرد نیز شما اختران تأثیر                      خویشتن مسعود طالع به مفتخر ای (2

  بگذرد نیز شما شبان گرگی این                 طبع گرگ چوپان به سپرده رمه تو، ای (3

 بگذرد نیز شما دهان بر و حلق بر                 عام و خاص گلوگیر هست که اجل آب (4

 . ..................... جز به دارد، وجود ابیات همه در «معنوی قرینه» به فعل حذف -1۶4

  ذمّ  از نه باشد خبر مدحش از نه                                            ماهرویان کمند گرفتار (1

  بیماری که به مرگ ایطایفه پیش که                          دادن نان بهر ز نخواهم آبروی من (2

  گذرانند غفلت به که اینان بر افسوس          است دیده چه ندیدست تو جمال که چشمی (3

 اصول ضرب که آیدم طبع موافق چنان                شمشیر تو ضربت دست ز که دوستی به (4

 است؟ رفته کار به یکسان، معنای در «گرفتن» مصدر از فعل ابیات، کدام در -1۶5

 نکنیم حق سخن با جدل گفت حق به ور                   او بر نگیریم گفت خطا خصم ار حافظ( الف

 عیادت انتظار به خوش دلم و گرفت تبم             ضعیفان حال به کنی می نظر که شنیدمت( ب 

 بس و داریم یکی خود ما یکی، با خاطر روز هر                  مهربان و نامهربان دوستان مردم، گیرند( ج 

 مگیر بسیار نکته رند مردم دانی                          برمی رهروان رسم چوتو صوفی( د 

  د ج،( 4ج                      ب،( 3 د                    الف،( 2 ب                 . الف( 1 

 است؟ شده مقدّم مضاف بر الیه مضافُ بیت، کدام در -1۶۶

  نیست جوانی نوباوه رونق مدام                      را انسان خرام صنوبر قد درخت (1

  اندری خوش خواب به کجاوه در خفته تو               رسد لب به جان را بادیه تشنگان گر (2

  گو بسرای خوش بلبل ای آمدی سرا به           کمال روی از و گل از مرا است بوستانی (3

 را الحان خوش بلبل گل مژده رسد می               را بستان دگر است شباب عهد رونق (4

 است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام کلّی مفهوم -1۶۷

  کنم ستاره بر حکم و فلک بر ناز که                   بین مستی وقت لیک ام،میکده گدای (1

  گداست نامش و است پادشاه گدا                               بالست دولت و ملک نگهبانی (2

  بِه جاودان دولت که آن حکم به                                  باش او کوی گدای دائم دال! (3

 جاهی صاحب منصب نگر و قدرت دست              پای اختر هفت تارکِ بر و سر زیر خشت (4

 دارد؟ تناسب بیت کدام با زیر بیت مفهوم -1۶8

  «دارم؟ کار چه اینجا گاهم، جلوه جاست آن    خرابه             این بوم نی قدسم، باغ طاووس»        
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 کجاست گوخوش مطرب کو و گلچهره ساقی        دلگشاست مقامی دلکش، ای خانه خوش، منزلی (1

  باز ام شده بلبل که امروز ام دیده گل                          نخواند دوست دلم مرغ چرا لحظه هر (2

  طایری فرخنده که کوش سِدره اوج در               خراب بر سایه مفکن بدخبر جغد() بوم چون (3

 نبوَد دولت شهپرِ زَغَن و زاغ با که زان                           او سایه و طلب همایون مرغ از دولت (4

 شود؟ می دریافت بیت کدام از زیر بیت مفهوم -1۶۹

  «سال هشتاد و هفتاد عمر از به              بدسگال از پس خوردن آب دمی»           

  خوردن نان خویش دست به که ترخوش               خوردن دهان بر مشت تو دست از (1

 دوست آغوش در دشمن مرگ از پس          اوست که کس آن مجموع وقت خوشا (2

  دوست به گرفتن باشد عقل از نه             اوست تو خصم که دانی که را کسی (3

 زینهار مشو، ایمن ز تلبیسش                 دوستدار شود دشمن خویش اگر (4

 

 دارد؟ تفاوت دیگر ابیات با بیت، کدام مفهوم -1۷۰

  سیمایش ز شودمی عیان عشق بیان                   آید می اشک سیم او بر که مرا رخ (1

  نهفت نیارست عشق غم سوز کند؟ چه            انداخت دریا به صبر و خرد حافظ اشک (2

  کنند؟ ها چه برافتد پرده که زمان آن تا                 رود می فتنه بسی پرده درون حالی (3

 بدانی م[رازها]سرایر که کن نگه صورتم به تو        رویم رنگ بگفت که نگویم کس به دل غم (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر بیت -1۷1

 «بغداد در گذشت بخواهد خلیفه از پس                بسی دجله که منه دل گذرد می چه آن به»    

  چرا پیچیدن تاک چون زمان هر درختی بر             گذشت بایدمی باد چون عاقبت گلستان زین (1

  پرداخته نو بستان ِنعَم از شبستان هر در                کرم دبستان صدرش ارم، گلستان قصرش (2

  جرسی چندین غلغل از خبر بی بس که وه             پیش در بیابان و خواب در تو و رفت کاروان (3

 است خانه در فکر ز خمیده کمان پشت                                 آخرت و دنیا غم از پر گشتیم (4

 است؟ آمده گزینه کدام در زیر عبارت مفهوم -1۷2

 بلند غرفه زیر در همواره جبرئیل پر آواز که صحرایی دیدن و پیامبر شناختن برای رومانی اهل نویسنده این»

 لب بر را وحی آیات اش سنگریزه و سنگش صخره هر کوهش، غارش، درختش، حتّی و رسد می گوش به آسمانش

 .«است آمده عربستان صحرای به دارد،

  خداوندگار یاد خواند، چه قمری بلبل            کند می خدا یاد هست که برگی و گل هر (1

  چنار و بر سر بید فاخته زنان نعره و                     ساخته چمن کار افراخته شد سرو (2

  تو بی زرنگار همه شد جهان من چشم به که                 نگارا بَود دل چه به بوستانم و باغ سر (3
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 است نوایی خوش طوطی باغ این سبز برگ هر                        برآید اگر زنگ از دل خانه آیینه (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت، کدام با زیر عبارات -1۷3

 «.بردم پناه کنجی به و شدم طفیلی زنبوری. بودم هاافق تیزبال شاهین»       

  را دام است دست به باد همیشه جاآن   بازچین                 دام نشود کس شکار عنقا (1

  نیست آهی تیر و نشینی گوشه کمان          شهر همه در بال است گشاده جور عقاب (2

  رفت و پرید دیدی تو که دلی خوش مرغ آن          اسیر محنتم صد و غم صد دام به اکنون (3

 گلی ازو است نچیده خار بالی بی کس            ولی را باغ این شودمی شکفته گل بس (4

 ..... ................ جز به دارد، مفهومی قرابت ابیات همه با زیر بیت -1۷4

 «فرزند خصال خویشتن باش                  باش شکن سپه خود به شیر چون»     

 پارسازادگی ادب نبود                   کن خود از و نسبت پارسا باش (1

 پیمبرزادگی قدرش نیفزود                 بود هنر بی طبیعت را چوکنعان (2

 نکو                         خردمند زین زیستن آرزو نام که جز کند نباید (3

 گوهر                   گل از خار است و ابراهیم از آزر نه داری اگر بنمای هنر (4

 دارند؟ معنایی قرابت یکدیگر، با ابیات کدام -1۷5

 کنیدهم گر تو اسیر میکنی           دست به بند می می هالک تو گر کشم می خاک به روی( الف       

 تر که پس از تو زندگانی کردنخوش   مردن                        پیشت که بکش مرا و آی باز( ب       

 رسان دوستروزگار                        ما، سر فدای خاک رسالت  اهل کنند دوست فدای زر گر( ج       

 گر آسایش رسانی ور گزندم       پایت                              خاک فدای دارم سری( د       

 ( ب، ج 4( ج، د                   3د                  ب( الف، ج                   الف،( 1 

 هاست؟ واژه کدام معانی ترتیب به «باالپوش مهیب، آواز لغزش، بداختر،» -1۷۶

  خلعت موحش، حد، شوم، (1

  گبر موحش، تاوان، بدیمن، (2

  ردا هُرّاء زلّت، نحس، (3

 خفتان هُرّاء ذلّت، بداقبال، (4

 .. ............... جز به است، آمده درست ها واژه مقابل معانی تمامی -1۷۷

 گردنبند طوق، حلقه،: چنبر (1

  شماتت مالمت، سرزنش،: وقیعت (2
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 بردن رشک تعصّب، حمیّت،: غیرت (3

 سستی عتاب، کاهلی،: اهمال (4

 است؟ درست ها واژه همه معنی گزینه، کدام در -1۷8

 (مندی بهره محظوظ:( )انگشتان: بنان) (1

 ( حیله: مکیدت( )پگاه: صباح)  (2

 (جبین جبهه:( )کشنده آخته:) (3

 (شیون: ضجّه( )نیازی بی: اعانت)  (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط ابیات، کدام در -1۷۹

 علیم شیخ راز ز واقف گشت                      لعیم گروه آن از شد خشمگین( الف        

 گرفتار از باز چنگال به مانده                          غدّار تن این مراد و هوا به ای( ب        

 میزبان تُرُش این زبانی خوش به صعب           منگر است ای کاسه سیه سپیددست دهر( ج        

 آید می ثمن بوی کزو است خاک چه وین           آید می چمن سوی از که است باد چه این( د        

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

 دارد؟ وجود امالیی غلط عبارت کدام در -18۰

 . گشت زیادت آن اکتساب در من رغبت کردم، بیش تأمل عفّت ثمرات در که چند هر (1

 . گرفت گزیدن ندامت انگشت کرد، مشاهده دلیران آن صولت و شیران آن سورت چون او (2

 .ماند باقی توسنی و عصیان مجال را کشانگردن نه و بندد سورت آزاری ضعیفان ضمیر در نه (3

 .دارم تمام سِقَطی خویش دیانت کمال به من اگرچه گردد؛ روشن حال صّحت که سازد حیلتی ملک باید (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط چند زیر متن در -181

 و صالح وجه و شود مقصور سیرت آن مالزمت بر هّمت گشت، مقرر احسان و عفو فضایل مقامات این در هرگاه»

 و معانی این مقابله در اگر و بود نتواند معصوم ذلّت و جرم و غفلت از آدمی و نگردد مشتبه آن در صواب طریق

 «.کند سرایت مهمّات به آن مضرّت شود، شمرده جایز غلوّ ابواب این تدارک

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

 هستند؟ کسانی چه ترتیب به زیر آثار آورندگان پدید -182

 المعاد الى المبدأ من مرصادالعباد - نه را اتخنده اّما بگیر من از را هوا - زندان در پاییز کوچک حیاط در - ارمیا»

 «بینوایان -

  هوگو ویکتور - منوّر بن محّمد - شکسپیر ویلیام - ثالث اخوان مهدی - امیرخانی رضا (1
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  دوده آلفونس - رازی الدّین نجم - نرودا پابلو - ثالث اخوان مهدی - شجاعی مهدی سیّد (2

 هوگو ویکتور - رازی الدّین نجم - نرودا پابلو - ثالث اخوان مهدی - امیرخانی رضا (3

 هوگو ویکتور - منوّر بن محمّد - نرودا پابلو - کدکنی شفیعی محمّدرضا - شجاعی مهدی سیّد (4

 یزن آثار کدام خالق ترتیب، به «فیه ما فیه - االولیا تذکرة - األحرار تحفة - پیکر هفت» آورندگان پدید -183

 هستند؟

  معنوی مثنوی - الطّیر منطق - بهارستان - شیرین و فرهاد (1

  شمس غزلیات - اسرارنامه - بهارستان - مجنون و لیلی (2

 معنوی مثنوی - الطّیر منطق - الحکایات جوامع - شیرین و فرهاد (3

 شمس غزلیات - اسرارنامه - الحکایات جوامع - مجنون و لیلی (4

 است؟ رفته کار به دو هر «استعاره و تشبیه» ابیات، کدام در -184

 بود سال هزار توگویی فراق غم             بوَد وصال بسی باد چون تو وصال شب( الف        

 نبیند آفتاب تو چون فلک چشم                    نبیند خواب به تر خوب تو ز روح( ب        

 خیز ندیم، ای است سحر نوبت هنگام                بیز مشک باد این کند می روح پیوند( ج        

 بگو صبا، ای گذشت چه ما غریب آن بر              فشاند می خاک بر چو زلف دام هازجان( د        

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

  اند؟ کدام زیر، بیت های آرایه -185 

 «بازارها در افتاده رخت سودای ز گل            خارها گلستان چشم در تو مژگان ز ای»         

 تضاد نظیر، مراعات پارادوکس، تشبیه، (1

 تشخیص کنایه، تناسب، ایهام تشبیه، (2

 کنایه تشخیص، معادله، اسلوب تناسب، ایهام (3

 نظیر مراعات معادله، اسلوب تضاد، ایهام، (4

 دهآم ابیات کدام در ترتیب، به «تعلیل حسن و آمیزی حس تناسب، ایهام کنایه، معادله، اسلوب» های آرایه -18۶

 است؟

 را کنعانی مه وصال قلب، زر به دانند               می گران که دل سیه قوم این از آه( الف

 را گزیدن لب پیری به نیندازی غفلت از که            گیرد می افالک گردش پیران ز دندان آن از( ب

 را زندانی مردم بود آشفته خواب،               بال فارغ بود جسم در که است محال جان( ج

 را سلیمانی تخت خطر باد، از نیست                         است آسوده هوا تحریک ز آگاه دل( د
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 را کامان تلخ کام دار شیرین شکرخنده به و       مهمانی صبح چون نفس یک تا سرا ماتم این در هـ(

  ب              هـ، د، الف، ج، (1

  ب             الف، هـ، د، ج، (2

 هـ، ب            ج، د، الف، (3

 هـ ج، الف، ب، د، (4

 است؟ کدام ترتیب به افعال زمان زیر، عبارت در -18۷

ما  از ای هفته هزینه فقط بانک، که نداشت خبر بیچاره. کنی نیازم بی باید که بود فرستاده پیام ایل، جوان دلّاک»

 .«داد می را هم

  استمراری ماضی - مستمر ماضی - مستمر مضارع - ساده ماضی (1

  اخباری مضارع - مستمر ماضی - التزامی مضارع - بعید ماضی (2

 استمراری ماضی - ساده ماضی - اخباری مضارع - نقلی ماضی (3

 استمراری ماضی - ساده ماضی - التزامی مضارع - بعید ماضی (4

 است؟ کدام «متمّمی گروه هسته» و «الیه مضافُ صفت» ،«الیه مضافُ الیه مضافُ» ترتیب به زیر، عبارت در -188

 به توانمی بدیل بی شاعر این غزلیات از و بخشیده خاص جالیی را شیراز حافظ اشعار روح قرآن، تفاسیر مطالعه»

 .«برد پی عرفانی رموز کشف در او خاص مهارت

  مهارت این، قرآن، (1

  جال عرفانی، حافظ، (2

  کشف شاعر، این شیراز، (3

 مهارت بدیل، بی رموز، (4

 است؟ آمده غلط آن مقابل در جمله، کدام دهنده تشکیل اجزای -18۹

 ( فعل + مفعول + نهاد. )بیابید را عشق نخست (1

 می شمار به کتاب قحطی و فقر اصلی عامل ناشر، و نویسنده فقدان و مطالعه به نداشتن عادت سوادی،بی (2

 ( فعل+  مسند+  نهاد. )رود

 (فعل+  متمّم + مفعول + نهاد. )بِکَند دل دیار آن از راحتی این به نباید او (3

 (فعل + مسند+  مفعول+  نهاد. )کند می کالفه را آدم «مروه» و «صفا» بین سعی این (4

 شود؟ می ساخته «صفت» ها،آن مضارع بن به «ا» پسوند افزودن با گزینه کدام در -1۹۰

  رفتن خواندن، شنیدن، (1

  خواستن دانستن، کوشیدن،  (2

  آمدن نشستن، بریدن، (3
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 آسودن خوابیدن، رسیدن، (4

 است؟ گرفته صورت «لفظی قرینه به فعل حذف» بیت، کدام در -1۹1

  پیَت؟ در ستمدیدگان ویَت                 دعای دعای گیرد دست کجا (1

  بیشتر منزلت حق درگاه به                 پیشتر قدم سعی که را یکی (2

  سرش بر زر و پای در فشاندند                     گوهرش گنجینه بفرمود (3

 بند؟ و چاه در محتاج اسیران                سودمند بود کی منت دعای (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر متن -1۹2

 رود کرانه از خط فرات، های کرانه و شده می داده سیاه دریای سواحل به فرمان ها، برج همین فراز از روزگاری»

 همه و کرد روشن موسولینی را روم امپراتوری چراغ آخرین. ماند نمی رو یک به همیشه دنیا امّا خواندند، می تیبر

 .« بود «مستعجل دولت» که دانیم می

  رفت خام سودای سر در عمر که ده می                 عود همچو سوخت توان چند توبه تابِ در (1

  بخفت بیدار دولت آن که افسوس گفت و                    کو بینت جهان جام جم مسند ای گفتم (2

  دارد نگین زیر جهان لعلش خانم نقش که           است سلیمان ملک مگر شیرینش تنگ دهان (3

  شما دوران به ما نشد پُر می جام گرچه                        جم بزم ساقیان ای دراز بادا عمرتان (4

 دارد؟ تفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم -1۹3

  دارد ترین کم غالم کیخسرو و جمشید صد که            خوبان شه آن با بگو رمزی من عشق از صبا (1

  کیخسرو کمر و ببرد کاووس تاج                   عیّار کاین مکن دزد شب اختر بر تکیه (2

  گرفت بهرام گور چگونه که دیدی                          عمر همه گرفتی می گور که بهرام (3

 دارد داستان فراوان کیخسرو و جمشید از که       بشنو دل اهل حال و خاک بر ایجرعه بیفشان (4

 امکد از ترتیب، به «نابسامان اوضاع بشری، دانش محدودیت آزمندی، نکوهش بودن، توشه و زاد بی» مفاهیم -1۹4

 شود؟ می دریافت ابیات،

 چرا؟  الوان نعمت برای از خون میخوری               کن سیر سیرچشمی بهشت در خور جو نان( الف       

 است دیگر نردبان را معرفت آسمان                         خرد بام بر علم پای به رفتن توان می( ب       

 را تو نیست پری و بال چمن سزاوار که                       لرزی می آن از جسم قفس شکست بر( ج       

  را حُسن قهرمان دست بست مویی خط                  کند عاجز را شیر موری برگشت ورق چون( د       

  د ج، ب، الف، (1

  الف د، ب، ج، (2

 د ب، الف، ج، (3
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 ب د، ج، الف، (4

 شود؟ می دریافت «عقل ناتوانی» مفهوم بیت، کدام از -1۹5 

  است تر بیچاره بار توهزار از چرخ                عقل ره کاندر حواله مکن چرخ با (1

  را و نام ننگ خواهیم نمی ما                    عاقالن نزد است بدنامی گرچه (2

  بود مشکل او بر آنچه شرح به گفت می عشق         کرد می معانی نقل خرد پیر از چو دل (3

 نیست دولت نیست، عقل را که هر                       یکدگرند قرین دولت و عقل (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر، عبارات -1۹۶

 گلم        بوی برسیدم، چون. را اصحاب هدیه کنم پر دامنی رسم، گل درخت به چون که داشتم خاطر به: گفت»

 .«برفت دست از دامنم که کرد مست چنان

  برخاست زلیخا چو خرمن سوخته عاشقی                بنمود یوسف چو چهره سروقدی کجا هر (1

  دوست گوی فتادن خواهد در که چوگانِ تا به          کند می عشقی جوالن بی خویشتن کسی هر (2

  برفت کار از سخن زبان بدیدیم چون                     کردم می صفت نادیده یوسف، صورت (3

 خریداران را یوسف آیند پدید تا آ، مصر به                   کنعانی چاه در نظر کوته مردم این با تو (4

 دارد؟ تناسب یکدیگر با بیت دو کدام مفهوم -1۹۷

 نیست خزانی نکبت عقبش در باز که                                  آفاق در وزید بهاری باد کدام( الف       

 رسید ماه اوج به برآمد چاه قعر ز                                غیور برادران رغم به مصر عزیز( ب       

  را گالب تلخ گربه باش آماده             است گذشته سر از ات خنده موج که گل ای( ج       

 سازد گالب تر تشنه را، گل دیدار تشنه       است حسرت معنی، حسن از پرست صورت بهره( د       

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

 دارد؟ تناسب گزینه کدام با زیر بیت مفهوم -1۹8

 «نیست آسان شدن تو بزم صحبت الیق                شمع چون باید سوخته دل داغ بر صبر»      

  بود باید کسیست مراد به زمان یک که                     نرسد بدان کنی تنعّم سال هزار (1

  آویزیم حور دامن در که نیست آن سرِ                   را رندان ما که مبارای فردوس باغ (2

 است نام ما پیش است، ننگ تو پیش چه هر که                    بدنامی ذکر و رندان مالمت مکن (3

 طلبید است؛ بباید نهنگ گام در کام               گل دامن نبرم بترسم، خار از من گر (4

 دارد؟ تناسب «سپید دیو جگرگاه دریدم» با بیت کدام در حماسه زمینه -1۹۹

  کاویان اختر شد گونه آن بر                               پرنیان و پرمایه دیبای از (1

https://konkur.info



 خاک پاشید تاج خسروی آن بر                          پاک بدرید تاپای جامه همه (2

  روزگار آن اندر مرگ ندیدند                  کار سیصد همی رفت سال چنین (3

 آرزوی چیز جنگ، جز به نکردی            خوی             به بُد ژیان پلنگ بسان (4

 . .................... جز به شود، می دریافت ابیات همه از «ماست بر که ماست از که نالیم که ز گفتا» مصراعِ مفهوم -2۰۰

 خویش قفای بر زند خویش دست به سیلی                کسی کند شکایت چه دیگران دست از (1

 خویش جفای اال نمیزند گردنت گو،       کند؟          می فریاد چه شحنه جفای از دزد (2

 خویش هوای و مراد به کند خود نفس با              خردبی که نپسندد آن دشمن به دشمن (3

 خویش خطای نبیند که ای دیده ز بهتر                      اّتفاق به نبیند هیچ دیده دو هر گر (4

 است؟ درست ها واژه تمام معنی گزینه کدام در -2۰1

 ( خالدار اسب: کمیت( )گردآینده متراکم:) (شگفت: طرفه) (1

 (خوار: مخذول( )خردی بی: سفاهت( )سرمایه: دهش) (2

 ( پاک: قدس( )دولت: طالع( )درمانده: ستوه) (3

 (هولناک: دمان( )دهان با دمیدن: نفخ( )نوع: نمط) (4

 است؟ نادرست واژه چند معنی -2۰2

( بند گردن: مخنقه( )همگرا: متقارب( )قید: چنبر( )زیرک: دها( )دادن رهایی: استخالص( )زراعتی زمین: )ضیعت

 (آرزومند: شایق( )شدن ور شعله مشعشع:( )دهان آب: خدو)

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

 است؟ کدام ترتیب به «ترفیع نفیر، عیار، فسرده،» های واژه معنی -2۰3

 باالبودن سفیر، معیار، زده، یخ (1

  یافتن رتبه کینه، خالص، غمگین، (2

 یافتن ارتقا زاری، و فریاد سنجه، منجمد، (3

 باالبردن تضرّع، آزمون، ناالن، (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت کدام در -2۰4

  ضیاست و است ظالم اصل جهان روز و شب تا               شبند و روزند والی فلک مهر و تا مه (1

  سائل زلّت و ببین منعم عزّت                معشوق و عاشق مقام ندیدی که ای (2

 دویدیم سراسیمه میخانه ساحت در                 ستادیم کمربسته جانانه خدمت در (3

 آمدش جنگ رای شد ارغند چو                    آمدش ننگ و کار آن از برآشفت (4

 

 هستند؟ امالیی غلط فاقد عبارات کدام -2۰5

https://konkur.info



 وقاهتش چندین و نرگس چشم ز آید خشمم( الف 

 .نمایم اقتصار است، ادیان همه زبده که خیر اعمال مالزمت و مواظبت بر که است آن من ثواب( ب 

 .نشود متجلّی دالن صاحب زمره در و گردد معدود ستوران و بهایم زمره در است طعمه برای او اهتمام که هر( ج 

 .گشت زیادت آن اکتساب در من رغبت کردم، بیش تأمّل عفّت ثمرات در که چند هر( د 

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

 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت کدام در -2۰۶

  است بنشانده کرم ماغرس بهر                       است خوانده آرزومان باهزاران (1

  غزا بر پشت نکند دشمنان پیش تا         بود بسته پیش زره مصاف، در که مردی (2

  کنند ما مقام شهر در که نیست غریب               تو آشنایی به مغرب و مشرق غریب (3

 است شکی قول این در که ظن مبر زنهار          است یکی تحقیق به محتاج و مستقنی (4

 است؟ درست کامال   گزینه کدام داده -2۰۷

 . است پرداخته خود سفرهای شرح به تنها ،«کویر» سفرنامه در شریعتی علی (1

 . پردازدیم شاعر یا نویسنده شخصی عواطف بیان به بیشتر، گذاری تأثیر هدف با که است اثری تعلیمی اثر (2

 .است کرده ترجمه را آن وجدانی عبدالحسین که است دوده آلفونس اثر «دوشنبه های قصه» (3

 است. خوافی مجد آن نویسنده که است منثور تعلیمی آثار از «خلد روضة» (4

 است؟ آمده نادرست آن مقابل در اثر چند پدیدآورنده نام -2۰8

 رسول: دار وصله شلوارهای) -( آوینی مرتضی: سنگرسازان روایت) -( کاشفی واعظ حسین: محسنی )اخالق

 در پاییز کوچک حیاط در) -( امید. م: باران شب در درخت مثل) -( گوته یوهان: غربی - شرقی دیوان) -( پرویزی

 هیریظ: یوسف سورة تفسیر) -( المعالی عنصر: نامه سیاست) -( منوّر بن محمّد: اسرارالتّوحید) -( سرشک. م: زندان

 (سمرقندی

 ( شش4             ( پنج          3( سه                       2( چهار                    1

 است؟ آمده درست «تماما » گزینه کدام در زیر، بیت های آرایه -2۰۹

 «است جم جام چهره و ضحّاک افعی زلف دو           است عدم هم و وجود هم میان موی که را تو»      

 مجاز استعاره، جناس، تلمیح، (1

  ایهام جناس، پارادوکس، تشبیه، (2

 ایهام تشبیه، تلمیح، مجاز، (3

 جناس تلمیح، پارادوکس، تشبیه، (4
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 است؟ آمده بیت، کدام در تماما  «کنایه - مجاز - اغراق - تشبیه - استعاره» های آرایه -21۰

  بشکست لطافت بازار تو روی گل با                   آرایند جهان که را چمن نوعروسان  (1

  است دهان پسته آن در هست ار سخن لیکن       نیست خود که نیست سختی میانت موی در (2

 خویش مقدار در که داری یکی با صحبت که ای          عشق داغ پر کردنت باید پروانه چون صبر (3

 مبند کسان رود صحبت وفای در دل              خون رود دیده از برنخیزدت که خواهی (4

 شود؟ می یافت ابیات، کدام در ترتیب، به «تشبیه و آمیزی حس معادله، اسلوب ایهام،» های آرایه -211

 پنهانش کرد غنچه در تو شرم ز ولی                      بست تو روی مثال گل ورق از زمانه( الف      

 خاکسترش از ریزد می ای تازه عشق رنگ              وار پروانه زند می آتش که هر در من شمع( ب      

 را شمشیر کند خون از پاک شمشیر تیزی            نشد رنگین او تیغ و دست و کشت را عالمی( ج      

 رفت بایدمی باخته را همه آخر دست                    بردی عالم همه از قمار که گرفتم من( د      

  د ب، ج، الف، (1

  الف د، ج، ب، (2

 ب الف، د، ج، (3

 الف ب، ج،. د (4

 مهه بایست می مرد این اکنون که بود سختی مصیبت و کاه جان اندوه چه» عبارت در رفته کار به های صفت -212

 . .......: .........از اند عبارت ترتیب، به.« گوید ابدی وداع را طن خاک و کند ترک را عزیز اشیای

 بیانی فاعلی، اشاره، نسبی، بیانی، مفعولی، تعجّبی، (1

  نسبی ترتیبی، مبهم، بیانی، اشاره، مفعولی، پرسشی، (2

 نسبی بیانی، مبهم، اشاره، بیانی، فاعلی، تعجّبی، (3

 بیانی اشاره، مبهم، بیانی، نسبی، فاعلی، پرسشی، (4

 هستند؟ «وابسته وابسته» دارای ها، واژه گروه همه گزینه، کدام در -213

 اتّفاقی کامال  ماجرای سخنور، طبع ظرافت (1

  باغچه خار بی های غنچه نپیموده، راه فرسخ دو (2

 من جهاندیده رفیق پیرمرد، لب های گوشه (3

 قد کوتاه نسبتا   نوجوان ای،زنجیره فروشگاه ترین معتبر (4

 دوران این به جدید، معنای پذیرفتن و پیشین معنای دادن دست از با که دارد وجود ای واژه عبارت، کدام در -214

 است؟ شده منتقل

 . بیافریند فلزات و معادن جواهر کثیف، سنگ دل در (1
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 . گرفت پوییدن پوالدین حصار مانند برگستوان، زیر در فیل (2

 . مدار دریغ ایشان از نان تو ندارند، دریغ تو از جان که خواهی اگر (3

 شد. فیل سر در سوفار تا که چنان زد اندر چشمش دو میان به تیری بهرام (4

 ساخت؟ «اسم» توان می« ه» پسوند افزودن با آن مصدرهای همة مضارع بن از مورد، کدام در -215

 نشاندن دیدن، گرفتن، (1

  خریدن خندیدن، گریستن، (2

 خواستن نوشتن، پوشیدن، (3

 آویختن پیراستن، اندیشیدن، (4

 است؟ کدام «افعال زمان» ترتیب، به زیر عبارات در -21۶

 «بزنیم کردم، می تحصیل آن در که ای مدرسه به سری حال و باشید داشته را مطلب این»

 التزامی مضارع مستمر، ماضی ساده، ماضی (1

  مستمر مضارع مستمر، ماضی التزامی، ماضی (2

 مستمر مضارع استمراری، ماضی مستمر، ماضی (3

 التزامی مضارع استمراری، ماضی التزامی، ماضى (4

 است؟ متفاوت ابیات دیگر با بیت کدام مفهوم -21۷

  خویش دشمن از نالم چه ام زده خود من            خویش خرمن در خویش دست دو به آتش (1

 کردم خود که چون کرد توان چه                                 کردم بد نیک که دانم گرچه (2

 چناری هر خود از آتش برآرد                                    پیله تَنَد هرکرم برتن کفن (3

 بد نرسد من به و نبینی تو نیک                  من بد خواهی تو و خواهم تو نیک من (4

 ارد؟د تناسب بیشتر بیت کدام با «دلبند چهر ابر به بنهفته/  روی نبیندت بشر چشم تا» بیت مفهوم -218

  عنبرین پیدا ز زلف شود می ات چونچهره    عقرب آفتاب           قلب در کند می پنهان روی (1

 پنهان دوستان از دوستان وحشت ز اکنون شوند    این مردم از پیش پنهان کردندمی روی دشمن ز (2

  پری کند نهان روی آدمی کز بود رسم                   بریمی جمال پیش چرا آستین دانمت (3

 پیدایی ما به دوست ای کنی پنهان چه هر                نقاب زیر شب همه را مهت همچو چهره (4

 دارد؟ تفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم -21۹

 عنایت حق اهل با هست رأفتش چشم کز                      باد عنایتش یارب حق، رأفت چشم از (1

  کنند رها عنایت به خود کار که به آن          است زاهدی و رندی به نه عاقبت حسن چون (2

  کنی خداداده بخت با که بسا عیش ای                          حافظ بازگذاری کرم به گر خود کار (3

 باشی تو و نگهبانش نگهدار                            را او که را آن کس ز آید باک چه (4
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 شود؟ می برداشت بیت کدام از «من کندن جان است هستی تجلّی» مفهوم -22۰

  برد خویش با ای پاره ما هستی از رفت که هر                     نماند چیزی زما أخر دوستان فراق در (1

  بخواه گو است دست کف بر عزیز جان            برفت من دست از که نیست دریغ خود دل (2

  ما دانیم می موجود شود می فانی که هر       است نیستی دلیل میدان این در هستی دعوی (3

 یار به برسانید من عاشقی خبر                       کشتن عاشق سر دارد که گویند یار (4

 بیت کدام با «ماست شهر آن که جمله رویم جا همان باز/  ایم بوده ملک یار ایم بوده فلک به ما» مفهوم -221

 ؟نیست متناسب

  افتادم چون حادثه دامگه این در که                   فراق شرح دهم چه قدسم گلشن طایر (1

  است افتاده چه دامگه این در که ندامت                          صفیر زنندمی عرش کنگره را ز تو (2

  است آباد محنت کنج این نشیمن تو نه         سدره نشین                شاهباز بلندنظر ای که (3

 دارالسّالم روضة چون پیرامنش گلشنی             برین فردوس قصر چون دلنشین بزمگاهی (4

 دارد؟ ها گزینه سایر با متفاوت مفهومی گزینه کدام -222

 افروختن دیگران بزم و را خود سوختن                  آموختن شمع ز باید جهان در نامرادی (1

  شمع چو مقصودم بود مردم کار در روشنی         را خویش آتش و آب بر میزدم گاهی که این (2

  را خویش سراپا سوزد دیگران برای کز              شمع ز کم «شیدا» بود نباید همّت ره در (3

 شمع همچو دارم صبح باد چو خصمی کمین در           سحر تا نگریم چون نسوزم شب تمام چون (4

 

 دارد؟ تفاوت «الَفرَج مفتاحُ  الصبرُ» با بیت، کدام مفهوم -223

  شود نمی بر از الجرم چو نیست هوشم                       صبر کتاب بخوانم بار هزار روزی (1

  نیست پر و بال خیر جز را کاو صبر است مرغی           نیست سپر جهان اندر را او تیر صبر، جز (2

  را کام بیابی روزی عاقبت                 شب و روز سختی به حافظ کن صبر (3

 دارد شیرین بر ولیکن است تلخ گرچه            صبر که ایّام گردش از تو ترش منشین (4

 است؟ کدام زیر بیت مفهوم -224

 «باد داد باز جان تو وصل بوی به صبحم                من ضعیف وجود بود رفته دست از»       

  یابد. می دوباره حیات حقیقت، در شدن فانی و محو اثر در عاشق، (1

 . است درد داروی بهترین( خدا) معشوق به توجّه زندگی، سخت تنگناهای در (2

 .شود می منعکس ما در حقایق کنیم، پاک هاآلودگی از را خود ناتوان پیکر وقتی (3

 .رسیدیم وصل به ما و رفت بین از بود، شده ایجاد ما برای گناه اثر در که هاییحجاب (4

  است؟ سلوک و سیر مراحل از «پنجم و سوم وادی» بیانگر ترتیب، به زیر، ابیات از گروه کدام -225
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 نفس یک هجران درد در کن صبر           بس و داری تو چه این است وصل ساز( الف     

 دوست، او جز ایذرّه نبیند خود                       او پوست، نه درون از بیند مغز( ب     

 تمام باشد یکی یک اندر یک آن      مدام           یک اندر یک باشد بسی چون( ج     

 ام چی پس کافر؛ نه مسلمانم نه           ام                      کی بر اّما ندانم عاشقم،( د     

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

  است؟ کدام ترتیب، به «مخمصه منکَر، خلعت، تیمار،» های واژه معنی -22۶ 

  گرفتاری کننده، انکار بخشد، کسی به بزرگی که ای جامه بیمار، از محافظت (1

  تنگنا زشت، بخشد، کسی به بزرگی که ای جامه اندیشه، (2

  بدبختی کننده، انکار پوشند، دیگر های لباس روی که ای جامه غم، (3

 ناچاری ناپسند، پوشند، دیگر های لباس روی که ای جامه کردن، خدمت (4

 است؟ درست تماما   ها واژه کدام معنی -22۷

 (بخشش واگذاری،: )اعطا( دادن اجازه رخصت، دستوری:( )الف       

 (عرفان شریعت، تشرّع:) (خیمه بان، سایه: شراع( )ب       

 (پافشاری اصرار،: الحاح( )خشمگین زبون،: دژم( )ج       

 ( پا سینه پا، روی: پا پشت( )فرمانبری اطاعت،: طوع( )د       

 د -ب ( 4د                        - الف( 3 ج                      - ب( 2 ج                    - ( الف1

 است؟ غلط هواژ چند معنی -228

( تندی: سورت( )خشمگین: اورند( )زنان پوش سر: معجر( )سرد باد: سموم( )مالمت: عتاب) فرارسیدن(: قدوم)

 (نشینی گوشه: عاکف( )ُبران و تیز آخته:( )کننده آماده: ممد)

 دارد؟ وجود امالیی غلط عبارت کدام در -22۹

  باشد. همی خود است تقدیر چه آن که صواب، طریق بر کن همی است تدبیر شرط آنچه تو (1

  نداشت. نفس مجال که بود غریق چنان موّدت بهر قعر در کجایی، از پرسیدش و کرد مالطفت که چندان (2

 هیبت و شوکت او همّت چشم در را اغنیا و ملوک و بسته جهانیان از روی به در که شنیدم را درویشی (3

 نمانده.

 نشستی دانشمندان محافل در که چندان نافر، طبعی و داشت وافر حظّی فضایل، فنون از خردمند جوانی (4

 ببستی. سخن زبان
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 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت کدام در -23۰

  او مشک بوی طرّه آن از بساز ایغالیه                 صبا ای ندارد بوی سمن و بنفشه باغ (1

 افتادست حزین سخت او دوری از دلم              افتادست جبین زهره آن به دیده تا مرا (2

  بماند بازار سر هر در که ماست قصّه             ببرد یاد از خود فسق و شد شیخ محتسب (3

 کشید؟ که گل نقاب بلبل؛ به فتاد فغان                  کجاست؟ شراب بط برآمد؛ مرغ سفیر (4

 دارد؟ وجود امالیی غلط عبارت کدام در -231

 عزیمت و گشتند قوی دل او مظاهرت و معونت به مرغان نهاد؛ کار در نشاط، به قدم و نمود اهتزاز سیمرغ (1

 . گردانیدند مصمم توختن کین بر

 . گردد مأخوذ غرامت به و افتد ندامت سوز در نماید، اهمال آن حفظ در و گردد قادر خود مراد بر که کسی  (2

 نماید، فصاحت اگر و نماید کاهل گراید، وقار به اگر و شود منصوب اسراف به ورزد، سخاوت درویش اگر (3

 کنند. نام گوی نسخته

 از او ذکر و گردد مثبت عاصیان جریدة در او نام ورزد، غفلت نعمت قدرِ شناخت و شکر ادای در که هر (4

 شود. محو شاکران صحیفه

 . ...................... جز به شوند، می محسوب تعلیمی زیر آثار همه -232

  معنوی مثنوی (1

  نامه قابوس  (2

 شاهنامه (3

 بوستان (4

 دامک آثار خالق ترتیب، به «دوده آلفونس و شریعتی علی جبران، خلیل جبران خوافی، مجد مشهدی، باذل» -233

 اند؟ گزینه

  دوشنبه های قصّه - کویر - آواره مرغان و نو ماه - خلد روضه - حیدری حمله (1

  هاغزلواره - باران شب در درخت مثل - دیوانه و پیامبر - بهارستان - سندبادنامه (2

  دوشنبه های قصّه - کویر - دیوانه و پیامبر - خلد روضه - حیدری حمله (3

 هاغزلواره – دیدار سه - آواره مرغان و نو ماه - بهارستان - سندبادنامه (4

 است؟ شده ذکر نادرست آن مقابل های آرایه از یکی بیت، کدام در -234

 (ایهام مجاز،) راست ماند می تو باالی به سرو چمن در                       سخنی بگویم تو سروخرام قد چون (1

 ( عارهاست تشبیه،) برات آردمی تو بر یاقوت خط سنبل                      نقاب بندد می کافور بر تو زلف عنبر (2

 عادله،م اسلوب) سفید گیسوی به صبح دل ز زنگ بردمی           نیست کمتر ز جوان افتد، دل زنده چون پیر (3

 تناسب( ایهام
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 تضاد،) را خام ده در پخته آن و مکن خامی ای،پخته گر      افروخته جان ز آتش و سوخته بین من چو خامی (4

 (پارادوکس

 است؟ آمده ابیات، کدام در ترتیب، به «ایهام و کنایه آرایی، واج تشبیه، استعاره،» های آرایه -235

 است بریده سنگ چرا که بدانی فرهاد                   برآید سنگیت به پای اگر عاقل ای( الف

 است نشنیده شیرین گفتن سخن که کس آن                       فرهاد بیچاره دل بر نکند رحمت( ب

 است نتپیده کبوتر چو بر در که نیست دل                  شهر در تو ابروی مهره کمان دست از( ج

 است نچیده میوه این از کس هرگز که پیداست                    درختی مطبوع چه که نیاید وهم در( د

 است کشیده نیمه دایره سیه مشکِ  از              جمالش خورشید پیراهن که کیست آن( هـ

  الف ب، هـ، ج، د، (1

  ب ج، هـ، د، الف، (2

 هـ، ب ج، الف، د، (3

 ب الف، ج، د، هـ، (4

 است؟ درست «تماما » گزینه کدام در زیر، بیت های آرایه -23۶

 «ننهاد کف ز می جام بشد و بزاد تا که               دهر وفایی بی بدانست الله که مگر»      

 ایهام مجاز، تشبیه، کنایه، (1

  کنایه مجاز، ایهام، تعلیل، حسن (2

 تعلیل حسن مجاز، تضاد، استعاره، (3

 تناسب ایهام کنایه، تشبیه، استعاره، (4

 ورهد این به جدید، معنای پذیرفتن و پیشین معنای دادن دست از با که شود می یافت ایواژه عبارت کدام در -23۷

 است؟ شده منتقل

 باش. شناس معاملت و محاسبت افتی، وزارت به که بود چنان اگر (1

 .نزیبد کردن پیری را جوانان که چنان نزیبد جوانی پیری، وقت در (2

 ناپاک. پیران از پرهیز و بتر رعنا پیر که اندگفته که مباش رعنا پیر (3

 پوشید. زین صفحه بر آیم فرود اسب از من چون نهاد، باید قبا در دامغانی دستاری گفت (4

 است؟ «تبعی نقش» فاقد بیت کدام -238

  گوش به حلقه شود بیگانه که لطف کن لطف                            برود ار ننوازی گوش به بنده حلقه (1

  تو را آورد مداد دیده گو تا سواد                    شوق اشک به نشویی باز نوشته خود تا (2

  نهیبت از بگداخت سعدی جان که بگذر           درازی بدین شبی چه جدایی شب ای خود تو (3
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 را لیال شوند مجنون که است ای قبیله                         ولی با تو شوند عاشق همه ها قبیله (4

 است؟ شده ساخته «فعل+  متمّم+  مفعول+  نهاد» الگوی براساس بیت، کدام در( هسته) پایه جمله -23۹

  پر ما و توبال شمع قدم در تا ریخت                 فانوس ستاند باج چین خانهپری از (1

  لنگر ما اگر یار غم کوه نشود           هم بر را جهان دو هر ما زند شورشمی (2

  ما خاموشیم کهنه شراب چون ظاهر به گر           ایمهنگامه صد آشوب انجمن صد فتنه (3

 ما قفس روی به خندید که غنچه هر                گرمش دل نگردد سرد خزان باد از (4

 

 است؟«  الیه مضافٌ صفت» تماما  اسمی گروه کدام در وابسته وابسته -24۰

  وی بزرگ خانواده - مشهد روحانی علمای - مرد آن بهایگران آثار (1

  فرهنگی مقاالت مجموعة - فارسی ادبیات رشته - کتب آن تألیف (2

 تألیف یزمینه چهار - ادبی پژوه دانش نخستین - حافظ کرسی استاد (3

 قرآن مهمّ درس - حوزوی دروس مجموعة - دکتری دوره نامه پایان (4

 ؟شود نمی دیده «مسند» و «مفعول» دارای جمله بیت، کدام در -241

  بشکنم شیطان ساق تا او راه حقیر گشتم              او عزم دیدم لطف چون او بزم مقیم گشتم (1

 است بسته یکدگر به ها جان رشته نه اگر                              پریشانم کند می دگران چرا غم (2

 نهادند نام ریاش و بغداد که ملک این               ضعیفان خون از شده رنگین که خاکیست (3

 دانیمی خود و پرسی همی احوال                      خوانی می خودم پیش مَها، لحظه هر (4

 شود؟ می دریافت بیت کدام از زیر، بیت مفهوم -242

 «جانوری کژطبع را تو نیست ذوق گر            طرب و است حالت در عرب شعر به اشتر»    

 خویش زمامِ ندیدم دست به شتر همچون                 من نشین محمل لیلیِ کرد جلوه تا (1

 شور و داری عشق اگر است سَماع                           ستور پای آواز که مطرب نه (2

 (عرب شعرخوانی و آواز: حدی) تیزپای و رو گرم شتر چو شو                       درای صوتِ و بشنو حُدی بانگ (3

 درایی بسته که خری هر گلوی بر زمانه       صدایش و صوت طعنه داوود نغمه به زند (4

 دارد؟ مفهومی قرابت بیت، کدام با زیر بیت -243

 «نیست عجب این بازان عشق از: بگفت             نیست ادب در فروشی جان بگفتا »       

 زندگی احسان سفره باد برچیده                     زندگی خوان از ام کشیده طمع دست (1

 خرندمی خسته دل و ضعیف جا تناین         کند                   نمی بازو قوّت به عاشقی کس (2

 اند کرده نگارین گل چون را پروانه پر زان           خون نقش پذیرد ترخوش عاشقان سرنوشت (3

  اند کرده نفرین درمانسوز حرمان این گویی        نیست عشق ورنه نیست وصلی یارای را عشق (4
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 دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر بیت -244

 «آواز کشتگان ز برنیاید              معشوقند کشتگان عاشقان»          

 نبود تعمیر قابل من ویرانه ورنه                مرا خاک از دلیکوچک ز برداشت عشق (1

 گیردمی خونخوار لشکر زین زبان اول، عشق که              ندانستم سازم؛ تهی دل گفتم ناله و آه به (2

 لذیذ شود دریا توتلخی مشرب در           ماهیان چو تا دهن، عشق شور به کن خوش (3

 برآر جهان کار همه از نقد به را دل                      نیست پذیر شراکت عشق غیور کار (4

 است؟ کدام زیر ابیات کلّی مفهوم -245

 «سخن اینجا در گوید نگرتا چه                کن یاد دین پاک فردوسی»        

 «مشت به بازماند را کوه تن         پشت داد هم به برادر دو گر که»        

 همیاری و اتّحاد (1

 محبّت و دوستی (2

 خودگذشتگی از و ایثار (3

 اندیشیدن و تعقّل (4

 . ..................... جز به است، یکسان ابیات همه مفهوم -24۶

  نوَرزد صحبت رسم ره و گیتی به                هرگز است، رهنمون خرد کش کسی (1

 محنت به دم هر رسی صحبت زان که                     صحبت یار ای جهل اهل با مکن (2

 آزارها ثمر باشد را ناجنس صحبت چراغ         از خیزد ناله افتد روغن در چون آب (3

 بِه نفرسایی عمر او صحبت در                  بِه نیاسایی او کز کسی ز دوری (4

 است؟ درست بیت، کدام مقابل در شده ذکر مفهوم -24۷

 (عشق و عقل تقابل) تصدیق کند نمی عقلش که است حکایتی                 جام خنده و نگار زلعل توبه که بیا (1

 ( جبرگرایی) داریمی آن بر بنده تو که گفت عاشقی            ولی ماست گنه خرابی و رندی گرچه (2

 (عشق بقای) بینممی عشق طفیلِ را عالم سلطانّیِ که          ساقی عارض فدای باقی، و فانی جهان (3

 بر دوست تری بر) آمد نوبهار هزاران شد بهشتی عالم کزو    بین سروقامت نگار بین قیامت در قیامت (4

 (بهشت

 تدریاف ابیات کدام از ترتیب، به «باطن صفای عاشق، قراری بی صداقت، به دعوت دنیا، ناپایداری» مفاهیم -248

 شود؟ می

 سود؟ چه زُنّار به بسته میان و دوش بر خرقه             سود؟ چه خمّار ساکن دل و مسجد در روی( الف 

 است محشر روز کنم بامداد تو بی ور                     خیال در گورست شب توام بی هایشب( ب 
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 ماهان و آفتابانند گویی که                                            عبادت فرّ  از نورانی چنان( ج 

 کند؟ زمانه بر تکیه کسی که بود روا                    او عادت چیست که شناسی چو را زمانه( د 

  ج ب، الف، د، (1

  ج الف، ب، د، (2

 د ج، الف، ب، (3

 د الف، ج، ب، (4

 .دارند تناسب زیر بیت با........................  گزینه استثنای به ها گزینه همه -24۹

 «زود برگاشت و روی ازو بپیچید              نبود بسنده او با آورد به»   

  ستیز گیری کم که بِه آن ددان با                            تیز درّنده ناخن نداری چون (1

  مگذار کمان در تیر فلک، انتقام به                  را عاجز است سپرافکندن در صالح (2

  کشدمی الغر نخجیر بر خار هر خنجری                 قوی عاجز دشمن ناتوانی از شودمی (3

 است رس نیم که ای میوه کند سنگ به جدل         است خامی از نمودن انجم به ستیزه را تو (4

  دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر، بیت -25۰

 «طلبیم دادی تو عشق غم جور از اگر                 حرام باد ما دل بر غمت داغ لذّت»    

 نجستم بندش خم از تدبیر به                      نرفتم کویش سر از شمشیر به (1

 بستم تو با که عهدی نبّرد ز هم مرگش          دادم تو با که دستی نسازد جدا تیغش (2

 سریش به نگیرم پیوند و زرّینم طشت          کس مرهم ننهم را غمت شمشیر زخم (3

 خویش ناسودمند ناله به ام آسوده               ام گرفته خو بس تو ز غم در باناله (4
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