
 

 

رس یکمد  

« (             همّت» )ستایش+ نیکی+ گنج حکمت   

  یــــــانـــــــرو زبـــــلمـق -الف

 1 . توضیح رو به روی کدام واژه ها به درستی بیان نشده است؟

اقبال: روی برگرداندن             -ت                 زنخدان: چانه       -پ             نژند: زخمی       –ب       شَل: دست و پا از کار افتاده      -الف  

ت                                  -( ب4               پ      -( ب3پ                                        -( الف2ت                                  -( الف1  

 نوشته شده است؟ نادرست  . معنی  چند واژه در کمانک رو به روی آن 2

 «یب: لباس/ دغل: احمق/ دون همّت: دارای طبع پست و کوتاه اندیشه/ غیب: نهان از چشم/ فروماندن: متحّیر شدنحمّیت: غیرت/ جَ » 

1) 1                                         2 )2                                      3)4                                         4 )3  

 3.در کدام مصراع  غلط امالیی  دیده می شود؟

( اگر لطفش قرین  حال گردد2     ( ز دیوار محرابش آمد به گوش                                               1  

( رزق هرچند بی گمان برسد     4( هالوت سنج معنی در بیان ها                                                      3              

در همۀ ابیات به جز بیت ....... یکسان است. « شد»  . معنای فعل 4  

ز فـــــرزند و سودابۀ نیک پی                پــراندیشه شدجان کاووس کی        ( 1  

( کجا شد سیـــامک سیه نازنین                         کجا رفت هوشنگ با داد و دین 2  

(بدو گفت بشتاب و بــرکش سپاه                        نگه کن که لشکر کجا شد ز راه 3  

فــرود آمد از باره، بردش نماز       ( بدان گه که شد پیش کاووس باز                 4  

. جایگاه صفت مبهم در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ......... یک سان است.5   

( دگر روز از این سرای عاریتی رفت به سرای باقی کشید.2دگر روز باز اتّفاق اوفتاد                                            (1  

( هیچ خلق آن خــــــواب آشکــــــــــــــار نکرد.4                                            ( بهار دیگر از راه رسید.3  

 

 



 

 

 6. بین کدام واژه ها ، رابطۀ تضمّن)شمول(  برقرار است؟    

  ( سیرو خوراکی4                ( توأم و همراه    3( قالب و محتوا                         2سخت و انعطاف پذیر                        (1

کدام رابطۀ معنایی باعث رسیدن « ساز او چنگ و ساز خسرو تیر/ این زدی چنگ و آن زدی نخجیر» . مصراع نخست بیت 7

می شود؟« چنگ» به معنای   

( ترادف                          4( تضمن                        3 ( تناسب                                  2( تضاد                                               1  

. در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟8  

واجب است بر تو که حق نعمت او بگزاری، مگر خود را از این ورطۀ بال برهانی و نیز نصرت مظلوم ،و یاری او دربیان حجّت » 

در حال مرگ  و زندگانی، اهل مروّت  فرض شناسد، چه هر که حجّت مرده پوشیده گرداند ،روز قیامت حجّت خویش فراموش 

« را در میانۀ معرکه باز انداخت.کند و از این نمت فصلی برو دمید تا وی   

             (سه4                          ( چهار 3                          ( دو                 2( یک                                               1

. کدام تساوی  درست  است؟9  

جمله( استخوان مانْد و پوست)چهارنگش ،رگ و خوردش نه دوست/چو چتیمار ( نه بیگانه 1  

ده: مسند( ــاش ، ای دغل)= درّنـــده بــــر درنـــــــــــرو شیــــــــــــــ(ب2  

 3(کسی  نیک بیند به هر دو سرای/که نیکی رساند به خلق خــــدای)=مضارع اخبــاری(

جمله( سه)= نژندشواهدــ/ نژند آن دل که او خشکه او خواهد بلند   رــــ( بلند آن س4   

یکی است؟ « نه بیگانه  تیمار  خوردش نه دوست » در کدام گزینه با مصراع « ش» . نقش دستوری ضمیر 11   

( بــــــرآید به کفشش بدرّم دماغ2گفتم ببینمش مگرم درد اشتیــــــــاق                                     ( 1   

( گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست4دست                                      ( دیدمش خرّم و خندان قدح باده به 3  

وجود دارد؟« مرکب –وندی » . در عبارت زیر، چند واژۀ 11    

این مور را ببینید که ]بار[» موری را دیدند که به زورمندی کمر  بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند: »   

«مور چون این بشنید، بخندید و گفت: مردان، بار را به نیرو ی همّت و بازوی حمّیت کشند ، نه به قوّت تن.  « گرانی چوُن می کشد؟به این   

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

 12. تعداد واج ها ی کدام گزینه با دیگر گزینه ها  تفاوت  دارد؟ 

                             ( گِره4( دیوار                                     3( نقاش                                2سرای                                      (1



 

 

 13 . در کدام گزینه واژه ای که بتوان از آن جمع مکسّر ساخت، دیده  نمی شود؟

( به گوش ارغــــــــــوان آهسته گفتم:                     بهــــــــارت خــــــــــوش که فکر دیگرانی1  

( چــــــــــه در کار و چه در کار آزمودن                    نبـــــــاید جــــــــــــز به خود، محتاج بودن2  

با زمانی دیگر انداز  ای که پندم می دهی                     کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست ( 3  

( به ترتیبی نهـــــــــــاده وضع عالم                      که نی یک مـــــــــوی بـــــاشد بیش و نی کم  4  

ت زیر با زمان فعل کدام گزینه هم خوانی  دارد؟. زمان  دو فعل  از افعال به کاررفته در بی14   

«کمال عقل آن باشد در این راه                  کــــه گوید نیستم از هیچ آگاه »   

چاره درماندگی به شیوۀ معلم خود می کند.(2           از برکات آن آزاد مرد که خدای از آزاد مردان خشنود باد. (1  

(مردی اهل و ادیب و فاضل و متواضع دیدم.4ووسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.            دست تنگ بود ( 3  

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ......... معنای یکسانی دارد.« شد» . فعل 15   

ـــــرای خــود می شدم .( دی که از دبستان بـــــــــــــه ســـــــ2تنی چند با او هم صدا شدند.                         ( 1  

   منزل حافظ کنون بارگاه پادشاست      دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد( 4بشد تیز رُهّام با خوُد و گبر                            ( 3

 16.تعداد صامت های  و مصوِّت ها،در  کدام گزینه  یکسان است؟

(  زبان4دانشگاه                                   ( 3پرهیز                              ( 2   دانا                                ( 1  

. )ی نکره( در کدام مصراع مشهود است؟ 17      

یکی روبهی دید بی دست وپای(2ایی                                                   ـــا ( خرد را گر نبخشد روشن  

( بخور تا توانی به بازوی خویش4رساند به خلق خدای                                                      (که نیکی3  

به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ « بیان ها  -تیره رایی -نگون بخت»  .ساختمان واژه های18  

وندی، مرکب ، مرکب( 4مرکب، وندی      -مرکب، وندی( 3              مرکب، وندی، وندی(2               وندی ، مرکب، وندی(1  

است؟ « مرکب» .قافیه در کدام گزینه  19  

که خلق از وحودش در آسایش است( 2چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها                               ( 1  

یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینیم(4                  گفتا خوشـــــــا نسیمی کز کوی دلبر آید             ( 3  

 

 



 

 

  21. واژه های مشخص شده در همۀ گزینه ها  نقش قیدی دارند، به استثنای ....... .

 1( دل بی عشق ، می گردد خراب  آهسته آهسته                          2( یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینیم 

 3( دگر روز بـــــاز اتّفاق اوفتـــــــــــاد                             4( زنخدان فـــرو برد  چندی ز غیب 

. در تمام گزینه ها به جز گزینۀ .........فعل یا دیگر اجزای جمله به قرینه حذف شده است.21   

قصّۀ حال یوسف را نیکو نه از حُسن صـورت او گفت بلکه از حسرت سیرت او گفت. (1  

و لشکر نظاره برین جنگ مــا                       برین گُرز و شمشیر و آهنگ مــاد ( 2   

زنی بود بر سان گُردی ســـوار                     همیشه به جنگ اندرون ، نامــدار  (3  

مپندار این شعله افسرده گردد                      که بعد از من، افروزد از خرمن من ( 4   

 22.حرف » را« در چند مصراع زیر ، به عنوان  فکّ  اضافه به کار می رود؟

شغال نگون بخت را شیر خورد/ یقین، مــــــــرد را دیده ، بیننده کرد/ که رُهّام را جــــــام باده ست جفت/ » 

«  مرا مادرم نام مرگ تو کرد/کاو چو خود پنداشت صاحب خلق را  

( دو4( یک                                                3( سه                                      2چهار                                    (1  

 23. روابط معنایی در کدام گزینه به درستی ذکر  نشده  است؟

تند و ترش: تضمّن -سیر و روشن: تضاد            ت -پ               دست و پنجه: تناسب -: ترادف              باحسان  و نیکی ( 1  

چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی « بگیر ای جوان ، دست درویش پیر/ نه خود را میفکن  که دستم بگیر » . در بیت 24

 به ترتیب، دیده می شود؟

سه  -( دو4دو                                            -( یک3یک                             -( دو2دو                                  -دو (1  

.نقش  دستوری واژه های مشخص شده در بیت زیر در همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ......... درست است.25  

«مانَد چو شیر                            چه باشی چو روبه  به وامانده سیر چنان سعی کن کز تو»   

( ضمیر مستتر )تو( در جملۀ اوّل: نهاد4( شیر و رو به: متمم                    3( تو: م الیه                        2سعی: مفعول               (1  

 

 

 

 



 

 

یــــــادب قلمــــرو -ب  

دیده می شود؟« تضاد، تشبیه و جناس» بیت  سه آرایۀ . در کدام 26      

یاد ایّام جوانی جگرم خـــــــــون می کرد                      خوب شد ، پیر شدم کم کم و نسیان آمـد  (1  

( شبی را با من ای ماه سحر خیزان! سحر کردی                    سحر چون آفتاب  از آشیان من سفر کردی2  

ــــــــــــــون بگشایم ز سر مو شِکن                     مـــــاه ببیند رُخ  خـــــــــود را به من(چ3  

( بـــــــــــــرو شیر درنده باش، ای دغل                     مینداز خـــــــــــــود را چو روباه شَل 4  

 27.با توجه به ابیات زیر  یکی  از آرایه های به کاررفته  در کدام گزینه به درستی بیان  نشده  است؟

واج آرایی( -مجـــاز -( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش                     ز دیوار محرابش آمــــــد به گوش) جناس1  

تشبیه(  -تضــــــاد -( یکی قطره بــــاران ز ابری چکید                       خجل شد چـــــو پهنای دریا بدید) تناسب2  

تناسب( –مجـاز  -( به نام چاشنی بخش زبــــان ها                       حالوت سنج معنی در بیــــــان ها) حس آمیزی3  

تشخیص(  -استعاره -و دام ) تناسبدید                    قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه  گر آشیان نخواهدکبوتری که د (4  

وجود دارد.« ایهام » .درهمۀ ابیات به جز بیت ............. 28  

( ای  به روی تــــــو عالمی نگران         نیست عشق تو کار بــــی خبــــران1  

/ که با تازیانه  هشتاد زخم/ بـر خود حد زدی (  مگر از کدام بادۀ مهر، مست بودی2  

(یقین ،مـــــرد را دیده ، بیننده کرد        شد و تکیه بــــــــــر آفریننده کرد3  

( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست        چو چنگش ،رگ و استخوان مانْد و پوست4  

  29. مضافً الیه در کدام گزینه از آرایۀ » مجاز« برخورداراست؟

( کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست  2که سعیت بُوَد در ترازوی خویش                                        (1  

( به نام چاشنی بخش زبان هـــــا4(خــــرد را گر نبخشد روشنایی                                         3  

پس به کنجی نشینم چو مور            که روزی نخوردند پیالن به زور کزین» . دو آرایۀ مشترک ابیات 31  

«به گرز گران دست برد اشکبوس                 زمین آهنین شد سپهر آبنوس                                                        

( جناس و استعاره4( تناسب و استعاره              3             ( جناس و تشبیه         2( تضاد و تشبیه                             1  

 

   



 

 

 31. در همۀ گزینه ها چهار رکن )پایه( تشبیه بیان شده است، به جز....... .

(رُخش چــــون خـــــــــرمن گل از لطافت                     لبش چــــــــون غنچه از کـــــوچک دهانی1  

مدی از بنــــد و زندان لباس                     سر به سر روی زمین  گــــو خار دامن گیر باش( چون تو بیرون آ2  

( به جان می مانَد از پاکی، لب دلبر که من دارم                       به مَه می مانَد  از خوبی ، رخ جانان  که من دیدم   3  

در بغل چـــــون غنچه گلبرگِ تری می داشتم                          ( گر  بــه کف مانند گل مشت زری  می داشتم    4  

 32.در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..... آرایۀ   تلمیح وجود دارد.

زنخدان فـــــرو برد چندی به جَیب                      که بخشنده روزی فــــــرستد  ز غیب (1  

اندازد                      باید که فرو شوید دست از همه درمان ها( آن را که چنین دردی از پای در 2  

( کسی نیک بیند به هـــــر دو سرای                      که نیکی رســـــــــانَد به خلقِ خدای3  

خــدا را بر آن بنده بخشایش است                      که خلق از وجــــودش در آسایش است (4   

 33.آرایۀ  جناس  در  قافیۀکدام بیت، به زیبایی سخن افزوده است؟

زهی گویــــــــــــــا ز تو، کام و زبانم                     تویی هم آشکارا، هم نهـــــــانم   ( 1  

( نمانْد  ایچ بــــــــــا روی خورشید، رنگ                      به جــوش آمده خاک بر کوه سنگ2  

که در کیش است گر بر دل ریش آید                      ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها( هر تیر 3  

( در این بــــــــود درویش شـوریده رنگ                      که شیــری برآمد، شغالی به چنگ4  

 34. با توجه به ابیات زیر ،کدام گزینه در مفهوم نمادین ، نادرست  بیان شده است؟

بــرو شیر درنده باش  ای دغل                                                  مََینداز خود را چــــو روباه شل            »   

حسرت نبرم به خواب آن مرداب                                                 کـآرام  درون دشت شب خفته است     

    دریایم و نیست  بـاکم از طوفان                                                     دریا همه عمر ، خوابش آشفته است 

( روباه: ناتوانی، متّکی به غیر، مکر و فریب2شیر: قدرت، توانایی، شجاعت                                            (1  

( طوفان: پــــــــــریشانی و آشفتگی4تلخ                                              ( مـُـــــــرداب: زندگی3  

 

 

   



 

 

ب کنیم، کدام گزینه صحیح است؟مرتّ« مجاز، ایهام، جناس ، کنایه» اگر بخواهیم بیت های زیر را به لحاظ داشتن یکی از آرایه های .35  

همه سهل است و تحمل نکنم بــــارِجدایی                       عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت   –الف   

از دست رفته بــــود وجود ضعیف من                           صبحم به بـــــوی وصل تو جان باز داد باد -ب  

غنچه نبستجان فدای دهنش باد که در بــاغ نظر                            چمن آرای جهان خوش تر از ایـن  -پ  

صـــــورِت بی صورتِ بی حدّ غیب                               ز آینۀ  دل تافت بـــــــر  موسی ز َجیب   –ت   

الف -ت -ب -( پ4پ                       -الف -ب -( ت3ت                    -ب -الف -پ (2ت                        -پ -ب-( الف1  

 36.در کدام بیت جناس  همسان)تام( به کار  نرفته  است؟

( با زمانی دیگر انداز  ای که پنـــدم می دهی                      کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست1  

م وخویش و پیوندان؟( ز خو یش پرسم در طالعم چه افتــاده ست                       که دل بـــــــــریده ام از قو2  

( روان بد سِگاالنش ز بند غم به فریاد است                         روان نیک خـــــــــواهانش زبند سختی آزاد است3  

(از آن چــــرخ چون باز بر دوخت چشمم                            که بـــــــــاز  از گزند بال مــــــــــی گریزم 4  

 37.آرایه های بیت زیر ، در  کدام گزینه  به طور کامل ذکر شده است؟ 

« گریۀ شام و سحر، شُکر که ضایع نگشت                                   قطرۀ باران  مـــا گوهر یکدانه شد»   

( استعاره و حس آمیزی 4و مراعات نظیر             ( تضاد 3( تشبیه و استعاره                      2( تضاد و تلمیح                       1  

 38. در همۀ گزینه ها آرایۀ » اغراق«  دیده می شود، به استثنای .........  .

از بس به دیدۀ دل، دریای خــون زند جوش                            تــرسم ز سیل اشکم عالَم خراب گردد (1  

ـو مــن                            وز جور تو دل شکسته ای نیست چو من ( در دام غم تو خسته ای نیست چــ2  

( کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت                           تا در آب و آتش عشقت گُدازانم چو شمع3  

(  اگرچه نقش دیوارم به ظاهر از گران خوابی                           اگر رنگ از رخ گل می پرد بیدار می گردم 4  

 39.در کدام گزینه ، دو آرایه از آرایه های » تشبیه، استعاره، حس آمیزی ، تضاد « به کار  نرفته است؟

روز مـــن چون  شب مدار از تلخی گفتار تار                        ای بت شیرین لبان! تـــا چنداز این گفتار تلخ؟  (1  

( گفتار تلخ از آن لب شیرین چـــــو شکر است                          ای جــان مـــن  که خسرو خوبان  عالمی!2  

بـــی دانه  ره دام نگیرد ( شیرینی گفتار تــــــو  دانه ست و دل مــن                           مــــرغی ست که3  

( ز عشق روی آن لیلی من ار مجنون شوم شاید                          که گر شیرین ببیند  روی او فرهاد خواهد شد4  



 

 

مرتّب کنیم ، کدام گزینه صحیح است؟« ایهام -تضمین -تضاد» .اگر بخواهیم ابیات زیر را به داشتن آرایه های 41  

گویی به باغ ز آن همه گل ها نشان نبود                               وی باغـــبت یاران به سرفتم به بوی صح -الف  

زیر بام قصر آن حوری سرشت                                 شیوۀ جنّات تجـری تحتها االنهار داشت« حافظ» چشم -ب  

                 چشم بد  دور که هم جانی و هم جانانی                     جلوۀ  بخت  تو دل می برد از شـــاه و گدا              -پ

ب -الف-(پ4الف                          -ب -(پ3ب                       -پ -(الف2پ                   -ب -الف(1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ـریــــــــرو فکــــــــلمق -پ  

 پایۀ یازدهم و داوطلبان شرکت کننده درآزمــــون ســـراســـری:  *قابل توجّه دانش آموزان

برای درک بیشتر و سرعت در پاسخ گوییِ  پرسش های این مبحث)= ارتباط معنایی(،الزم دیده شدکه  مفاهیم 

 اصلی هر درس در آغاز ارائۀ تست ها ذکر گردد. 

 *مفاهیم اصلی و کلیدی :

همــــــراه بودن خــدا   -لطف خدا -احســــــــــــــان -و تذل من تشاء تعز من تشاء -اثر گذاری کالم حق» 

عجز وناتوانی انسان در توصیف خدا/حیرت و سرگشتگی در لطف و آفرینش خـدا  -هدایتگری عقل انسان از سوی خدا

ع ش و کمک به همنوتأکید به تال –متکی به خود -توکل و اعتماد به خدا -رزاق بودن خدا-ناتوانی در کسب رزق و روزی

مهــــربانی با دیگران –نکوهش مردم آزاری  -خود کفایی و بهره مندی از دسترنج خود -نکوهش تنبلی و تن آسایی

 «نیکی و خدمت به خلق –بخشایندگی خدا   –بخشش 

---------------------------------------------------------------------------------- 

از مفهوم همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ..............  دریافت می شود.« ترجیح راحتی دیگران برخود » .41  

نیکوترین اندرز من ، این است : تــــا آن جــــا که ممکن است بــــار بشر را به دوش گرفتن.(1  

یش در هر ماه پس گیرد(پشیمانی ست  در دنبال، احسان خسیسان را          که مهر از ماه ،نور خو2  

بیند به هــــــــــر دو سرای            کـــــه نیکی رسانَد به خلق خـــــــدای (کسی نیک3  

( خـــود همی دانید من آسایش این خلق را           آن چنان جویم که بـر راحت گزیدستم عذاب4  

 

 42. همۀ گزینه ها با بیت زیر ارتباط معنایی دارد ، به جز گزینۀ ............. .

                                           «زنخدان فرو برد چندی به جَیب                که بخشنده، روزی فرستد ز غیب» 

چنان پهن خوان کَرَم گسترد                 که سیمرغ در قــــــاف روزی خــــــــــــــورَد (1  

بنی آدم و مــــــرغ و مـــــــــــــــور و مگس               (پرستار امرش همه چیز و کس  2  

(خــــــــدای راست  مسلّم بزرگواری و حِلم ،که جـــــــرم بیند و نان بــــرقرار می دارد. 3  

(ادیم زمین سفرۀ عام اوست               چه دشمن براین خوان  یغما چه دوست)ادیم: سفره غذا(4  

 



 

 

 43. مفهوم آیۀ » تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء« در کدام گزینه دیده نمی شود؟ 

آن کـــه حظ)=بهره/نصیب( آفرید و روزی سخت                              یــا فضیلت همی دهد یــا بخت(1  

(یکی را بـــــــــــه سر بــــرنهد تاج بخت                                یکی را به خـاک  اندر آرد ز تخت 2  

(یکی را ز مــــاه انـــــــــــدر آری به چـاه                                یکی را زچـــاه اندر آری به مـاه 3  

               نژند آن دل که اوخواهد نژندش                                  دشر که او خواهد بلنــــــــــبلند آن س(4

برخوردارند؟« غم خواری مردم» .کدام  دو بیت از ابیات زیر از  مفهوم مشترک44   

هنـــر بنمای اگر داری  نه گوهـر                  گل از خــــار است و ابراهیم از آزر -الف  

چو کنعان را طبیعت بی هنـــر بود                     پیمبر زادگی قــــــدرش نیفزود -ب  

به نان خشک قناعت کنیم و جامۀ دلق                      که بار محنت خود به که بار منّت خلق-پ  

مروزبرو شادی کن ای یـار دل افـــروز                      غم فردا نشاید خــــوردن ا-ت  

توقف کنید ای جــــوانـان چُست                       کـــه در کاروان اند پیران سست -ث  

بیا  تــــا یک امشب تمــاشا کنیم                       چـــــو فردا شود فکر فردا کنیم -ج  

رش بردنم بگفت ای پســر تلخی مُــــردنم                        بهْ از جــــور روی تـُ-چ  

توانگر خودآن لقمه چوُن می خورد                        چو بیند که درویش خون می خورد؟  -ح  

ج -(ت4ح                                   -( ث3چ                           -(  پ2ب                                          -الف   (1  

 45.کدام گزینه با بیت»چه در کار و چه در کار آزمودن         نباید جز به خود ، محتاج بودن« تناسب معنایی  ندارد ؟

  یــــــار باید بیار                     مرا یــــــــار هرگزنیاید به کار  تورا گر همی(1

بسته ام(در زیر بار من  نبود  دوش هیچ کس                     دایم چو سرو بر دل خود بار 2  

(در همه کس نیست ز یاری اثـــر                      چشمه ز   هــــــر خاک نیاید به در 3  

(مرا بازو و تیغ خویش کافــی ست                     ز کس یــــاری نخواهم در مصائب4  

 46.کدام گزینه با بیت» نیک و بد چون همی بباید ُمرد/ خُُنک آن کس که گوی نیکی برد« تناسب معنایی  کم تری دارد؟

 ( روَد مرد و مانَد به جا نام نیک/ خُُنک  آن کس که جوید سرانجام نیک2  جز نیکویی مکن که جهان پایدار نیست/کارهازدز نام نیک و زشت نمان(ج1

در ایام حیات                                                               « صائب»نام نیکی کسب کن                     (آن چه می ماند به جا از رفتگان جز نام نیست       3

نمی دانندم  بد وال درونـــــــــــــاح                            مان که به نام نیک می خوانندـــــــــــ(آن4  



 

 

دارند؟.بیت های کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره 47   

حکایت تو به تفسیر شــــــرح نتوان کرد                                که جور ومحنت خوبان ز وصف بیرون است -الف  

به حدّ ووصف نیــــــاید که من زغم چوُنم                                 به وهم خلق نگنجد که مـن چه سان زارم-ب  

دان نگنجد                                   ورکسی گفت ، مگر هم تـو زبانش باشی وصفت آن نیست که در وهم سخن  -پ  

نتوان وصف تو گفتن که تـــو در فهم نگنجی                                   نتوان شبه تو گفتن که تـو در وهم نیایی-ت  

بـــرقدر بام تو  نرود وهم  دور پای             در کُنه وصف تــــو نرسد عقل دوربیـن                          -ث  

پ -ب -( الف4ت                             -پ -( ب3ت                       -ب -( الف2ث                          -ت -پ(1  

 48.مفهوم بیت» یقین، مرد را دیده، بیننده کرد/ شد و تکیه بر آفریننده کرد«با مفهوم کدام گزینه تناسب بیشتری  دارد؟ 

روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان                 کس ندانست به غیـــر از تو خدا می داند(1  

تبارک اهلل  از این فتنه ها که در سر ماست            (سرم به دنیا و عقبی فـــــــرو نمی آید      2  

(مشو خود بین و خــــود  را نیک دریاب                    بدان خـــــــــود را و دانـای خدا شو 3  

(آن خدایی که کند حکم قضای بد و نیک                    جز به نیکی نکند هـــر چه قضای تو کند4  

 49.بیت » لطف خدا بیشتر از جرم ماست/ نکتۀ سربسته چه دانی ؟  خموش!« با کدام بیت تناسب مفهومی  ندارد ؟

پیشانی عفو  تو را پُرچین نسازدجـــــــرم ما                                آیینه کی بــرهم خورَد از زشتی تمثال ها (1  

تا ز آتش هجـــــران تو در عین عذابم                    (افسانـــــــه دوزخ همه بــاد است به گوشم             2  

(از نــــــامۀ سیاه نترسم که روز حشـــــر                                    با فیض لطف او  صد از این نامه طی کنم 3  

ی تـــــوان بود از لطف ال یزالی (می)شراب( ده که گرچه گشتم نامه سیاه عالم                                    نومید ک4  

 51.کدام گزینه به ) مفهوم مقابل/ ضد( عبارت » وظیفۀ روزی به خطای منکَر نبُرد« اشاره دارد؟

گنه به ارث رسیده ست از پــــدر ما                                خطا ز صبح ازل  رزق آدمی زادست (1  

روزی که رازها  فتد از پرده  بر مال                            ( یارب به لطف خویش گناهان ما بپوش   2  

( هر که رو  در فسق و عِصیان مـی کند                                ایـــــزد اندر رزق او کم می کند 3  

نبست (و لیکن خــــــــداوند باال و پست                                  به عِصیان  درِ رزق بر کس4  

 

 



 

 

«ــــــــــهـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــاسخ نــــــــــــپــــــــــ»   

 درس یکم :

«نژند: خوار  و زبون، اندوهگین/ اقبال: روی آوردن، نیک بختی»         4( 1                    

« دغل: مکّار، تنبل، مکر و ناراستی -جَیب: یقه، گریبان»        2( 2     

«   حالوت»      3(3  

دیگر گزینه ها: در معنی )رفت( فعل غیر اسنادی. «                    * فعل اسنادی»    1(4  

عنوان وابستۀ پیشین.دیگر گزینه ها: دیگر/ هیچ    به «                  * دیگر: وابستۀ پسین»   3(  5  

ترادف -3تناسب       -2تضاد          -1دیگر گزینه ها: «        * سیر نوعی خوراکی است»      4( 6  

« چنگ نوعی ساز است»       4( 7  

« نَمط»          1(8  

جمله(2چهارجمله ) هرمصراع =  -4  مضارع التزامی         -3شیر/شیر درّنده= مسند           -2* دیگر گزینه ها:         1(9  

دیگرگزینه ها: مفعولی«                     * دماغش -اضافی/ مضاف الیهی       تیمارش»             2(11  

« برابر»             4(11  

واج   5دیگرگزینه ها: «            * واج   6ن     َ      ق    ق   ا    ش : »          2( 12  

) گ    ِ     ر      ِ     ه(      –) د     ی     و   ا    ر(  -) س      َ    ر    ا     ی (                    

وضع= اوضاع  -زمان= ازمنه    -* دیگر گزینه ها: فکر= افکار                    2(13  

صورت سؤال:  مضارع التزامی دیگر گزینه  ها با «                 * می کند= مضارع اخباری»       2( 14  

دیگرگزینه ها: غیر اسنادی «     * اسنادی»         1( 15  

«صامت ها: د    ن              مصوت ها :  ا     ا» هر کدام دو تا    1(16  

ص:  ز   ب   ن    م:   َ    ا -4/ص: د  ن   ش   گ   ه         م:   ا   ِ    ا  -3ص: پ    ر  ه    ز      م: َ    ی /  -2* دیگر گزینه ها:   

مفعول   2( 2«                             دلبر»   3(19                         2(18«                        روبه   ی »    2(17  



 

 

(«نام ِ من  -جفتِ رهام -) دیدۀ مردمصرا ع های دوم تا چهارم »           2(22                                                   1(21   

تناسب     4( 23  

«دستم -وصفی: درویش پیر                                اضافی: دست درویش»      3( 24  

متمم     2( 25  

«سحر/ تشبیه: سحر چون آفتاب/ جناس: سحر  و  سفر#تضاد: شب»   2(26  

«   تشبیه ندارد»  2( 27  

سخن/حس آمیزی: حالوت بیان/کبوتر: استعاره و تشخیصاز محراب: مجاز از عالم غیب/ زبان: مجاز ر گزینه ها: * بررسی دیگ       

. نوعی ساز(2. پنجه   1. جراحت( / چنگ)2. ضربه   1. دلواپسی(/ زخم) 2. نگریستن   1* دیگر گزینه ها: نگران)    3( 28  

«زبان: سخن »       4(29  

تشبیه  بیت دوم : زمین  به  آهن/ سپهر      به       آبنوس                 1( 31  

لباس: م            بند و زندان : م ب«    دو رکنِ  ادات و وجه شبه حذف شده است »    2(31  

دهالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و ی -4الدنیا مزرعه االخره     -3رزاق بودن خدا        -1* دیگر گزینه ها:    2(32  

* توجّه: شوریده رنگ   با چنگ جناس ندارد.              2(33  

«عافیت طلبی »      3( 34  

«آرای جهان: مجاز از خداوند/ جیب و غیب: جناسن . امید و آرزو(/ چم2  . رایحه1ز رسوایی/ بو: ایهام)انگشت نما: کنایه ا»    4( 35  

دو باره( -خویشاوند(/ باز)پرنده شکاری -پنجه(/خویش) خود -ساز * دیگر گزینه ها: به ترتیب= چنگ )نوعی     3( 36  

«: تضادسحر #شام »      3(  37  

  .کوه صبر شاعر  در دست غم عشق مانند موم نرم می شود -3جاری شدن سیل از اشک شاعر             -1*                 2( 38

یدن و بیدار شدن شاعر.رنگ از روی گل پر -4                                 

استعاره نیست.  3ت: استعاره از یار/ جان : استعاره از معشوق / در گزینه دیگر گزینه ها: بُ«      * تضاد و حس آمیزی  ندارد»     4( 39  

بو: ایهام -در مصراع دوم بیت ب: تضمین  به آیه ای از سوره بیّنه/ الف -گدا: تضاد/ ب #شاه -پ »       3( 41  

 



 

 

« پشیمانی خسیسان از نیکی به دیگران»      2(41  

دیگر گزینه ها: رزّاق بودن خدا .«              * تمام موجودات تحت فرمان خدایند. »   2(42  

  

«                      انش داد یا خوشبختی .د  ناسازگاری دنیا ی با اهل هنر و دانش.   خدایی که بهره مندی و تنگ دستی را بنا نهاد به انسان یا  1(43

 * مفهوم صورت سؤال با دیگر گزینه ها: تمام کم و زیاد شدن ها به دست خداست.

 

.  دم غنیمت شمردن3مناعت و بلند طبعی           -2اصل و نَسب اهمیت ندارد.            -1*  دیگر گزینه ها:           3( 44  

 

*دیگرگزینه ها با صورت سؤال: خود اتّکایی )متّکی به خود(«              نیست هرکسی اهل مروّت و جوانمردی»     3(45  

 

دیگر گزینه ها با صورت سؤال: ضرورت نیکی کردن به دیگران.«       * نا آگاهی مردم از سیرت  دیگران»    4( 46  

 

«          عجز عقل انسان از درک و وصف خدا»    1(47  

«لهی / توکّل و تسلیم در برابر حقایمان به مشیّت ا»   4(48  

دیگر گزینه ها با صورت سؤال: بخشایندگی خداوند. «              *اغراق در وصف جان گداز بودن هجران یار»  2(49  

    

 51(3  » مفهوم مقابل صورت سؤال در گزینه 3: گناه موجب قطع روزی است« 

  قطع نشدن روزی در اثر گناه -4ار بودن انسان و خطا پوشی خداوند گناه ک -2خطا کار بودن انسان از روز ازل    -1* 

 

 

 

 

 

 


