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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 آمده است؟ نادرستواژه در مقابل آن  . معنی چند1

 «ارزش :قدر/ ترس: خوف/ اندازه: تراز/ بردنرَشک: غبطه/  اراده: عزم/  کفیل: ضامن/  بزرگواری: شرف/  صعود: حضیض»

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

 . در کدام گزینه معنی دو واژه صحیح و معنی دو واژه غلط است؟2

 مرگ( غرّش: صدای مهیب / چراغدان: جا چراغی / مسعود: خجسته / اجل: 1

 / عادل: دادگر افسار: عنان( بوم: بوف / رونق: کسادی / 2

 کننده/ گلوگیر: خفه طبع: درّندهاختر: انجم / گرگ ( بقا: فنا /3

 / تحمّل: بردباری / عوعو: بانگ سگ آشیانۀ خوشبختیآشیان: ( طبع: سرشت / دولت4

 با توجّه به متن زیر، امالی کدام واژه صحیح است؟. 3

: فالن کارگزار فرمان یافت و از او ضیاع و آبادی بسیار مانده است و فرزندان او به درجۀ استقالل روزی او را گفتند»

اند. اگر مثال باشد تا عمّال عمارت، بعضی در تصرّف گیرند و در قبض آرند و دیوان را توفیری تمام باشد. نرسیده

 بینم مردمان را که مرا به بخلهم سیر نگردد. می داد: هرکه را خالفت روی زمین سیر نگرداند، از مال یتیمانجواب

ا مرا از برای آن دارم تبینم. آن را از ایشان بازمیکنند. من بخیل نیستم؛ لکن همگنان را بندۀ درم و دینار میمنصوب می

 «خدمت گذارند و راست گفته است آن حکیم که: سگ را گرسنه دار تا از پی تو دَوَد.

 ضیاع( 4                              عمارت               ( 3                                                 گذارخدمت( 2                                     منصوب           ( 1

 دارد؟. در میان کلمات و ترکیبات زیر، چند ترکیب یا واژه اشکال امالیی 4

 «و دهان حلق –خاص و عام  – و طعم ذاعقه –سیف فرقانی  – بهجت تبریزی – بوم محنت –ثیر اختران تأ -طالع مسعود »

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

 کدام توضیح صحیح است؟. 5

 است.« حمید سبزواری»اثر « گوشوارۀ عرش»از کتاب « پاسداری از حقیقت»شعر سپید ( 1

 است.« حمید سبزواری»اثر « پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج»از کتاب « پاسداری از حقیقت»شعر نو ( 2

 است.« سیّد علی موسوی گرمارودی»اثر « گوشوارۀ عرش»از کتاب « پاسداری از حقیقت»شعر سپید ( 3

 است.« علی موسوی گرمارودی سیّد  »اثر « پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج»از کتاب « پاسداری از حقیقت»شعر نو ( 4

 چیست؟« سیّد محمد حسین بهجت تبریزی»تخلّص . 6

 شهریار( 4                              همای              ( 3             پروانه                                      ( 2      جذبه                                           ( 1

 است؟  نرفتهبه کار « استعاره »  . در کدام بیت، آرایۀ7

 به معشوقی زند در گوهری چنگ                     سنگ                                                                 ( اگر عشق اوفتد در سینۀ1

 ای چندفرو خواندم به گوشش نکته                   ند                                                                      کاری شیرینِ دلب( ز شیرین2

 ریستکه بی او گل نخندید، ابر نگ                   ( ز سوز عشق بهتر در جهان چیست؟                                                          3

 آلود دیدمخرد را دیده خواب               ( ز عشق آفاق را پر دود دیدم                                                                         4

 وجود دارد؟« حُسن تعلیل». در کدام گزینه، آرایۀ 8

 آید چو میلِ آتشینقدش                                                                    شاخ گل در دیده میشد بهار امّا چه خوشحالی مرا چون بی( 1

 اک                                                                   آستین آن چرا خونین شد و دامانِ اینکردند پغنچه و گل، اشک بلبل گر نمی( 2

 خوانی به آواز حزینکند بلبل غزلالحَزَن اکنون که در اطراف باغ                                                                     میبگذر از بیت( 3

 ۀ ماءِ معینی شبِ خورشیدپوشت سنبلِ باغِ بهشت                                                                          وی لب شکّرفروشت چشما( 4
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 ....................  گزینۀ جزبهوجود دارد؛ « تضاد » ادبی  در همۀ ابیات زیر، آرایۀ .9

 قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا                       ( قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی                                                  1

 پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا                          ( دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی                                                   2

 باده دهد مست کند ساقی خمّار مرا                         دست کند                                              دل و بی( نیست کند هست کند بی3

 بار مراآب تویی کوزه تویی آب ده این                       ( روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی                                                  4

 است؟ متفاوتدر کدام بیت، « ردیف » کاربرد معنایی . 01

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

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

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

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

 ؟نشده استدرست مشخّص « گروه اسمی  هستۀ» . در کدام بیت، 11

 شما نیز بگذرد چراغدانهم بر                                                                        ها بکشت شمع( بادی که در زمانه بسی 1

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

 شما نیز بگذرد شبان گرگیاین                                                                        طبع گرگ چوپان ( ای تو رمه سپرده به3

 شما نیز بگذرد دهانبر حلق و بر                                                                    خاص و عام گلوگیراجل که هست  آب( 4

 شده در بیت زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ان مشخّصقش دستوری واژگن. 12

 «ماند به جا می بسیارحسرت  جوانیز ماند به جا / ا، خار میگُلچنان کز رفتن آن» 

 مسند -مفعول  –هاد ن( 4               قید -متمم  –الیه ضافم( 3                        قید -متمم  –هاد ن( 2                مفعول -متمم  – الیهضافم( 1

 ؟ندارد تناسب «افتد چندان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودک عقل می» عبارت با گزینه کدام .31

 عقلللللللللللللللل در راه عشلللللللللللللللق نابیناسلللللللللللللللت ( 1

 عاشلللللللقی خلللللللود نللللللله کلللللللار فرزانللللللله اسلللللللت( 2

 عقللللل سللللرگردان چلللله دانللللد  وق بللللزم عاشللللقان؟      (3

 رسللللللللید موسللللللللم آثللللللللار رحمللللللللت یللللللللزدان   (4
 

 عللللللللللللاقلی کللللللللللللار بللللللللللللوعلی سیناسللللللللللللت   

 ر راه عشلللللللللللق، دیوانللللللللللله اسلللللللللللت عقلللللللللللل د

 ناسللللزایی خللللود کجللللا باشللللد سللللزای کللللوی عشللللق؟     

 یکلللللی بللللله چشلللللم شلللللگفتی بللللله رحملللللتش بنگلللللر    
 

ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نیست شهر را از عدل، دیوار کن و راه»مفهوم کدام گزینه از مفهوم عبارت  .14

 است؟ دورتر« به گل و خشت و سنگ و گچ.

 بلللللللللللازوی شللللللللللله قلللللللللللوی دارد   ،علللللللللللدل (1

 بیخللللللللی درخللللللللت از بللللللللاد اسللللللللت سللللللللخت( 2

 ملللللللک ویللللللران نشللللللود خانللللللۀ خیللللللر آبللللللادان   ( 3

 شلللللللله چللللللللو یللللللللالم بللللللللود نپایللللللللد دیللللللللر  ( 4
 

 دارد (راسللللللللللت)=قامللللللللللت ملللللللللللک مسللللللللللتوی 

 آبلللللللللاد اسلللللللللت  للللللللللکِر زر ز م گلللللللللنج پ للللللللل 

 عللللللدل بلللللله جللللللای  ر نکنللللللد قاعللللللدۀیّللللللدیللللللن ت 

 چیلللللللللللر ،زود گلللللللللللردد بلللللللللللر او مخلللللللللللالف  
 

 

 دارد؟ تریکممفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تناسب  .51

 ( عللللللللدل  ورز و بلللللللله گللللللللرد یلللللللللم مگللللللللرد  1

 سلللللللللللیه کنلللللللللللدت( یلللللللللللم تاریلللللللللللک و دل 2

 د( شللللللللاه کللللللللاو عللللللللدل و داد پیشلللللللله کنلللللللل    3

 ( بلللللا کفلللللر تلللللوان مللللللک نگللللله داشلللللت وللللللی      4
 

 یللللللللللم از ایلللللللللن  مملکلللللللللت بلللللللللرآرد گلللللللللرد

 ه کنلللللللللدتتلللللللللر از مَللللللللل علللللللللدل رخشلللللللللنده 

 پادشللللللللللللاهیش بللللللللللللی  و ریشلللللللللللله کنللللللللللللد 

 پایلللللللد مللللللللک بلللللللا یللللللللم و سلللللللتمگری نملللللللی 
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 ......... . جزبهط مفهومی دارد ابیات ارتبا رباعی زیر با همۀ .61

 تییییوس مرغییییی دیییییدم نشسییییته بییییر بییییارۀ  

 گفیییت کیییه افسیییوس افسیییوس بیییا کلّیییه همیییی
 

 کییییاووسبییییر چنییییگ گرفتییییه کلّییییۀ کییییی  

 هیییا و کجیییا نالیییۀ کیییوس؟ کیییو بانیییگ جیییرس
 

 پیللللیبللله شللله  کافکنلللده افکلللن،( ای بللله شللله پیلللل  1

 ( کسلللللللری و تلللللللرنج زر، پرویلللللللز و بِللللللله زرّیلللللللن 2

 زرّیلللللن تلللللره گسلللللتردی( پرویلللللز بللللله هلللللر بلللللومی، 3

 ( گفتلللللی کللللله کجلللللا رفتنلللللد آن تلللللاجوران اینلللللک  4
 

 شلللللللللطرنجی تقلللللللللدیرش در  ماتگللللللللله حرملللللللللان  

 بللللا خللللاک شللللده یکسللللان    ،بللللر بللللاد شللللده یکسللللر   

 کللللللردی بلللللله بسللللللا  زر، زرّیللللللن تللللللره را بسللللللتان  

 ز ایشلللللان شلللللکم خلللللاک اسلللللت، آبسلللللتن جاویلللللدان  
 

 ری دارد.تناسب بیشت« سوا فکندی، همه سایۀ هما راعلی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را / که به ما»گزینۀ .... با  .17

  بلللللر فلللللرق تلللللو ز رحملللللت یلللللزدان ن لللللار بلللللاد      ( 1

 ایللن جهللان چللون بللاغ و مللا همچللون نهللالیم و درخللت       ( 2

 رسللللللللید موسللللللللم آثللللللللار رحمللللللللت یللللللللزدان  ( 3

 تلللللا خلللللللق را بللللله رحمللللللت ایلللللزد بللللللود نیللللللاز   ( 4
 

 زیلللللرا کللللله بِلللللهن ز رحملللللت یلللللزدان ن لللللار نیسلللللت     

 چلللون بلللاد صباسلللت  رحملللت و احسلللان او چلللون ابلللر و    

 یکلللللی بللللله چشلللللم شلللللگفتی بللللله رحملللللتش بنگلللللر    

 نیلللللللاز بلللللللاد از خللللللللق روزگلللللللار، دللللللللت بلللللللی  
 

 است؟ دورمفهوم کدام گزینه از سایر ابیات  .81

  بللله جلللز از عللللی کللله گویلللد بللله پسلللر کللله قاتلللل ملللن   ( 1

 کنلللد دشلللمن تلللو نرملللی پیشللله کلللنچلللون درشلللتی ملللی( 2

 گللللرد مللللن رفللللت بلللله چللللین زلللللف اوتللللا دل هللللرزه( 3

 آزاران مللللدارا کللللن کلللله هللللی  از شللللأن شللللهددلبللللا ( 4
 

 چللللو اسللللیر توسللللت اکنللللون، بلللله ایللللر کللللن مللللدارا؟     

 کنلللللدهلللللا بیلللللرون یکایلللللک ملللللینرملللللی از دل کینللللله

 کنللللللدزان سللللللفر دراز خللللللود، عللللللزم وطللللللن نمللللللی 

 کلللللم نگلللللردد گلللللر سلللللپر در پلللللیش زنبلللللور افکنلللللد  
 

 تناسب دارد؟ «بیداد ظالمان شما نیز بگذرد/  چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد»مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت  .19

 ( یللللللللم از دل و دسلللللللت مللللللللک نیلللللللرو ببلللللللرد   1

 للللم ( سلللیف فرغلللانی چلللو پیلللدا گشلللت بلللومِ شلللوم ی      2

 ( بلللللا کفلللللر تلللللوان مللللللک نگللللله داشلللللت وللللللی      3

 مپنللللللللدار ( جللللللللایی کلللللللله نمانللللللللد اثللللللللر از داد 4
 

 زمانلللللللللله نللللللللللام نیکللللللللللو ببللللللللللرد ز عللللللللللادل 

 راسللللت چللللون عنقللللا نهللللان شللللد طللللایر میمللللون عللللدل 

 پایلللللللد مللللللللک سلللللللتمگری نملللللللیبلللللللا یللللللللم و 

 بیلللللللداد و سلللللللتم هلللللللی  دوام اسلللللللت بلللللللر مایلللللللۀ
 

 ناسب بیشتری دارد؟ت«  تا سختی کمان شما نیز بگذردکنیم/ بر تیر جورتان ز تحمّل سپر»مضمون کدام بیت با مضمون  .20

 ( بلللله صللللبر کللللوش کلللله گللللر خللللار جللللور گللللردون را 1

 ( سلللللللپر تیلللللللر تحمّلللللللل نکنلللللللد تیلللللللر فلللللللراق    2

 ی و ز درملللان چلللاره چیسلللت  وردوری ز دا ( تلللا در ایلللن 3

 ( اگلللر خلللواهی کللله هلللر دشلللوار آسلللان بگلللذرد بلللر تلللو  4

 

 ات خلیلللللده شلللللود)فرو رود(ز پلللللای بلللللرآری در دیلللللده

 ابللللللرو اگللللللر جنللللللگ نیاغللللللازی بِللللللهن  کمللللللان بللللللا

 صللللبر کللللن چنللللدان کلللله ایللللن دوران دونللللان بگللللذرد   

 سللعادت کللن  خللدنگ جللور گللردون را لقللب، سللهم)=تیر(    
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 تراز: سطح./ : جای پست در زمین یا پایین کوه حضیض ← 1گزینۀ . 1

 : بقا: دوام، همیشگی، پایندگی، زیست، 3: رونق: رواج، فروغ، روشنایی، زیبایی، جمال / گزینۀ 2گزینۀ  ← 3. گزینۀ 2

 .متضاد فنا / اختر: ستاره، کوکب، نجم

 گزار / عمارت: امارت.گذار: خدمتسه واژۀ غلط و شکل صحیح آن: منصوب: منسوب / خدمت ← 4. گزینۀ 3

 .و طعم ذائقه –شکل صحیح موارد غلط: سیف فرغانی  ← 1. گزینۀ 4

 .تاس« گرمارودیسیّد علی موسوی »اثر « گوشوارۀ عرش»از کتاب « پاسداری از حقیقت»شعر سپید  ← 3. گزینۀ 5

 است.« شهریار»، «بهجت تبریزیسیّد محمّد حسین »تخلّص  ← 4. گزینۀ 6

 : درد آفاق و دیدۀ خرد.4: خندیدن گل و گریستن ابر /گزینۀ 3: سینۀ سنگ / گزینۀ 1ها: گزینۀ استعاره ← 2. گزینۀ 7

 داند.در گزینۀ دو، شاعر علّت سرخی گل و غنچه را پاک کردن اشک خونین بلبل می ← 2. گزینۀ 8

 : نیست با هست.3: پخته با خام / گزینۀ 2: قطره با بحر و لطف با قهر و قند با زهر / گزینۀ 1تضادها: گزینۀ  ← 4. گزینۀ 9

 «یادگرفتن»: آموخت به معنای 3گزینۀ « / یاددادن»: آموخت به معنای 4و  2و  1گزینۀ  ← 3. گزینۀ 10

 است؛ نه شبان!!!« گرگی»واژۀ « این گرگی شبان شما»در گزینۀ سه، هستۀ گروه اسمی  ← 3. گزینۀ 11

نقش « جوانی»از حرف اضافه و بعد از آن دارد /  «الیهمضاف»فتن گل، ترکیب اضافی است و گل نقش ر ← 3. گزینۀ 12

 است.جایی دارد؛ زیرا قابل حذف و جابه« قید»گیرد / بسیار در مصراع دوم نقش متمم می

 شدن از رحمت خداوند.زده: شگفت4: ناتوانی عقل / مفهوم گزینۀ 3و  2و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 4. گزینۀ 13

 : آبادانی باعث ثروت2: عدل، مایۀ استواری مُلک است/مفهوم گزینۀ4و  3و  1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ ← 2. گزینۀ 14

ستایش عدل و نفی ظلم، مفهوم مشترک تمام ابیات است؛ پس باید به دنبال مفهوم دیگری بگردیم /          ← 2. گزینۀ 15

ماند : حکومت با عدل پایدار می4و  3و  1مفهوم بیت دو: عدل موجب روشنایی دل و ظلم باعث تاریکی دل / مفهوم بیت 

 و ظلم سبب ویرانی مملکت است.

 : بساط شاهانه3بودن مرگ / مفهوم گزینۀ : ناپایداری دنیا و قدرت و حتمی4و  2و  1مفهوم رباعی و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 16

ها:   مفهوم صورت سؤال و گزینۀ دو: سایۀ رحمت بر سر همۀ جهانیان گسترده است / مفهوم سایر گزینه ← 2. گزینۀ 17

 نیازی ممدوح: دعا برای بی4ای از رحمت الهی است/گزینۀ : بهار نشانه3: رحمت الهی بهترین پاداش است / گزینۀ 1گزینۀ 

 ا.جهوم بیت سه: رفتن به کوی معشوق و عدم بازگشت از آن: مدارا با دشمن / مف4و  2و  1مفهوم بیت  ← 3. گزینۀ 18

: ظلم موجب 1ها: گزینۀ مفهوم صورت سؤال و گزینۀ چهار: ناپایداری دنیا و قدرت / مفهوم سایر گزینه ← 4. گزینۀ 19

کفر  : حکومت با3شود / گزینۀ نیافتن به عدل می: گسترش ظلم باعث دست2ظعف و عدل باعث نیکنامی است / گزینۀ 

 ماند ولی با ظلم پایدار نخواهد ماند.باقی می

: 1زینۀ ها: گکردن دوران ستم با صبر و تحمّل / مفهوم سایر گزینهمفهوم صورت سؤال و گزینۀ سه: طی ← 3. گزینۀ 20

 اند: برای عاشق، دشوارها ساده4دارد / گزینۀ : صبردر برابر سختی فراق، فایده ن2پایان روزگار / گزینۀ صبر در برابر ستم بی

 آزمونپاسخ تشریحی 


