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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 در کدام گزینه کامالً درست است؟« ورطه –نادره  – فرجام – پیرایه»های . معنی واژه1

 گودال –یکتا  – نتیجه – زیور( 2مهلکه                                                                        – همتابی – پایان – زیور( 1

 گرداب –کمیاب  – پایانبی – زینت( 4ار                                                              گرفت – آورشگفت – انجام – زینت( 3

 است؟ به ترتیب کدام« رَستن – سزابه – نهاد – تیمار»های واژهدرست همۀ . معنی 2

 روییدن – عقوبت – سرشت – اندیشه( 2                                                                               آزاد شدن – سزاوار – طبیعت – غمخوار( 1

 برخاستن – الیق – پایه – غم( 4رها شدن                                                                        – شایسته – ذات – توجّه( 3

 شود؟یافت می غلط امالییدر کدام دو عبارت زیر، . 3

 کار نیاید.یچهنصبی که به فرهنگ آراسته نباشد، به حالی که شهامتش نباشد و توانگری که جود نورزد و صاحبالف( قوی

 ب( هر که ترک شهوات از بحر قبول خلق داده است، از شهوتی حالل در شهوتی حرام افتاده است.

 ج( در کار گاو بسیار فکرت کردم تا بدو خیانتی منسوب گردانم، تا در کشتن او به نزدیک دیگران معذور باشم.

 نظر او از ما منقطع گردد.ها رویم، تا ها و درختستاند( طریق آن است که سوی آبادانی

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

 . در کدام گزینه امالی تمام کلمات صحیح است؟4

 تلّ آجر – شیری و برّاق – و آذمند مولع – نیازمستغنی و بی( 2                             قرابت و نزدیکی – قبیله و طایفه – ظایع و تباه – شایستهسزا و به( 1

 اعتنا و توجّه – بغض و کینه – قاش خربزه – ادب و اخم( 4          رعشه و لرزش – طاس و کچل – اسرار و پافشاری – جرئت و شجاعت( 3

 به ترتیب از کیست؟« نامه دیوار، قابوس» آثار . 5

 نصراهلل منشی –نیما یوشیج ( 2                                                                      عنصرالمعالی -صادق میرجمالی ( 1

 عنصرالمعالی -جمال میرصادقی ( 4                                                          نیما یوشیج               –هوشنگ گلشیری ( 3

اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی » در عبارت « داد»معنی واژۀ . 6

 در کدام بیت یکسان است؟« داد»با معنی « باشد 

 زندزند                                                             آتش به سوز سینۀ من باد میجگرم داد میداغ از حرارت ( 1

 قضا گر داد من نستاند از او                                                                      ز سوز دل بسوزانم قضا را( 2

 ع و بخت                                                   بس داد ز دست طالع و بخت زدیمبگریخت ز دست من و دل طال( 3

 هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد                                                      فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی( 4

 است؟  نرفته به کار« آمیزی حس» ادبی  در کدام گزینه آرایۀ .7

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

 لقا رابکشید سوی خانه مه خوب خوش                 های رنگین                                                 های شیرین به بهانه( به ترانه2

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

 خورشید و زمین و آسمان رنگین بود                   ها سنگین بود                                                     ( بر دوش زمانه لحظه4

 است؟ نرفتهدر معنای مجازی به کار « خون »  در کدام گزینه، واژۀ .8

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟                ( محتاج قصّه نیست گرت قصد خون ماست                                        1

 در پی قصد من و خون من است؟       ( من چه دانستم که اویم دشمن است                                                           2

 کنیدر کار رنگ و بوی نگاری نمی     زند اندر جگر تو را                                                     ( این خون که موج می3

 چندان امان نداد که شب را سحر کند           ( دیدی که خونِ ناحقِ پروانه شمع را                                                        4

  ؟نداردوجود « تشخیص»های زیر، آرایۀ در کدام یک از بیت .9

 این شادی کسی که در این دور خرّم است                                           ( غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت                             1

 ه روز با نم است؟دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت                                                                       آیا چه جاست این که هم( 2

 یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟                                                                                    تنها دل من است گرفتار در غمان( 3

 ز محرم استاو نی خواهی چو روز روشن دانی تو حال من                                                                           از تیره شب بپرس که( 4
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 گزینۀ ................... جزبهشود؛ . در تمام ابیات، حذف به قرینۀ معنوی )معنایی( دیده می11

 امام                                                                     نازم بکش که ناز رقیبان کشیدهدامن مکش به ناز که هجران کشیده( 1

 امدوشم و دستی به دل گذار                                                                  آخر غمت به دوش دل و جان کشیدهجانا سری به ( 2

 ماها به یک طرف                                                                وین یک طرف که منّت دونان کشیدهدور از تو ماه من همه غم( 3

 امکشیده از سرکشی طبع بلند است شهریار                                                                           پای قناعتی که به دامان( 4

 در بیت زیر، یکسان است؟« دمیدن»در کدام دو بیت، با معنی « دمیدن»معنی واژۀ . 11

 «بس گهر تابناک  قطرۀ باران که درافتد به خاک / زو بدمد» 

 وفا جهان                                             بر خاک تیره بر طمع نار چون دمی؟الف( کس را وفا نیامد از بی

 ها دمیدچمید                                           کز آن خار بر من چه گلها میب( همی گفت و در روضه

 و معلوم نشد                                       که دل نازک او مایل افسانۀ کیست دمد هر کسش افسونیج( می

 بخش و یار حورسرشتدمد از بوستان نسیم بهشت                                       من و شراب فرحد( کنون که می

 وزد، بادۀ خوشگوار کو؟باد بهار می           دمد، ساقی گلعذار کو؟                            هـ( گُلبُن عیش می

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

                         «او که به شکرانه جان برافشانم / اگر به سوی من آری، پیامی از بَرِ دوست به جان» در بیت « بَر»معنی واژۀ . 12

 در کدام بیت یکسان است؟« بَر»با معنی 

 ترک سخن بگو که شد مُلک جهان از آنِ من                                         آه که تنگ در برت یک شب اگر بگیرمی( 1

 رفتن گر روم با آتش عشقت به خاک                                             روز محشرم در برم بینی دل خونین، کبابوقت ( 2

 قالاگر نه خلق بوَد بر شکوه او غالب                                                            که راست زهره که لب وا کند برش به م( 3

 نی، کُنَد کِشتۀ صبر من ورق                                                   ور نکنی، چه بر دهد بیخ امید باطلم؟گر نظری ک( 4

 ذرانی؟ گای و عمرت را به بطالت میقدر، چرا در ایل ماندهکردند که با این تصدیق گرانمالمتم می» در عبارات . 13

 به ترتیب زمان افعال کدام است؟، «اید عزیزان و کسانت را ترک گویی.ب

 مضارع التزامی –مضارع اخباری  –ماضی ساده  –( ماضی مستمر 1

 مضارع التزامی –مضارع مستمر  –ماضی نقلی  –( ماضی مستمر 2

 ماضی التزامی –مضارع اخباری  –ماضی نقلی  –( ماضی استمراری 3

 مضارع التزامی –مضارع اخباری  –ماضی نقلی  –( ماضی استمراری 4

 است؟« بالغی»شیوۀ بیان در هر دو مصراع کدام بیت،  .14

 رف بربستمبه غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم                                                                 بیا بگو که ز عشقت چه ط( 1

 به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم                                                          اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد                ( 2

 سزا برنیامد از دستمچگونه سر ز خجالت برآورم برِ دوست                                                                     که خدمتی به( 3

 نگفت                                                                       که مرهمی بفرستم که خاطرش خستمنواز بسوخت حافظ و آن یار دل( 4

 ت مفهومی دارند.قراب« تاج سر گلبن و صحرا، منم / گفت: در این معرکه یکتا منم»گزینۀ ................ با  جزبههمۀ ابیات  .15

  عـــــــــالم ذکـــــــــر معـــــــــانی را مـــــــــنم فرمـــــــــانروا 

ــود      ــن شــ ــراب مــ ــد از ســ ــت نومیــ ــات اســ ــنه، هیهــ  تشــ

ــن     ــاکِ مـــ ــود در خـــ ــتی بـــ ــا آن زبردســـ ــمان بـــ  کاســـ

 گــــوی ســــخن بــــا کــــی و چوگــــان کــــه را اســــت؟       
 

ــنم رو   1 ــانی را مـــــ ــر معـــــ ــریمِ بکـــــ ــدُس( مـــــ  القُـــــ

ــی2 ــا تهــ ــازه ( بــ ــائل تــ ــه ســ ــتی بــ ــیدســ ــورمرو برمــ  خــ

 مـــن کـــوفتن؟  بـــا  ( کیســـت دیگـــر تـــا توانـــد دســـت      3

ــارِ  4 ــن فـ ــو مـ ــت چـ ــم )= س( کیسـ ــدان نظـ ــوارکار( میـ  ؟سـ
 

 

 ............. . جز بهها بیانگر مفهومی یکسان هستند، همۀ گزینه. 16

ــادگی   قطــــــــرگ نــــــــاچیز گــــــــردد گــــــــوهر از افتــــــ

ــن  ــوت ای روشــــ ــار از خلــــ ــازینهــــ ــرون میــــ  روان، بیــــ

 قطـــــــــره پســـــــــتی گزیـــــــــد، گـــــــــوهر گشـــــــــت

ــرده اســـــت   ــیرِ تنـــــزّل کـــ ــوهر بـــــه اکســـ  قطـــــره را گـــ
 

ــی1 ــع     ( مــ ــه مقــــدار تواضــ ــود هــــرکس بــ  ســــربلندشــ

ــه  2 ــیض گوشــ ــاران ز فــ ــرگ بــ ــر  ( قطــ ــد گهــ ــری شــ  گیــ

 ( اوج عــــــــــــــــــــــــزت، فروتنــــــــــــــــــــــــی دارد3

ــائب( »4 ــار  « صـــ ــر نوبهـــ ــه ابـــ ــذر کـــ ــادگی مگـــ  از افتـــ
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ان، کشآنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پای»عبارت  .17

 با کدام بیت ارتباط بیشتری دارد؟« گرفتار شد. دوید تارفت و در فراز و نشیب میچپ و راست می

 هـــــــا دگرگـــــــون نشـــــــود( تقـــــــدیر بـــــــه حیلـــــــه1

ــت( 2 ــد  غفلــــــ ــدار نداننــــــ ــدگ بیــــــ ــان دیــــــ  زدگــــــ

ــود  3 ــرام شـــ ــت در حـــ ــال اســـ ــرف مُحـــ ــَل، صَـــ  ( حـــ

 ( مــــــــدار دســــــــت ز دامــــــــان کیمیــــــــاگر فقــــــــر4
 

 روزیــــــت بــــــه حــــــر  بــــــیش، افــــــزون نشــــــود     

 دلـــــــی قـــــــدر شـــــــب تـــــــار نداننـــــــد    از مـــــــرده

 حـــــَل معلـــــوم اســـــت   ز خـــــرج، دخـــــلِ حـــــرام و   

 کـــــــز احتیـــــــاج، حـــــــرام جهـــــــان حـــــــَل شـــــــود
 

 ی دارد؟با کدام بیت ارتباط مفهوم« نمای جوفروش نباشی.به زبان دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم»عبارت  .18

ــار خر 1 ــار ای نگـــــ ــو روز بهـــــ ــرا چـــــ ــاهی( چـــــ  گـــــ

ــه در ا  2 ــی کــــ ــت آدمــــ ــیرتی  ( آن اســــ ــن ســــ  و حســــ

ــه3 ــم ( رازی کـــ ــی  دلـــ ــان همـــ ــت ز جـــ ــتداشـــ  نهفـــ

ــزن   4 ــبرو راهـــــــ ــن شـــــــ ــک مـــــــ ــه نزدیـــــــ  ( بـــــــ
 

 نــــه بــــر یــــک نهــــاد و یــــک راهــــی   بــــر ایــــن غریــــب

ــ  ــا لطـ ــورتییـ ــو) ف صـ ــر حشـ ــت، دگـ ــت=زائدسـ  (عالم اسـ

ــال   ــان حــــ ــه زبــــ ــکم بــــ ــا اشــــ ــت  بــــ ــق بگفــــ  خلــــ

ــ ــاپیرهن هْبِــــــــــــــــ ــقِ پارســــــــــــــــ  از فاســــــــــــــــ
 

 است؟ متفاوتها کدام گزینه با سایر گزینه .19

 ( دور گــــردون گــــر دو روزی بــــر مــــراد مــــا نرفــــت      1

ــید   ( 2 ــران رســ ــت هجــ ــت و محنــ ــل گذشــ ــت وصــ  دولــ

 گونــــه کــــه از شــــادی وصــــلت خبــــری نیســــت ( زیــــن3

ــت آن4 ــار گذشـــ ــادی  ( پـــ ــم و شـــ ــدی از غـــ ــه دیـــ  چـــ
 

ــور     ــم مخـــ ــال دوران، غـــ ــد حـــ ــان نباشـــ ــاا یکســـ  دائمـــ

ــی  ــد مــ ــت، امیّــ ــذرد  آن گذشــ ــم بگــ ــن هــ ــه ایــ  دارم کــ

 مشــــکل کـــــه خــــَ  از غـــــم هجــــران تـــــو گـــــردم   

 نمانـــــــــد ربگـــــــــذرد امســـــــــال و همچـــــــــو پـــــــــا
 

 ست؟مفهوم اهم« اگر غم و شادیت بوَد، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد.»کدام گزینه با عبارت  .21

 جـــــــوی( دســـــــت بـــــــرآور بـــــــه میـــــــان چـــــــاره 1

ــودی 2 ــا بــــــ ــه را وفــــــ ــان جفاپیشــــــ ــر جهــــــ  ( اگــــــ

 جُســــــت( آن دل کــــــه نشــــــان غمگســــــاری مــــــی   3

ــرم راز  4 ــین محـــ ــه یقـــ ــس بـــ ــد کـــ ــق نشـــ  ( در ره عشـــ
 

ــم دل را   ــن غــــــــ ــوادل ایــــــــ ــویغمخــــــــ  ره جــــــــ

ــ    ــار، دریــــــ ــدی ز غمگســــــ ــدا نفکنــــــ ــرا جــــــ  مــــــ

ــی   ــاری مـــ ــت، روزگـــ ــت و نیافـــ ــون گشـــ ــت خـــ  جسُـــ

 اردهــــــــر کســــــــی برحســــــــب فکــــــــر، گمــــــــانی د
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