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نام و نام خانوادگی:

دبیرستان:

کالس:

 .1معنی واژههای «پیرایه – فرجام – نادره – ورطه» در کدام گزینه کامالً درست است؟
 )1زیور – پایان – بیهمتا – مهلکه

 )2زیور – نتیجه – یکتا – گودال

 )3زینت – انجام – شگفتآور – گرفت ار

 )4زینت – بیپایان – کمیاب – گرداب

 .2معنی درست همۀ واژههای «تیمار – نهاد – بهسزا – رَستن» به ترتیب کدام است؟
 )1غمخوار – طبیعت – سزاوار – آزاد شدن

 )2اندیشه – سرشت – عقوبت – روییدن

 )3توجّه – ذات – شایسته – رها شدن

 )4غم – پایه – الیق – برخاستن

 .3در کدام دو عبارت زیر ،غلط امالیی یافت میشود؟
الف) قویحالی که شهامتش نباشد و توانگری که جود نورزد و صاحبنصبی که به فرهنگ آراسته نباشد ،به هیچکار نیاید.
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.
د) طریق آن است که سوی آبادانیها و درختستانها رویم ،تا نظر او از ما منقطع گردد.
 )1ب  -ج

 )2الف – ج

 )3ج  -د

 )4الف – ب

 .4در کدام گزینه امالی تمام کلمات صحیح است؟
 )1بهسزا و شایسته – ظایع و تباه – قبیله و طایفه – قرابت و نزدیکی

 )2مستغنی و بینیاز – مولع و آذمند – شیری و برّاق – تلّ آجر

 )3جرئت و شجاعت – اسرار و پافشاری – طاس و کچل – رعشه و لرزش

 )4ادب و اخم – قاش خربزه – بغض و کینه – اعتنا و توجّه

 .5آثار « دیوار ،قابوسنامه » به ترتیب از کیست؟
 )1صادق میرجمالی  -عنصرالمعالی

 )2نیما یوشیج – نصراهلل منشی

 )3هوشنگ گلشیری – نیما یوشیج

 )4جمال میرصادقی  -عنصرالمعالی

 .6معنی واژۀ «داد» در عبارت « اندر همه کاری داد از خویشتن بده ،که هرکه داد از خویشتن بدهد ،از داور مستغنی
باشد » با معنی «داد» در کدام بیت یکسان است؟
 )1داغ از حرارت جگرم داد می زند

آتش به سوز سینۀ من باد میزند

 )2قضا گر داد من نستاند از او

ز سوز دل بسوزانم قضا را

 )3بگریخت ز دست من و دل طال ع و بخت

بس داد ز دست طالع و بخت زدیم

 )4هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

 .7در کدام گزینه آرایۀ ادبی « حسآمیزی » به کار نرفته است؟
 ) 1سر باغ و گل ندارم ز چه رو روم به گلشن

که شنیدهام ز گلها همه بوی بیوفایی

 )2به ترانههای شیرین به بهانه های رنگین

بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را

 )3رندان تشنهلب را آبی نمی دهد کس

گویی ولیشناسان رفتند از این والیت

 )4بر دوش زمانه لحظه ها سنگین بود

خورشید و زمین و آسمان رنگین بود

 .8در کدام گزینه ،واژۀ « خون » در معنای مجازی به کار نرفته است؟
 ) 1محتاج قصّه نیست گرت قصد خون ماست

چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟

 ) 2من چه دانستم که اویم دشمن است

در پی قصد من و خون من است؟

 )3این خون که موج می زند اندر جگر تو را

در کار رنگ و بوی نگاری نمیکنی

 ) 4دیدی که خونِ ناحقِ پروانه شمع را

چندان امان نداد که شب را سحر کند

 .9در کدام یک از بیتهای زیر ،آرایۀ «تشخیص» وجود ندارد؟
 ) 1غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت

این شادی کسی که در این دور خرّم است

 )2دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت

آیا چه جاست این که همه روز با نم است؟

 )3تنها دل من است گرفتار در غمان

یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟

 )4خواهی چو روز روشن دانی تو حال من

از تیره شب بپرس که او نیز محرم است
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 .11در تمام ابیات ،حذف به قرینۀ معنوی (معنایی) دیده میشود؛ بهجز گزینۀ ...................
 )1دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام

نازم بکش که ناز رقیبان کشیدهام

 )2جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار

آخر غمت به دوش دل و جان کشیدهام

 )3دور از تو ماه من همه غم ها به یک طرف

وین یک طرف که منّت دونان کشیدهام

 )4از سرکشی طبع بلند است شهریار

پای قناعتی که به دامان کشیدهام

 .11معنی واژۀ «دمیدن» در کدام دو بیت ،با معنی «دمیدن» در بیت زیر ،یکسان است؟
« قطرۀ باران که درافتد به خاک  /زو بدمد بس گهر تابناک »
الف) کس را وفا نیامد از بی وفا جهان

بر خاک تیره بر طمع نار چون دمی؟

ب) همی گفت و در روضهها می چمید

کز آن خار بر من چه گلها دمید

ج) میدمد هر کسش افسونی و معلوم نشد

که دل نازک او مایل افسانۀ کیست

د) کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت

من و شراب فرحبخش و یار حورسرشت

هـ) گُلبُن عیش میدمد ،ساقی گلعذار کو؟

باد بهار میوزد ،بادۀ خوشگوار کو؟

 )1الف  -د

 )2ب – هـ

 )3ج  -الف

 )4د – ب

 .12معنی واژۀ «بَر» در بیت « به جان او که به شکرانه جان برافشانم  /اگر به سوی من آری ،پیامی از بَرِ دوست»
با معنی «بَر» در کدام بیت یکسان است؟
 )1ترک سخن بگو که شد مُلک جهان از آنِ من

آه که تنگ در برت یک شب اگر بگیرمی

 )2وقت رفتن گر روم با آتش عشقت به خاک

روز محشرم در برم بینی دل خونین ،کباب

 )3اگر نه خلق بوَد بر شکوه او غالب

که راست زهره که لب وا کند برش به مقال

 )4گر نظری ک نی ،کُنَد کِشتۀ صبر من ورق

ور نکنی ،چه بر دهد بیخ امید باطلم؟

 .13در عبارات « مالمتم میکردند که با این تصدیق گرانقدر ،چرا در ایل ماندهای و عمرت را به بطالت میگذرانی؟
باید عزیزان و کسانت را ترک گویی ،».به ترتیب زمان افعال کدام است؟
 )1ماضی مستمر – ماضی ساده – مضارع اخباری – مضارع التزامی
 )2ماضی مستمر – ماضی نقلی – مضارع مستمر – مضارع التزامی
 )3ماضی استمراری – ماضی نقلی – مضارع اخباری – ماضی التزامی
 )4ماضی استمراری – ماضی نقلی – مضارع اخباری – مضارع التزامی
 .14شیوۀ بیان در هر دو مصراع کدام بیت« ،بالغی» است؟
 )1به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم

بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم

 )2اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

 )3چگونه سر ز خجالت برآورم برِ دوست

که خدمتی بهسزا برنیامد از دستم

 )4بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت

که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم

 .15همۀ ابیات بهجز گزینۀ  ................با «گفت :در این معرکه یکتا منم  /تاج سر گلبن و صحرا ،منم» قرابت مفهومی دارند.
 )1مـــــــریمِ بکـــــــر معـــــــانی را مـــــــنم رو القُـــــــدُس عـــــــــالم ذکـــــــــر معـــــــــانی را مـــــــــنم فرمـــــــــانروا
 )2بــــا تهــــیدســــتی بــــه ســــائل تــــازهرو برمــــیخــــورم تشــــنه ،هیهــــات اســــت نومیــــد از ســــراب مــــن شــــود
 )3کیســـت دیگـــر تـــا توانـــد دســـت بـــا مـــن کـــوفتن؟ کاســـــمان بـــــا آن زبردســـــتی بـــــود در خـــــاکِ مـــــن
 )4کیســـت چـــو مـــن فـــارِس(= ســـوارکار) میـــدان نظـــم؟ گــــوی ســــخن بــــا کــــی و چوگــــان کــــه را اســــت؟
 .16همۀ گزینهها بیانگر مفهومی یکسان هستند ،بهجز . .............
 )1مــــیشــــود هــــرکس بــــه مقــــدار تواضــــع ســــربلند قطــــــــرگ نــــــــاچیز گــــــــردد گــــــــوهر از افتــــــــادگی
 )2قطــــرگ بــــاران ز فــــیض گوشــــهگیــــری شــــد گهــــر زینهــــــار از خلــــــوت ای روشــــــنروان ،بیــــــرون میــــــا
 )3اوج عــــــــــــــــــــــــزت ،فروتنــــــــــــــــــــــــی دارد قطـــــــــره پســـــــــتی گزیـــــــــد ،گـــــــــوهر گشـــــــــت
« )4صـــــائب» از افتـــــادگی مگـــــذر کـــــه ابـــــر نوبهـــــار قطـــــره را گـــــوهر بـــــه اکســـــیرِ تنـــ ـزّل کـــــرده اســـــت
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 .17عبارت « آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود ،حیران و سرگردان و مدهوش و پایکشان،
چپ و راست میرفت و در فراز و نشیب میدوید تا گرفتار شد ».با کدام بیت ارتباط بیشتری دارد؟
 )1تقـــــــدیر بـــــــه حیلـــــــههـــــــا دگرگـــــــون نشـــــــود روزیــــــت بــــــه حــــــر

بــــــیش ،افــــــزون نشــــــود

 )2غفلــــــــتزدگــــــــان دیــــــــدگ بیــــــــدار نداننــــــــد از مـــــــردهدلـــــــی قـــــــدر شـــــــب تـــــــار نداننـــــــد
 )3حـــــَل ،صَـــــرف مُحـــــال اســـــت در حـــــرام شـــــود ز خـــــرج ،دخـــــلِ حـــــرام و حـــــَل معلـــــوم اســـــت
 )4مــــــــدار دســــــــت ز دامــــــــان کیمیــــــــاگر فقــــــــر کـــــــز احتیـــــــاج ،حـــــــرام جهـــــــان حـــــــَل شـــــــود
 .18عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل ،دیگر مدار ،تا گندمنمای جوفروش نباشی ».با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟
 )1چـــــــرا چـــــــو روز بهـــــــار ای نگـــــــار خرگـــــــاهی بــــر ایــــن غریــــب نــــه بــــر یــــک نهــــاد و یــــک راهــــی
 )2آن اســــــت آدمــــــی کــــــه در او حســــــن ســــــیرتی یـــا لطـــف صـــورتیســـت ،دگـــر حشـــو(=زائد)عالم اســـت
 )3رازی کـــــه دلـــــم ز جـــــان همـــــیداشـــــت نهفـــــت اشــــــکم بــــــه زبــــــان حــــــال بــــــا خلــــــق بگفــــــت
 )4بـــــــــه نزدیـــــــــک مـــــــــن شـــــــــبرو راهـــــــــزن بِــــــــــــــــ ـهْ از فاســــــــــــــــ ـقِ پارســــــــــــــــــاپیرهن
 .19کدام گزینه با سایر گزینهها متفاوت است؟
 )1دور گــــردون گــــر دو روزی بــــر مــــراد مــــا نرفــــت دائمـــــاا یکســـــان نباشـــــد حـــــال دوران ،غـــــم مخـــــور
 )2دولــــت وصــــل گذشــــت و محنــــت هجــــران رســــید آن گذشــــت ،امیّــــد مــــیدارم کــــه ایــــن هــــم بگــــذرد
 )3زیــــنگونــــه کــــه از شــــادی وصــــلت خبــــری نیســــت مشــــکل کـــــه خــــَ

از غـــــم هجــــران تـــــو گـــــردم

 )4پـــــار گذشـــــت آنچـــــه دیـــــدی از غـــــم و شـــــادی بگـــــــــذرد امســـــــــال و همچـــــــــو پـــــــــار نمانـــــــــد
 .21کدام گزینه با عبارت «اگر غم و شادیت بوَد ،به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد ».هممفهوم است؟
 )1دســـــــت بـــــــرآور بـــــــه میـــــــان چـــــــارهجـــــــوی ایــــــــــن غــــــــــم دل را دل غمخــــــــــواره جــــــــــوی
 )2اگــــــــر جهــــــــان جفاپیشــــــــه را وفــــــــا بــــــــودی مــــــــرا جــــــــدا نفکنــــــــدی ز غمگســــــــار ،دریــــــــ
 )3آن دل کــــــه نشــــــان غمگســــــاری مــــــیجُســــــت خـــــون گشـــــت و نیافـــــت ،روزگـــــاری مـــــیجسُـــــت
 )4در ره عشـــــق نشـــــد کـــــس بـــــه یقـــــین محـــــرم راز هــــــــر کســــــــی برحســــــــب فکــــــــر ،گمــــــــانی دارد
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پاسخ تشریحی آزمون
.1گزینۀ←1پیرایه:زیور و زینت/فرجام:پایان ،نتیجه،انجام/نادره:بیهمتا ،شگفتآور/وَرطه:گرداب،گودال،مهلکه،گرفتاری
 .2گزینۀ  ← 3تیمار :غم ،حمایت و نگاهداشت ،توجّه  /نهاد :ذات ،سرشت ،اصل ،قرار داد (فعل) ،گذاشت /
بهسزا :شایسته ،به شایستگی  /رَستن :رها شدن ،نجات یافتن ،آزاد شدن.
 .3گزینۀ  ← 4واژههای غلط و شکل صحیح آنها :الف) صاحبنصب :صاحبنسب  /ب) بحر :بهر.
 .4گزینۀ  ← 4غلط سایر گزینهها و شکل صحیح آن :گزینۀ :1ظایع :ضایع  /گزینۀ :2آذمند :آزمند  /گزینۀ :3اسرار :اصرار
 .5گزینۀ  ← 4آثار « دیوار ،قابوسنامه » به ترتیب از « جمال میرصادقی و عنصرالمعالی » است.
 .6گزینۀ  ← 2معنی «داد» در صورت سؤال و گزینۀ دو :عدل و انصاف  /گزینۀ  1و  :3فریاد/گزینۀ  :4فعل از مصدر دادن
 .7گزینۀ  ← 3گزینۀ  :1شنیدن بو – بوی بیوفایی  /گزینۀ  :2ترانههای شیرین – بهانههای رنگین  /گزینۀ  :4سنگینی لحظه.
 .8گزینۀ  ← 3در گزینۀ  1و  2و  ،4خون :مجاز از کشتن است؛ اما در گزینۀ  ،3خون در معنای حقیقی به کار رفتهاست.
 .9گزینۀ  ← 3تشخیصها :گزینۀ  :1شربت خوردن و حرف زدن برای غم  /گزینۀ  :2سؤال پرسیدن برای خیال /
گزینۀ  :4از شب سؤال پرسیدن.
 .11گزینۀ  ← 1در گزینۀ  2و  4به دلیل وجود منادا ،حذف به قرینۀ معنوی داریم/گزینۀ :3حذف فعل «است» در دو مصراع
 .11گزینۀ  ← 2معنی «دمیدن» در صورت سؤال و بیت «ب» و «هـ» :روییدن و سبز شدن است  /معنای سایر گزینهها:
الف) فوتکردن (پُف کردن)  /ج) خواندن دعا و ذکر  /د) منتشر شدن بوی خوش.
 .12گزینۀ  ← 3معنی «بَر» در صورت سؤال و گزینۀ سه :طرف ،سو ،جانب /گزینۀ  :1آغوش /گزینۀ  :2سینه /گزینۀ  :4میوه.
 .13گزینۀ  ← 4میکردند :ماضی استمراری  /ماندهای :ماضی نقلی  /میگذرانی :مضارع اخباری  /گویی :مضارع التزامی.
 .14گزینۀ  ← 3گزینۀ  :1مصراع اول بالغی  /گزینۀ  :2مصراع اول بالغی  /گزینۀ  :4بسوخت حافظ :بالغی.
 .15گزینۀ  ← 2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  1و  3و  :4غرور و خودستایی  /گزینۀ  :2بخشندگی در عین نیازمندی.
 .16گزینۀ  ← 2مفهوم گزینۀ  :2گوشهگیری و فواید آن  /مفهوم سایر گزینهها :تواضع و فواید آن!!!
 .17گزینۀ  ← 2مفهوم صورت سؤال و گزینۀ دو :غفلت و تبعات آن  /مفهوم سایر گزینهها :گزینۀ  :1تقدیر و روزی
تغییرناپذیر است  /گزینۀ  :3مال حالل در راه حرام خرج نمیشود  /گزینۀ  :4ستایش فقر و حالل نشدن حرام با احتیاج.
 .18گزینۀ  ← 4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ چهار :ضرورت یکسانی ظاهر و باطن و نکوهش ریاکاری  /مفهوم سایر گزینهها:
گزینۀ  :1یکساننبودن برخورد معشوق با عاشق  /گزینۀ  :2یا رفتار زیبا یا چهرۀ زیبا  /گزینۀ  :3افشای راز عاشق با اشک.
 .19گزینۀ  ← 3مفهوم گزینۀ سه :سختی هجران  /مفهوم سایر گزینهها :گذرا بودن غم و شادی.
 .21گزینۀ  ← 1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ یک :توصیه به خویشتنداری و راز دل را با غمخوار فقط در میان بگذاریم /
مفهوم سایر گزینهها :گزینۀ  :2جفاکاری دنیا و شکایت از هجران  /گزینۀ  :3نداشتن غمخوار  /گزینۀ  :4عدم وجود مَحرم.

