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 فرزانه عبداللهی    ۹۹دی ماه   تشریحی فصل اول تاپایان فصل چهارم  تست و پاسخنامه - تشریحی  سوال  - ۲فارسی

 اوّل فصل  پاسخ کوتاه  یهاپرسش 

 ی فکر  قلمرو 

 بود؟  چه  بُست  یقاض  نظر  از مسعود ری ام   ۀصل   رش یپذ  عدم یاصل  لیدل  - 1

 ریام مالِ بودنِ حرام و حالل  در دیترد( ب   شانهیدرو ی زندگبه  عادت( الف

 

 است؟  کدام.«  دادم  باز  و   رفتمیپذ  است؛  فخر  صلت  ن ی»ا:  عبارت  مفهوم    - ۲

 در حالل بودن آن  دیت ترد علّصله و برگرداندنش به یِبه قبول ظاهر ی( اظهارِ سرافرازالف

 آن به  ازین عدم تعلّبه یگزارسپاس و صله برگرداندن( ب

  یادب  قلمرو 

 . دیسیبنو  را   «هانایب  در  یمعن  سنج»حالوتییکنا  مفهوم - 3

 دارد؟  حیتلم  «تُع زُّ َمنْ تَشَاءُ وَ تُذ لُّ َمنْ تَشَاءُ»:  عبارت  مفهوم به  ر یز  تیب  دو  از کیکدام  - 4

 عفففففال  وضففففف  نهفففففاد  یبفففففیترت بفففففه( الفففففف

 بلنفففففد  خواهفففففد او کفففففه سفففففر آن بلنفففففد( ب

 

 کففف  ینففف و شیبففف باشفففد یمفففو کیففف ینففف کفففه 

 نژنففففففد  خواهففففففد او کففففففه دل آن نژنففففففد

 

 . هستند  ......  نماد   ل«ی»پ  و   »مور«  ریز  تیب  در  - 5

 مففففور چفففو ن ینشفففف یکنجففف بففففه پففف  نیکفففز

 

 زور بفففففففه النیپففففففف نخوردنفففففففد یروز کفففففففه 

 

 .دیکن  مشخص   را  ه یتشب  ارکان ریز  مصراع   در  - 6

 «ر یچو روبه به واماند  س یباش چه»

 .دیابیب  را  استعاره  و مجاز ریز  ی هاعبات  در  - 7

 .است حالل  ایدن حطام  هیمااندک از دارم آنچه( الف

 . شود چون حال تا شد ریّمتح سخت ها دل( ب

 یزبان  قلمرو 

 شده مشخّص  یهاواژه  یدستور  نقش  نژندش«  خواهد  او  که  دل   آن  نژند  /بلندشخواهد    او   آن سر که  بلند»  تیب  در  - 8

 .دیسیبنو  را   هاجمله  تعداد  و

 . دیسیبنو  را  شده مشخّص یهافعل  زمان   - ۹

 سفففففففتگشاد احسففففففان  ۀنابسففففففت( در الففففففف

 یبففففه هففففر دو سففففرا نففففدیب کیففففن ی( کسففففب

 

 سفففففتداد  بسفففففتبایم آنچفففففه ک هفففففر بفففففه 

 یخفففففدا خلففففف  بفففففه رسفففففاند یکفففففین کفففففه

 

 . دیسیبنو  را   شدهمشخّص یهاقسمت  یدستور  نقش  - 10
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 رنفففف د یشففففور شیففففبففففود درو نیفففف( در االففففف

 بَففففردیبففففه سففففر م یزنففففدگان چففففون( کففففه ب

 

 چنفففف  بففففه یشفففف البرآمففففد  یریشفففف کففففه 

 خفففففورَدیم کجفففففااز  یدسفففففت و پفففففا نیبفففففد

 

 :گوش«  به   آمد محرابش  وار ید  ز  /هوش  و   یفیضع  از  نماند   صبرش  »چوتیب  در  -11

 . دی کن نییرا تع اوّل( نهاد مصراع الف

 ست؟یچ مصراع دو  در » « نقش( ب

 دارد؟ ینقش چه محراب( پ

 است؟ نقش  کدام به  معطوف هو ،( ت

 . دیکن  نییتع تیب  هر  در  را   مبهم  صفات  - 1۲

 یسفففرا دو هفففر بفففه نفففدیب کیفففن یکسففف( الفففف

 باشففد اثففریب اشففکت چنففد کیفف اگففر دیففنوم مشففو( ب

 

 یخفففففدا خلففففف  بفففففه رسفففففاند یکفففففین کفففففه 

 شففد خواهففد وسففتهیپ  عاقبففت ایففدر بففه یلیسفف هففر کففه

 

 :دیده  پاسخ   هاسؤال به   ریز  تیب  دو   به  توجّه  با   -13

 کففففففرد ننففففففد یب د یففففففد را مففففففرد نیقففففففی

 بیفففففج بفففففه یچنفففففد بفففففرد ففففففرو زنخفففففدان

 

 کففففففرد ننففففففد یآفر بففففففر هیففففففتک و شففففففد 

 بیففففففغ  ز فرسففففففتد یروز بخشففففففند  کففففففه

 

 . شود نییتع »را« نوع( الف

 .دیکن  نییتع نکر  «ی» مورد کی( ب

 دارند؟  ه    جناس ه،یقاف کلماتِ  کدام( پ

 .دیس یبنو را »مرد« یدستور نقش( ت

 :دیده  پاسخ  مربوط  ی هاسؤال  به  »همّت«  متن  به  توجّه  با   -14

  کشد؟« یم  چون  را   یگران  نیا  به   »بار :  که  گفتند  بتعجّ  به.  برداشته  خود  برابر  د    را  ی ملخ  و  بسته  کمر  یزورمند  به   که  دندید  را  یمور

 .«تن قوّت  به نه کشند تیّحم یبازو و تهمّ  یروین به را بار »مردان: گفت مور

 است؟ کسانی هاجمله  ۀهم در »را« نوع( الف

 .دیس یبنو را بستن« کمر  یزورمند »بهییکنا مفهوم( ب

 . دیسیبنو را »چون« و ت«یّ»حم  »گران«، مفهوم( پ

  دارد؟ یاه یآرا چهت همّ یروی( نت

 است؟ جمله چند متن( ث

 .دیده  پاسخ مربوط یهاسؤال  به  هاعبارت  به   توجّه  با  - 15

  جهتِ   از  تر، بزرگ  ی کی  اوردند یب   د    ی ناو.  حَشَ   و  وزانی  و   بازان  با  رفت  رمند یه  رود  کران  به   و  نشستبر  ریشبگ  مسعود  ریام  دوشنبه  روز

 . دندیکش یو بر  یشراع  و افگندند  ها جامه و او نشستِ

 . دیسیبنو را:............. هاجامه:...............، شراع:..............، حَشَ :............، ریشبگ یمعن( الف

 . دیکن نییتع مقلوب  یوصف بیترک کی( ب
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 د؟یسیبنو را »نشست« یدستور نقش( پ

 است؟  کلمه کدام «ی»و ریضم مرج ( ت

 :  دیپاسخ ده  آمده،  یهاها به سؤالبه جمله  توجّهبا    -16

 . آوردیم رونینکت ب شیخو  را به خطّ د یرس یهابونصر نامه  •

 . د یتا داد  آ ،ی بونصر در باب یسو ستی امیکه پ  یتو بازآ  •

 هاست. ترِ مالشکسته و بگداخته و پار  کرد  و حالل نیبتانِ زرّ  •

 . دارند یعتیض هی ما نستانند و اندک یزیاز ک  چ  •

 شود. نییتع اوّل ۀ( نوع »را« در جمل الف

 .دیسیبنو را آن معلوم شکل سپ  ، دینک نییتع مجهول فعل  کی( ب

 . دیکن  نییتع یعال  صفت کی( پ

 . دی ابیب مقلوب  یوصف بیترک کی( ت

 .دیسیبنو را »نستانند« و »شکسته« فعل نوع( ث

 . دیسیبنو را( دوم عبارت)در  »بونصر« و د «ی»رس یدستور نقش( ج

 .دیده  پاسخ  هاسؤال  به ریز  یهاعبارت  به  توجّه   با - 17

 . دندیکش  یبر و  یها افگندند و شِراع جامه  •

 .دیاز آن جهان آمد ، جامه بگردان رِیام  •

 مهمّات فارغ شد  بود.  نیاز ا نیشینمازِ پ  کیتا نزد  •

 ............  ی عنی ها«»جامه( الف

 .د یکن نییتع نیشیپ  صفتِ کی( ب

 ............  ی عنی د«یبگردان »جامه( پ

 دارد؟ ینقش چه آمد « جهان آن »از( ت

 . دیکن یبررس امروز با  سهیمقا آن را در یی تفاوت معنا دارد؟  ییمعنا چه آخر ۀجمل در »مهمّات«( ث

 د؟ یبع  یماض ای است مجهول فعل  بود« »شد ( ج

 شده  فارغ  اتمهمّ  نی ا  از   نی شیپ  نماز  ک ینزد  »تا :  عبارت  به   توجّه  با   را   »مهّمات«  ۀ واژ  دیجد   و   می قد  ییمعنا  تفاوت   - 18

 .دیسیبنو.«  بود

 :   یقد یمعنا

 : دی جد یمعنا

 است؟   دیق  نهیگز  کدام  در  ک«ی»ن  ۀواژ  - 1۹

 .شد کوفته کین ریام( الف

 . آمد کین را ریام( ب

 .دیکن  ن ییتع  ریز یها جمله  در  را  »آن«  نوع  - ۲0

 .داد د یبا مرا امتیق به آن شمارِ( الف
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 .بستان شیخو آنِ از تو( ب

 . نه ای  هست یمصطف تسنّ  یطر بر غزوها  آن( پ

 .بود آن زَبَرِ بر خی  پر بزرگ ی هاتاس( ت

پرسش  کوتاه  یها دوم  فصل پاسخ   

  ی فکر  قلمرو 

عبارت  و هامصراع  مفهوم  - 1 . دیسیبنو  را  ها  

 روشن روز یرو گشتینهان م   •

 . ندینش خون در جهان دمد یسپ  •

 .کردیم  برگ و  شکفتیدو چندان م  •

 . دید یبر آب م  یزندگ یبنا  •

 دل منه.   گذردیبه آنچه م  •

 است.  نیّرا ثمر  مع یهر درخت  •

 . بود زد  چنبر  دربار بر وارروس بختک ۀفکر حمل  •

 گناهان به اهتزاز درآمد.ها در خاک آغشته به خون بیپرچ  روس •

 هستند.  زانیگر ریباز و نورگ ی هاپنجر  از اندکرد  عادت چهیدریب ی هاخانه به هک  یممرد •

 .  یریبم رن یکه ب  یاز آن تریآب  •

مشاهدة جهانی ورای جهان کشور خویش، گسست بزرگی در اندیشۀ و  ها  ها و پیروزیهای جن  و شکست معمّای افت و خیز •

 به جا گذاشت. عباس میرزا پویای

  دارد؟یمفهوم   چه ر یز  تیب  دو  در  خون  یایدر  - ۲

دیخورشفففف قففففر  در خففففون یایففففدر آن در( الففففف  

کیفففففتار دشفففففت در خفففففون یایفففففدر آن در( ب  

 

دیفففففففففد شفففففففففتنیخو آفتفففففففففاب غفففففففففروب   

بفففففففه گشفففففففتیم زیفففففففچنگ سفففففففر دنبفففففففال  

 

 ست؟ یچ  شاعر تأسف   تعلّ  رفته«  که   افسرها چه  داند  خدا  /خاک  نیز  قطعه  هر   سر  بر   یمست  »ز  تیب  در  - 3

   بود؟  چه  هیروس  سپاه  از  رزا یم   اسعبّ سپاه  شکست  ی اصل  تعلّ - 4

  ست؟یچ  رزم«  دربار  و بزم  دربار  بود،  دربار  دو  روز  آن   ران یا  در» عبارت  از سندهینو  منظور  - 5

 چیست؟ «کردیاخالق علم و فن هم رشد م   ها،شرفتیپ نیا یپا   به   پا کاش،   یا » منظور از جملۀ:  - 6

 7-  منظور  از  جنگ  نو  و   کهنه  در  »آغازگری«  تنها   چیست؟

 ی ادب  قلمرو 

  است؟   شده  سروده  یقالب  چه  در  سند  امواج   در  شعر   - 8

 . دیسیبنو  را  بیترک  هر  به   مربوط یۀآرا  - ۹
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 یروان یۀتخل -نیسنگ حضور -خواهانهفزون نگا   -زیرستاخ شام  -مرگ  رقص -شف  خوناب -شب دامن

 کالم  ییبایز  به   هاهیآرا  کدام  پسر«  رزم  و  پدر  بزم  رزم،   دربار  و  بزم   دربار  بود،   دربار  دو  روز  آن  ران  یا  »در  عبارت  در  - 10

 است؟  افزوده

 : دیسیبنو  را  ری ز  یها جمله  ییکنا  میمفاه  -11

 . زنندیم خون دست با عش  دف( الف

 .   یکن تیحما را هاآالله( ب

 .دارد نهییآپر شهر دیکل( پ

 یزبان  قلمرو 

 .دیسی بنو  را   ریز  ی هالغت  یمعن  - 1۲

 : مُسلّ         تنور :         : رم           : ابیپا یب           : تیعاف       : کیتاز         :خرگه

 .دیسی را بنو  آنهاچند واژه نادرست است؟ شکل درست    ی امال  -13

  ح ّ  -ی گتاز   و   یکهنگ  -محشر  عرسۀ  - ترسناک  و   بیمه  - ادیفر  و  بینح  -و آماد    مجحّز  -دارلسطنه  -یستین  و   عدم  - فروغ  و  نور

 ازین نیتعم -رتیغ 

 .دیسیبنو  را شدهمشخّص  کلمات  نقش   -14

  روزروشن  یرو گشتینهان م   •

 .  دیفرا رس صبح حرکت  •

 .کردیم  برگ و  شکفتیم دو چندان  •

 سپا  به را  افتاد.  دمد یسپ  •

 افکند.  روددر  ا بادپ  یکشت چو  •

 دشمن باز شد.  ۀگلول ریبا صف گنجه یفردا ةدیسپ  •

 است.  نیّرا ثمر  مع یدرختهر   •

 است. دانیم روزیپ   غالباً ینو جوا یینو  •

    

 .دیکن نیی را تع  آنهاو نوع  نیشیپ یهاوابسته  ر یز  یها نمونه  در  - 15

 شب کیدر آن تار  •

 . رفتیم شیهزاران ن  •

 چه حکمت است؟  نیدر ا  •

 در آن انبو   •

 ن یبر سرِ هر قطعه زم  •

 . کردیم یجوان را همراه ةشاهزاد یسیع  رزایم  •

 گلستان  عهدنامۀ •
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 . دیسیبنو  هاجمله  در  را  »فعل«  کامل  نوع  -16

 . بده   ادیرا به دوستان   ها ناهم  تا امآموخته  یی هاناچه داست ن یبب آوردم،یم فشار ذهن    به

 . اشدب   یاسم گروه  ۀهست  گرید  بار  و   شاخص  بارکی  که   دیببر  کار  به  یطور  جمله  دو  در  را  »کدخدا«  ۀواژ - 17

  ست؟یسر، ز سرها خود افکند« چ  هاتن  ز   /خرد  یلشکر   با یشب  تا  را  یشب»  تیب  در  »را«  نوع   - 18

  یمفعول ۀ( نشانب   ( حرف اضافه الف

 

 اوّل فصل یتست یهاپرسش 

 ی فکر  قلمرو 

 دارد؟   ییمعنا  تناسب  تیب  کدام   با   «یسراپا  عالم همه  ابدی   خلل  /یجا   از  یر یبرگ  را  هذرّ  کی   »اگر:  تیب  - 1

 بلنففففد  خواهففففد او کففففه سففففر آن بلنففففد( الففففف

 سفففففففففتگشاد  احسفففففففففان ۀنابسفففففففففت در( ب

 عففففففال  وضفففففف  نهففففففاد  یبففففففیترت بففففففه( پ

 گففففففردد حففففففال نیقففففففر لطفففففففش اگففففففر( ت

 

 نژنففففففد  خواهففففففد او کففففففه دل آن نژنففففففد 

 سفففففتداد  دیفففففبایم آنچفففففه ک هفففففر بفففففه

 کففف  ینففف و شیبففف باشفففد یمفففو کیففف ینففف کفففه

 گفففففففففردد اقبفففففففففال ادبارهفففففففففا همفففففففففه

 

 ی شتر یب  یمفهوم   ارتباط  تی ب  کدام   با   آگاه«  چ یه  از  ستمین   دیگو  که  / راه  ن یا  در  باشد  آن  عقل  »کمال  تیب  مفهوم   - ۲

 دارد؟

 رینفففففاگز او از هسفففففت را بفففففود همفففففه( الفففففف

 اوسفففففت نفففففد ینما گفففففردد او یففففف ر  چفففففو( ب

 رتیفففففففح رهفففففففش در عقفففففففل تیفففففففغا( پ

 دسففففت بففففه آرد کفففف  یخففففاک نففففد یگو نففففه( ت

 

 ریپذنسففففففبت سففففففتین او کفففففف  بففففففودِ بففففففه 

 اوسفففففت ند یگشفففففا باشفففففد بسفففففته در چفففففو

 رتیفففففففففغ  او یسفففففففففو عقفففففففففل یفففففففففۀما

 بسفففففت زیفففففن تفففففوان ینقشففففف آب بفففففر نفففففه

 

 متناسب  است«،   داده  ستی بایم   آنچه   کس هر  به  /ستگشاده  احسان   نابسته   »در   ت یب  مفهوم  با  نه یگز  کدام   مفهوم   - 3

 است؟

 کنففدیم احسففان کففه یدسففت زر ز مانففدینم یخففال( الففف

 سفففتین خفففوار  یروز را  سفففن  دربسفففته ۀخانففف( ب

 ینففففففففففوازبنففففففففففد  و یبخشففففففففففندگ درِ از( پ

  یتففففوا رانیفففففق کففففه کففففن ینظففففر شففففاها،( ت

 

 شففو چنفف نیزر دیخورشفف مکففن ز یففر در ریتقصفف 

 مفففا رزق  انفففور دیخورشففف از لعفففل، چفففون رسفففدیم

 ایففففففدر یمففففففاه و بینصفففففف را هففففففوا مففففففرغ

  یتفففوا آنِ هسفففت چفففه هفففر  یبفففد و کیفففن گفففر

 

تناسب    ریز  یهاتیاز ب  کیبا کدام    د؛یکه ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن« از آندره ژآنجامفهوم عبارت : »تا  - 4

 دارد؟   یی معنا

 شیخففففو یبففففازو بففففه یتففففوان تففففا بخففففور( الففففف

 دغففففففل یا بففففففا  نففففففد درّ ریشفففففف بففففففرو( ب

 شیخفففففو یتفففففرازو در بفففففوَد تیسفففففع کفففففه 

 شففففففل روبففففففا  چففففففو را خففففففود نففففففدازیم
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 یسففففرا دو هففففر بففففه نففففدیب کیففففن یکسفففف( پ

 اوسففففت در یم ففففز کففففه سففففر آن ورزَد کففففرم( ت

 

 یخفففففدا خلففففف  بفففففه رسفففففاند یکفففففین کفففففه

 پوسفففففففت و م فففففففزیب همتاننفففففففددون کفففففففه

 

 ... تیب  جزبه  دارند  یی معنا  تناسب  گریکدی  با  هاتیب  ۀهم  - 5

 بفففا  شفففکنسپه خفففود بفففه ریشففف چفففون( الفففف

 خفففففورد شیخفففففو عمفففففل از نفففففان کفففففههر( ب

 دغففففففل یا بففففففا  نففففففد درّ ریشفففففف بففففففرو( پ

 اسفففففت شیبخشفففففا بنفففففد  آن بفففففر را خفففففدا( ت

 

 بففففففففا  شففففففففتنیخو خصففففففففالِ فرزنففففففففد 

 نبفففففففففرد ییطفففففففففا حفففففففففات  منّفففففففففت

 شففففففل روبففففففا ِ چففففففو را خففففففود نففففففدازیم

 اسففففت شیآسففففا در وجففففود  از خلفففف  کففففه

 

 آمده است؟   نهیدر کدام گز  د؟«یکار آ  به چه  نیمفهوم عبارت: »ورز و وبال  ا - 6

 بکِش ؟  دو  به را گرانید  گنا ِ بار دیبا چرا( الف

 . کش  یم دو  به را ی نیسنگ نیا به بار( ب

 . کن  تحمل  دیبا  را گناهان ینیسنگ( پ

 بکشند؟ دو  به هاآن دیبا  مرا گنا  ( ت

 قرابت   تن«   ت قوّ  به   نه   کشند،   ت یّحم  ی بازو  و  تهمّ  ی روین  به   را  بار   مردان،:  گفت  و   دیبخند  »مور  عبارت  با   نه یگز  کدام   - 7

 دارد؟  یی معنا

 بفففففازان پفففففاک و رنفففففدان تهمّففففف غفففففالم( الفففففف

 او دسفففتیشن حففف  سفففماع وحفففدت، عفففال  کفففز یدلففف( ب

 شففففففور هند یسففففففت از بففففففرآر تهمّفففففف بففففففه( پ

 سففففففففتین اقتففففففففدارم و هسففففففففت رت یففففففففغ ( ت

 

 شفففندیخو دشفففمنِ دوسفففت، بفففا تمحبّففف از کفففه 

 افسففانه و شففعر دیففآ یکفف گففر،ید همّففتش گففو  بففه

 زور دسففففففتِ از بففففففه تهمّفففففف یبففففففازو کففففففه

 ارتیففففففففاغ  چشفففففففف  ز بپوشفففففففف  کففففففففه

 

 دارد؟  اشاره باد«  دیتقل  نیا   بر  لعنت  صد دو   یا   /داد  باد  بر   دشانیتقل  را »خلق  تیب  به   گزینه  کدام   - 8

 شیخففففففو رفتففففففار و ر  فففففففرامش کففففففرد( الففففففف

 کففففففو  دامفففففان بففففففه عرصفففففه یکففففففی دیفففففد( ب

 او گرفتفففففففففففففار درد از یدلففففففففففففف بفففففففففففففا( پ

 دیفففففففگز یفراغففففففف کفففففففه آنجفففففففا از یزاغففففففف( ت

 

 شیخفففففففو کفففففففار از زد غرامفففففففت مانفففففففد 

 کففففففففو  پنهففففففففان مخففففففففزن د ِ عرضففففففففه

 او رفتففففففففار یشففففففففاگرد بففففففففه رفففففففففت

 دیکشففففف یراغففففف بفففففه بفففففاغ از خفففففود رخفففففت

 

 است؟  نهیرفتار او« کدام گز  یاز درد گرفتار او/ رفت به شاگرد  ی: »با دلت یب  مقابل مفهوم    - ۹

 کففن تففاز  یکنفف چففههر کیففن خففوا  و بففد خففوا ( الففف

 رونیفففففب امفففففدین دیفففففتقل گفففففل و آب از عقفففففل( ب

 نکففففففرد تففففففو غفففففف  یشففففففاگرد کففففففههر( پ

 اسفففت اشفففارت کیففف نظفففر اهفففل درس نیتلقففف( ت

 

 بففففا  کففففار مختففففرعِ مففففد  تتبّفففف  بففففه تففففن 

 گذشففففت خانففففهبت و کعبففففه از قففففدم اوّل عشفففف ،

 اسفففففففتاد را عشففففففف  درسِ شفففففففود یکففففففف

 کن ینمففففففف مکفففففففرّر و یتیحکفففففففا گففففففففت 

 



 

8 
 

 فرزانه عبداللهی    ۹۹دی ماه   تشریحی فصل اول تاپایان فصل چهارم  تست و پاسخنامه - تشریحی  سوال  - ۲فارسی

 .دارند  تناسب   گریکدی  با .....    ۀنیگز  تی ب  جزبه  اتی اب  ۀ هم  مفهوم - 10

 رفففففففت لیففففففپ  قففففففدم نففففففدارد مففففففور( الففففففف

 سفففففففوخته خفففففففود یخفففففففام از عاقبفففففففت( ب

 نشففففففود نینشففففففه  ویففففففد بففففففا حففففففور( پ

 را راغ ر  دیففففففففپو کبففففففففک بففففففففا چففففففففو( ت

 

 تففففففففففففت کبفففففففففففک رو  اردیفففففففففففن زاغ 

 اموختففففففففففففهین کبففففففففففففک یرهففففففففففففرو

 نشففففففففود نففففففففف ه  زاغ بففففففففا کبففففففففک

 را زاغ شففففففففود فففففففففرامش خففففففففود تففففففففک

 

ی ادب  قلمرو   

دارد؟   یز یآم  حس  یادب یۀآرا تیبکدام  - 11  

یچاشفففففن نفففففام بفففففه( الفففففف هفففففازبان بخفففففش  

سفففففففففتگشاد  احسفففففففففان ۀنابسفففففففففت در( ب  

گففففففردد حففففففال نیقففففففر لطفففففففش اگففففففر( پ  

بلنفففففد  خواهفففففد او کفففففه سفففففر آن بلنفففففد( ت  

 

حفففففففالوت  هفففففففاانیب در یمعنففففففف سفففففففن   

سفففففتداد  سفففففتیبایم آنچفففففه ک هفففففر بفففففه  

گفففففففففردد اقبفففففففففال ادبارهفففففففففا همفففففففففه  

نژنففففففد  خواهففففففد او کففففففه دل آن نژنففففففد  

 

کی  او  قی توف  »وگر  تیب  به   توجه  با   - 1۲ است؟  درست  نهیگز  کدام  ی هاهیآرا «یرانه از    دیکار آ  رینه از تدب   / ینهد پا  سو   

جناس  ص،یتشخ ه،یکنا( الف  

ه یکنا ه،یتشب جناس،( ب  

ه یکنا ص،یتشخ استعار ،( پ  

هیتشب ر،ینظمراعات جناس،( ت  

 نهیگز  کدام  در  پوست«  و  ماند استخوان  و  رگ  چنگش  چو /دوست  نه  خوردش  ماریت  گانهی ب  »نه   تیب  یادب  ی هاهیآرا  -13

 است؟ آمده

 جناس  -هیکنا  -هیتشب -پارادوک  ( الف

 جناس - تضاد -هیتشب  -هیکنا( ب

جناس -اغراق  -تضاد  -رینظمراعات( پ  

ح  -تضاد  -استعار ( ت حیتلم -یزیآم  

یم   دهید  نهیگز  کدام  در  پارادوکس   یۀ آرا  -14  شود؟ 

 بلنففففد  خواهففففد او کففففه سففففر آن بلنففففد( الففففف

 گفففففففت  آهسففففففته ارغففففففوان گففففففو  بففففففه( ب

 کفففو نیمشفففک ۀسلسفففل آن شفففد وانفففهید عقفففل( پ

 عففففففال  وضفففففف  نهففففففاد  یبففففففیترت بففففففه( ت

 

 آن دل کففففففه او خواهففففففد نژنففففففد   نژنففففففد 

 یگرانففففففید فکففففففر کففففففه خففففففو  بهففففففارت

 کجاسفففت دلفففدار یابفففرو گرففففت، گوشفففه مفففا ز دل

 کففف  ینففف و شیبففف باشفففد یمفففو کیففف ینففف کفففه

 

 ؟شودینم  دهی د  هیکنادر کدام عبارت،    - 15

 . درنهاد قل    نشاط به ی کاف ریدب و بزرگ  مرد نیا و( الف
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 . انددرماند  درم د   به که  باشد وقت پسر  و ابوالحسن که امشنود ( ب

 . داد د یبا مرا  امت یق به آن شمار و  بَرد  گرید یکس  زر که است افتاد  چه مرا( پ

 . دیبازگردان را شانیا و  ستیبگر و  دیتن دو  شما که  بزرگا  «،لِلّه دَرَّکُما»: گفت بونصر( ت

 است؟   کدام اموخته«ین  کبک  یرهرو  /سوخته  خود  یخام   از  »عاقبت:  تیب   اول   مصراع شاخص  یۀ آرا  -16

 هامیا( ب   هی( تشبالف

 ص یتشخ( ت ( پارادوک   پ

 دارد؟  وجود  مجاز  چند  ریز  یهاعبارت  در  - 17

 که پروانه با شم  گفت  دمیدارم که چشم  نخفت/ شن  ادی  یشب 

 یگذر کرد و گذر نکرد خواب ها الیچه خ /یآفتاب د یسرِ آن ندارد امشب که برآ 

 5 (ت    4 (پ    3 (ب  2 (الف

 شود؟ینم  دهید  ناهمسان  جناس  کلمات  کدام   نی ب  ر یز  تیب  دو  به   هتوجّ  با  - 18

 دیففففففگز یاز آنجففففففا کففففففه فراغفففففف یزاغفففففف  •

 

 دیکشففففف یراغففففف بفففففه بفففففاغ از خفففففود رخفففففت 

 

 دیکشففففففففیم یبففففففففر قففففففففدم او قففففففففدم  •

 

 دیکشفففففففففففیم یرقمففففففففففف او قلففففففففففف  وز 

 

 ( راغ، فراغ ب ( زاغ، راغ، باغ  الف

 رق   قل ،( ت ( قدم، قل   پ

 است؟   نرفته   کار  به  ی مجاز یمعن  در  نهیگز  کدام  در  »گوش«  ۀواژ  - 1۹

 خطففففاب در درآمففففد دلبففففر کففففن  بفففف ( الففففف

 گفففففففو  را ِ از شفففففففود فربفففففففه یآدمففففففف( ب

 نففففو بخففففت گوشفففف  بففففه دیففففگو زمففففان هففففر( پ

 سفففففتین جفففففو  آن طاقفففففت را دل و جفففففان( ت

 

 بالصففففففواب اَْعلَفففففف  واللّففففففهُشففففففو  گففففففو  

 نففففففو  و حلفففففف  از شففففففود فربففففففه جففففففانور

 مشففففو نیغمگفففف کففففن ، نیغمگفففف را تففففو کففففه

 سفففتین گفففو  کیففف جهفففان در  ،یگفففو کفففه بفففا

 

 است؟  کدام   هم«  به  متقارب  خطواتش  هم  / هم  به  متناسب حرکاتش  »هم:  تیب  شاخص   یۀآرا  - ۲0

 سج ( ت ( جناس پ ( موازنه ب   یترص( الف

 یزبان  قلمرو 

 درست آمده است؟   نه، یحالوت« در کدام گز  ، ییرارهیت  ن،ی»قر   یهاواژه  یمعن  - ۲1

 ی نیفریش ،یناراستف  ار،ی( ب  یی روشنا ،یناراست  همدم،( الف

 ینیریش خش ،  ،ییآشنا( ت بودن نیریش ،یبدبخت همدم، ( پ

 است؟ نهیگز  کدام  ریز  تیب   در  رفته  کار  به افعال   نوع  - ۲۲

 یالتزام مضارع -یالتزام مضارع( ب      یاخبار مضارع -یالتزام مضارع( الف

 ییروشففففففففنا نبخشففففففففد گففففففففر را خففففففففرد

 

 یففففففففیرار یتتففففففففا ابففففففففد در  بمانففففففففد 
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 یالتزام مضارع -یاخبار مضارع( ت       یاخبار مضارع -یاخبار مضارع( پ

 ؟ ستیندرست   نهیکدام گز  ییمعنا  ۀرابط  - ۲3

 تضمّن: حالوت ،یچاشن( ب   تضمّن : اِنعام احسان،( الف

 تناسب: دل سر،( ت   تضاد : اقبال ادبار،( پ

 دارد؟  وجود ییامال  غلط   چند  ری ز  یها کلمه  گروه   ان یم   در  - ۲4

  - یمثنو  قالب  -نساب  حدّ  -لهیح  پر  و  دقل  -صن   و  لطف  -تبا   و   یضا  -تیّهم  یبازو  -بشر  نوع  غالبِ  -یبیغ   رزق   -زنخدان  و  بیج

 رسته و ر یت -یروز و قوت

 4( ت 3( پ 2( ب 1( الف

 .اندشده  لیتشک  جمله  چهار  از.....    ۀنیگز  جزبه  هاتیب  ۀهم  - ۲5

 دغففففل یا بففففا  نففففد درّ ریشفففف بففففرو( الففففف

 بلنفففففد  خواهففففد او کفففففه سففففر آن بلنففففد( ب

 اوسففففت در یم ففففز کففففه سففففر آن ورزَد کففففرم( پ

 را  نیففففففا در باشففففففد آن عقففففففل کمففففففال( ت

 

 شففففففل روبففففففا  چففففففو را خففففففود نففففففدازیم 

 نژنففففففد  خواهففففففد او کففففففه دل آن نژنففففففد

 پوسفففففففت و م فففففففزیب همتاننفففففففددون کفففففففه

 آگففففففا  چیهفففففف از سففففففت ین دیففففففگو کففففففه

 

 هستند؟  تضمّن   ۀرابط  یدارا   تماماً  نه، یگز  کدام  یها کلمه  گروه   - ۲6

 آواز و گنجشک -پرواز  و یطوط -وانیح و  انسان -ازیپ  و ریس( الف

 دانه و ایلوب -رانیا و تهران  -و یم و  السیگ - قل  و انسان( ب

 عبادت  و نماز  - یما و مویلآب -متفکر  و انسان -ینیریش و کلوچه( پ

 تال   و  همّت -تعصّب و تیّحم  -بلبل  و گل  -اعتقاد  و دیتوح( ت

 

 ست؟ ین  درست  ریز  ییمعنا یهارابطه  از کی  کدام   - ۲7

 )تناسب(   پا  و دست( ب )تضمّن(  ی( رن  و آبالف

 )تضاد(  گرسنه و ریس( ت و زلّت )ترادف(  ی( خوارپ

 است؟  متفاوت اتیاب  ر یسا  با   تیب  کدام   در  »شد«  فعل یمعن  - ۲8

 کففففرد ننففففد یب د یففففد را مففففرد ن،یقففففی( الففففف

 پادشاسففففت بارگففففه کنففففون حففففاف ، منففففزل( ب

 وصفففال روزگفففار بفففاد خوشفففش ادیففف کفففه بشفففد( پ

 نگشففت  یضففا کففه شففکر سففحر و شففام یففۀگر( ت

 

 کففففففرد ننففففففد یآفر بففففففر هیففففففتک و شففففففد 

 شفففد جانانفففه بفففر جفففان رففففت، دلفففدار بفففرِ دل

 کجفففا عتفففاب آن و رففففت کجفففا کرشفففمه آن خفففود

 شففففد دانففففه کیفففف گففففوهر مففففا بففففاران ةقطففففر

 

 است؟  آمده  نهیگز  کدام  در  ع«یتوق   سور،   صعب،  حَشَم،  »کوشک،   ی هاواژه  درست  یمعنا   - ۲۹

 امضاشد   ۀنام -جشن -انبو  -خدمتکاران -قلعه( ب مهر کردن نامه   -بوق -گران -چاکران -( کاخالف

 فرمان  کردن مهر -جشن -دشوار -خدمتکاران -قصر( ت  امضا کردن فرمان   -بوق -سخت -چاکران - ( کاخپ

 دارد؟  اتی اب  ر یسا  با   متفاوت  یی معنا  تیب  کدام   در  جامه  - 30
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 بَففففرد خواهففففد کففففه آنجففففا یکشففففت قضففففا( الففففف

 سففففتیک جامففففه در کففففه مففففردم داننففففد چففففه( ب

 خفففففواب بهفففففرِ از جامفففففه چفففففون بگسفففففترد( پ

 شفففففد چفففففاک یعشفففففق ز جامفففففه را کفففففههر( ت

 

 درد تففففففن بففففففر جامففففففه ناخففففففدا وگففففففر 

 سفففففتیچ نامفففففه در کفففففه دانفففففد سفففففند ینو

 آب خففففففتیر فففففففرو و شکسففففففت ییسففففففبو

 شفففففد پفففففاک یکلففففف بیفففففع  و حفففففر  ز او

 

 .است  درست.....    ۀنیگز   جزبه  ها نهیگز  ۀهم  در  کلمات  گروه  انیم  ییمعنا  ۀرابط  -31

 تضاد  ←مات  و سور - سالمت و  علت - زَبَر و ریز -سهل و صعب - مفروق  و مقرون( الف

 ترادف ←تضرور و ستیدربا -همگرا  و متقارب  -نابود و لیزا -خسته و افگار -مخنقه و  ِعقد( ب

 ناسبت ← صدقه و شبهه  -کبک و زاغ  -سرسام و  انیهذ  -و سوار  لتا یخ -  ریو تدبلت ( دوپ

 تضمن ← زبان  و یفارس -جانور و وزی  - یرقعت و توق -ریغزو و شمش -  رود و  رمندیه( ت

 است؟   شتر یب  نهیگز   کدام  یی امال یها غلط  تعداد   - 3۲

 . بود شد  ر یت یشاد و سور و برخواست ویغر و هزاهز  بخاست، ها یکشت ریام قضااز( الف

 .بود نشسته  خی از پر ی هاطاس کنارِ  ریام و دادمیم خادم  یآقاج به  هانامه من  عارضه،  نیا از پ ( ب

 .«بود گذارد   نعمت ح  و  فارق  مهمّات از و  شد  لیزا تماماً طب و »علّت: که گفت بیطب یبولعال( پ

 . بود مندشهیاند روز یباق بونصر و   یدهیم نیا از باشد  شبهتیب  هاللِ   یخواهیم که یاصدقه( ت

 است؟   آمده  نه یگز  کدام در  بیترت  به  ع قد«  وزر،   عت، یض   ع، ی»توق  ی هاواژه  ی معن - 33

 گردنبند   گنا ، بار ،ی زراع  نیزم کردن، امضا( ب   مانیپ   ،یگران ، یزراع  نی( امضا کردن، زمالف

 گردنبند  وبال، مزرعه،  کردن، امضا( ت    مانیدرجه، کشت و زرع، نکبت، پ  ی( ارتقاپ

 است؟  شده   یمعن  یدرست  به  نهیگز   کدام   در  غرامت«  خطوه،  راغ،   روضه،  »شاهد،   ی هاواژه  -34

 تی شکا قدم،  صحرا، بهشت، گوا ،( ب ان یز گام، صحرا، باغ، بارو،یز( الف

 انیز  ک، ینزد صحرا، بهشت، بارو،یز( ت تعجب  ها،قدم دشت،  بهشت، باغگوا ،  (پ

 است؟  غلط   واژه  چند  یمعن  - 35

  - : جامه عوض کردندنیرخت کش  -: گرو  نوکرانلتا یخَ  -عصر  : نماز نیشیپ   نماز  -: نامه یتوق  - شد: آسود  شد  لیزا  - باال :  زَبَر

 ت یکفا  با: یکاف  -چمنزار: مَرغزار  -زد شگفت: زد غرامت  -باشد   دور به بال : دَرَّکُما  لِلّه - هیصلت: هد -ی: روشنعتیض

 7( ت   6( پ   5( ب 4( الف

 است؟   کدام  »پروردن«  مصدر از  جمع   شخص  سوم  ساخت  در  مجهول یاخبار  مضارع - 36

   شوند یم  پرورد ( ب  شود یم داد  پرور ( الف

 شدند  داد  پرور ( ت    شوند ی( دارند پرورد  مپ

 است؟   کدام  د«یتن   دو  شما   که  »بزرگا:  عبارت  در »بزرگا«  در  »ا«  حرف   نوع   - 37

   ی صفت فاعل ۀ( نشانب  ( حرف ندا  الف

 دعا الف  (ت  کثرت ۀنشان( پ

 است؟   آمده  نهیگز  کدام  در  دهد«ی»م   مجهول   شکل  - 38

 بود  داد ( ت   شدی( داد  م پ   شودی( داد  م ب ( داد  شود  الف
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 است؟   شده  اشاره  روزانه   نماز  ی هانوبت  از  کی  کدام  به   ریز  عبارت  در  - 3۹

 . بود شد  فارغ مهمات ۀهم از نیشیپ  نماز  کینزد تا

 عشا ( ت ( م رب پ ( عصر  ب ( ظهر الف

 است؟ کدام  شود«  کرده لی»گس  فعل   معلوم    شکل  - 40

 بود  کرد  لیگس( ت   کندیم لی( گسپ کند   لی( گسب   کردیم لی( گسالف

 
 

 

  دوم فصل    تستی  یهاپرسش

 ی فکر  قلمرو 

 دارد؟  تناسب  کوهساران«  پشت   گشتیم   نهان /دیخورش  قرص  ماالننهیس  مغرب »به  تیب  با   نهیگز  کدام  - 1

 سففففر بففففرآورد تابففففان دیخورشفففف چففففو( الففففف

 پشفففففت بنمفففففود تابنفففففد  دیخورشففففف چفففففو( ب

 دیرسفففف دهسففففتان شیپفففف بففففه لشففففکر چففففو( پ

 کوهسففففار از سففففر زد بففففر دیخورشفففف چففففو( ت

 

 سففففففر بففففففرد  فففففففرو پففففففرّان زاغ هیسفففففف 

 درشفففففت شففففد نیزمفففف و ا یسففففف شففففد هففففوا

 دیفففففناپد شفففففد دیخورشففففف کفففففه یگفتففففف تفففففو

 بففففففففاریجو بففففففففر اقوتیفففففففف بگسففففففففترد

 

 دارد؟  اشاره  دشمن سپاه  یانبوه به  تیب کدام  - ۲

 خفففتیریم شفففاخه از بفففرگ کفففهچندان یولففف( الفففف

 پفففففففوالد بفففففففرق  و ریفففففففت بفففففففاران آن در( ب

 شففففففا  ةدیففففففد در روان سففففففدّ نیففففففا از( پ

  کیفففففخفففففون در دشفففففت تار یایففففف( در آن درت

 

 کففففففردیم بففففففرگ و شففففففکفتیم چنففففففدان دو 

 گشفففففففتیم زیرسفففففففتاخ شفففففففام انیفففففففم

 رففففففتیم شینففففف هفففففزاران یمفففففوج هفففففر ز

 گشففففففتیم زیففففففدنبففففففال سففففففر چنگبففففففه

 

را تا   یمعادل»شب  نه یها سر ز سرها خود افکند« کدام گزخرد/ ز تن  ی با لشکر  یرا تا شب  ی»شب  تیبه ب  توجّهبا    - 3

 است؟    «یشب

 روزشبانه کی( ب شب   انیشب تا پا ی( از ابتداالف

 شب هر( ت ( شب تا صبح  پ

 دارند؟  تقابل  هم   با مصراع دو  مفهوم  نه یگز  کدام  در  - 4

 جنبفففد ریفففد امشفففب لحظفففه کیففف اگفففر( الفففف

 خففففتیریم شففففاخه از بفففرگ کففففهچندان یولففف( ب

 آب در دیرقصفففففففففیم مفففففففففوج انیفففففففففم( پ

 دشففففوار جنفففف ( چففففو بگذشففففت از پفففف  آن ت

 

 ندینشففففففف خفففففففون در جهفففففففان دمد یسفففففففپ 

 کففففففردیم بففففففرگ و شففففففکفتیم چنففففففدان دو

 انبففففففو  یاخترهففففففا مففففففرگ رقففففففص بففففففه

 آسففففففففففان ابیففففففففففپایب یایففففففففففدر آن از
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 است؟   آمده  نهیگز  کدام  در  «یخوارزمشاه  خرگه  فروغ  /پنهان  گشتیم   شبکیتار  آن  »در  تیب  مفهوم  - 5

 قدرت رفتن نیب از( ب  شب   ی کیت تار( شدّالف

 دشمن از پادشا  شدن پنهان( ت    یو بودن زندگ   هامه یخ ی( روشنپ

 ندارد؟  تناسب  آزادگان« صفت  است نیا   و  است  خوش وقت  همه   و  ست ین  آن از  چیه  را  »سرو  عبارت  با  تیب  کدام  - 6

 خلففف  نفففدیگویم آزاد چفففرا یدانففف را سفففرو( الفففف

 یآرینمففف یاو یفففم یکسففف گففففت سفففرو بفففه( ب

  یکففر بففا  نخففل چففو دیففبرآ دسففت ز گففرت( پ

 یسففرو بففه خنففدد کففه گففل از سففتین عجففب( ت

 

 اسفففت د یفففبرچ چمفففن از  تعلّففف دامفففان زانکفففه 

 دسفففففتندیتهففففف آزادگفففففان کفففففه داد پاسفففففخ

 آزاد بففففا  سففففرو چففففو دیففففاین دسففففت ز ورت

 ندینشفففف گِففففل در یپففففا چمففففن نیففففا در کففففه

 

آمده  نهیبخواهد گذشت در بغداد« در کدام گز فهیپس از خل /یدل منه که دجله بس گذردی»به آنچه م  تیمفهوم ب - 7

 است؟ 

 با  بزرگوار  و بخشند ( ب ( عاش  نشدن  الف

 است  بزرگان نماد دجله( ت  داری ناپا  یای( دل نبستن به دنپ

 است؟   آمده  نهیگز  کدام  در  ر یز  یهاتیب  مفهوم  - 8

  یریفففففبم رنففففف یب کفففففه  یآنففففف از تفففففریآب

 بعففففد غففففزل تففففا جنففففون روح یا بففففد  فرصففففت

 

  یریففففبم سففففن  بففففا کففففه  ینبففففود شففففهیش از 

  یریففففبم ننفففف  در کففففه سففففتین مففففا رتیففففغ  در

 

   یریناپذ ی( مقاومت و تسلب  با دشمنان   ز ی( ستالف

 ها یسخت برابر در مقاومت ( ت    هایشدن از سخت ( رهاپ

.« هستند  زانیگر  رینورگ  و   باز  ی هاپنجره  از  اند، کرده  عادت  چهیدریب  و  کیتار  یهاخانه  به  کهی»مردم   عبارت  در  - ۹

 است؟   کدام   باز«  ی هاپنجره و  کیتار  یها»خانه  از  منظور

 رینورگ و  دیجد  ساختمان -ی میقد ساختمان( ب و تمدن  شرفتیپ   -ی( افکار خرافالف

 مبارزان -دشمنان( ت  یآزاد -( زندانپ

 تناسب  نه یگز  کدام  با  پسر«  رزم  در،پ  مبز  رزم؛  دربار   و بزم  دربار!  بود  دربار  دو  روز  آن ران  یا  »در  عبارت مضمون - 10

 ؟ندارد

 رزم ماسففففت نوبففففت همففففه پفففف  نیففففا از( الففففف

 رزم بففففه فففففردا کففففه خففففوریم( تففففو امففففروز ب

 رنففففف  و درد جفففففز بهفففففر  مفففففرا نباشفففففد( پ

 آوَرَد سفففففففففپا  دیفففففففففجو رزم یکفففففففففی( ت

 

 بففففزم و یشففففاد و اسففففت تخففففت یجففففا را تففففو 

 بففففففففزم ز دیففففففففاین ادتیفففففففف و یچففففففففیبپ

 گففففن  و یشففففاه تخففففت نیففففا گففففردد را تففففو

 آورد کففففففففال  نیففففففففزرّ و بففففففففزم دگففففففففر

 

است.« در کدام   دانیم   روزیباشد؛ غالباً پ  هایو زبون  هایآلوده به پستچند  هر  ،یو جوان  ییعبارت  »نو  مقابل مفهوم    -11

  شود؟یم   دهیدگزینه  
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 ریفففپ  ۀفسفففان شفففود باطفففل د،یفففآ چفففو جفففوان( الفففف

 زد؟یفففخ جفففوان از کهنسفففال رانیفففپ  ریتفففدب کجفففا( ب

 کفففدگری بفففا جفففوان و ریفففپ  صفففحبت ردیفففدرنگ( پ

 گففردد کهففن چففو دولففت اسففت یریففپ  از ترافسففرد ( ت

 

 خبففففر یبنففففا شففففود رانیففففو دیففففآ چففففو انیففففع  

 زدیفففخ کمفففان پشفففت از آنچفففه غیفففت دم از دیفففاین

 کفففرد نتوانسفففت ریفففت مفففدارا دم کیففف کمفففان بفففا

 اوّلاسفففت چفففون عهفففد شفففباب  اففففروزدل چنفففدهر

 

  یادب  قلمرو 

  شود؟یم   دهید  ح«یتلم ص، یتشخ  ه،یتشب  »استعاره،  یۀآرا  سه  هر   نهیگز  کدام   در  - 1۲

 آب در دیرقصفففففیمففففف مفففففوج انیفففففم( الفففففف

 شففففففا  ةدیففففففد در روان سففففففدّ نیففففففا از( ب

 لففففففرزان امففففففواج گففففففونمابیسفففففف آن در( پ

   سفففففوزتیفففففعاف زیفففففت ریشمشففففف بفففففدان( ت

 

 انبففففففو  یاخترهففففففا مففففففرگ، رقففففففص بففففففه 

 رففففففتیمففففف شینففففف هفففففزاران یمفففففوج هفففففر ز

 دیففففففدیمفففففف خففففففواب در یاتففففففاز  الیففففففخ

 کففففففردیمفففففف مففففففرگ کففففففار انبففففففو  آن در

 

هیآرا از  گروه   کدام   -31 به کار رفته است؟    ریز  تیدر ب  ، یادب  یها  

یم  کاش  ی ا  »صبا نیمشک  یآهو  بدان  یگفت کردن«   رَم  است  یخطاکار  دنیگرد رام   از بعد  که   /مو  

استفعار    ه،یکنفا ص،ی( تشخالف متفناقض ه،یتشبف مجاز،( ب   نما 

مجاز  ر،ینظمراعات ص،یتشخ( ت  هیتشب ه،یکنا  ر،ینظ( مراعاتپ  

 

 14-  در عبارت »در ایران   آن روز دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم، بزم پدر و رزم پسر« کدام آرایه   نیست؟ 

( تضاد  الف ( جناس ب  ( سج  پ  ه یتشب( ت   

عبارت  ی هاهیآرا - 51 »روس  یها یدرحال  بودند،   پراکنده  شهر  در  ملخ  و   مور  مثل  ها  از استقبال  یبرا   را  خود شهر  که

بختک  روس  ۀحمل   فکر   و  بود   کرده  آماده   بهار درست آمده است؟  نهیدربار چنبره زده بود.« در کدام گز  یرو   وار  

متناقض استعار ، ص،یتشخ ه،یتشب( الف    هیتضفاد، کنفا فص،یتشفخ ه،ی( تفشبفب   نما

واج فص،یتشخ ه،یتشبف ه، یکنفا( پ متناقض  ه،یکنا ص،یتشخ( ت  یفیآرا ن یتضم نما،  

استعاره وجود ندارد؟    یۀ آرا  نهیدر کدام گز  -61  

( شکفتن چهر   الف فزون نگا ( ب     خواهانه

( بار خفّت  پ موج( ت  خته یافسارگس یها  

هیآرا  نه یگز  کدام  در  - 71 درست آمده است؟   ریز  اتیاب  یها   

ی»آب یب  که   ـمیآن از  تر م ی ریبم  سنگ   با  که مینبـود  ـشـهیش  از /میـریبم  رنـگ  

م« ی ریبم  ننگ  در  که  ست ین  ما  رتیغ  در  / بعد  غزل  تا   جنون  روح   یا   بده  فرصت  

واج فه، یکنفا فه،یتفشب استففعار ،( الف فه یکنففا  تفکفرار، جفنفاس، استفعفار ،( ب  یفیآرا  

متناقض( پ مراعات ه، یکنا جناس،  نما، متناقض استعار ،( ت   رینظ واج تکرار، نما،  یی آرا  

ندارد؟    ص یتشخ  نه یکدام گز  - 81  
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 طرب گو ( ت ( چش  طم  پ عقل   ة دی( دب عر    ةکنگر( الف

  شود؟یم   دهید  نهیگز   کدام  در  تضاد   یۀ آرا  - 1۹

   میَ یمعن  به ر قط  رنظ به من( ب   دیگزیبرم تو چون سپهرم کا ( الف

 دل    گن ِ روشن گهر من( ت  امکفرد   دل ز فد  ی د سففففرِ من( پ

 یزبان  قلمرو 

 دارد؟   ازین  متمّمفعل به    ت،یدر کدام ب  - ۲0

 مُلفففک نیفففا از یخفففاک وجفففب هفففر پفففاس بفففه( الفففف

 خُفففففرد یلشفففففکر بفففففا یشفففففب تفففففا را یشفففففب( ب

 آب در دیرقصفففففففیمففففففف مفففففففوج انیفففففففم( پ

     دیفففففدشفففففمنان اسفففففتاد و جنگ شی( بفففففه پفففففت

 

 رفتفففففه کفففففه سفففففرها آن اسفففففت اریبسففففف چفففففه 

 افکنفففففد خفففففود سفففففرها ز سفففففر، هفففففاتفففففن ز

 انبففففففو  یاخترهففففففا مففففففرگ، رقففففففص بففففففه

 را وطففففففففن منیاهففففففففر بنففففففففد از رهانففففففففد

 

   ؟شودینم   دهید  دیق  تیدر کدام ب  - 1۲

 روز روشففففن یرو گشففففتیمفففف نهففففان( الففففف

 ندینشففففف خفففففون در جهفففففان دمد یسفففففپ( پ

 

 یتففففففففاز و تففففففففرک را  بسففففففففتند نیچنفففففففف( ب 

 کفففففردیمففففف بفففففرگ و شفففففکفتیمففففف چنفففففدان دو( ت

 

 شاخص وجود ندارد؟    نهیدر کدام گز  - ۲۲

 .زد دشفففمن آتفففش صفففف بففه را خفففود خفففان جفففواد( الففف

 .کردینم یهمراه را او یسیع  رزایم جز یسفرکسدر (پ

 .کففردیمفف یگففرجلففو  سففپا  شیشففاپ یپ  رزایففم اسعبّفف( ب 

 .تدانسففیمفف خففود یمعنففو پففدر را خردمنففد یرزایففم( ت

 

 ...ۀ نیگز  جزبه  دارد  وجود  نیشیپ ۀوابست  هاعبارت  ۀهم  در  - ۲3

 . ندارند یچندان سواد اردوگا   در  هابچّه  از نفر چند شدم توجّهم( الف

 .دیکشیم  نف  غبار  و دود از یسقف ری ز شیهارم  نیواپس با گنجه( ب

 . خواندند یم  و کردندیم  نیتمر را همان و  نوشتندیم یی سرودها خودشان ه    یگاه( پ

 .گذاشت من  چش  به و گرفت مانیسل رزایم از را ها نکیع  ی کییکی( ت

 

 ۲4-   چند واژه  درست  معنی  شده است؟ 

رو : فیطوا -ادیفر: ریسف یژگ یو : خصال - یزرنگ: یزبون -سرور:  بزم  -ترسناک: بینه -نیسرزم: ارید - ها   -بختک: کابوس -ها 

  دنیاهتزاز: جنب  -تنور : آتشدان -زنبورک: کندو

7( ت   6( پ   5( ب  4( الف  

شاخص به کار نرفته است؟   نه یدر کدام گز  - 5۲  

قائ  یسیع  رزایم او( الف نه را مقام  یم خود یمعنو پدر  بلکه خردمند ریوز تنها . دانست  

رفت.    رمندیبرنشست و به کران رود ه ری مسعود شبگ ری( روز دوشنبه امب  

تیوال نشان یاعطا با را خود دوم  فرزند( پ لطنه کرد.  دارالسّ یراه یعهد  
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ه ینظر ،یرهجو حرکت( ت است.   یرازیش یاصدرامشهور از ملّ یا  

   است؟  ی وصف  ری ز  یهابیترک  از  ک یکدام  - ۲6

   ی داخل یها(جن  ب دربار  فاتی( تشرالف

 داران تفن  یداری پا( ت ( روح جنون  پ

 ندارد؟  وجود  ییامال غلط  نهیگز   کدام  در - ۲7

 از حصار به صف آتش دشمن زد.   رونیبار، خود را ب ن یفرزندانش، چند( جواد خان همرا  برادران و الف

 توپ روس، باز شد.    یاهگلوله  ریسف و  بینه با  گنجه یفردا ةدیسپ( ب

 به احتزار درآمد.  گناهانیدر خاک آغشته به خون ب  ها روس پرچ   نگذشت یرید( پ

 . ددوخته شد  بو ها نیا از فراتر به هاروس  باردحشت و  خاهانهفزون نگا ( ت

  ؟نداردوجود    نیشی پ  ۀوابست  نه یدر کدام گز  - 8۲

 .  کندیم  دفاع کشور از ستهیشا ابزاربداند ارتش با   دیت باباشد و ملّ یبعدو تک هیسوکی  تواند ینم تمدن و شرفتیپ ( الف

 . دمیرسیزود به آن هدف  م  یلیبود خ ارمیدر اخت اوّلجلد کتاب کالس  کی( اگر ب

 . نکرد غیدر او  و بردم بهر  یراز یش  کرامت آقاحاج از کار نیا در( پ

 .  کردندیم  استفاد  دعا  خواندن یبرا یفرصت  هر از هابچّه نیا وجود  با( ت

  شود؟یم  دهید  یشتر یب  نیشی پ  ۀ وابست نهیگز  کدام  در  - ۲۹

  «دشمن اوست. ا ینادان و  او عقل  ک هر دوست»: ندیفرمایم)ع(  رضا امام( الف

 شد  است.   نیمشهور اوست که در شش جلد تدو  یهمان فرهن  فارس ن،یاثر استاد مع نیترمه ( ب

 مصر شد.   زیعز یگریمصر و د  ۀماعلّ  یک یمال اندوخت. عاقبت  یگری و د آموختیم  عل  یکی:  بودند مصر در رزاد یام دو( پ

 . شوند یروان یۀتخل و بجوشد دلشان عم  از هابچّه جانیه و شور  که بود آن یبرا هابرنامه نیا( ت

 است؟   غلط   نهیگز  کدام  ریز  متن    به   توجّه  با   - 30

 جانیه  باتهران را    یغرب   یهاسپا  خود، درواز   شیشاپ یپ   فراخنه ی س  یاسب  بر  سوار  رعنا،  و  ترا خو    ییبازو  و  بر  با  باالانیم  ی»نوجوان

 .« گذاشتیم سر  پشت زیتبر قصد به اریبس شور و

 .است آمد  )معطوف(  ی تبع نقش سه متن در (الف

 . است فعل«+ مفعول+ »نهاد شاملعبارت  یاجزا (ب

 . شودیم  افتی دو بار  یی معنا نۀیحذف فعل به قر متن  کل در (پ

 . است یدیق دو هر خود« سپا   شیشاپ یپ » و نه«یسفراخ یاسب بر »سوار نقش (پ

 

 سوم  فصل  پاسخ کوتاه  یهاپرسش

 ی فکر  قلمرو 

 است؟  نادرستکدام مورد در مقابل آن    ی معن - 1
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 . کردند   وگوهاگفت باه  ییجوچار  یبرا:  دندیکش زبان یگرچار  در /دندید چو ورا یچارگیب( الف

 . دیچیپ  جاهمه ی لیل ییبا یز مانند  مجنون عش  ةآواز کهیوقت : ریگآسمان یلیل مه چون شد /ر یگجهان  آن عش  تیرا چون( ب

 را مرتب کرد.  ا خانه و  آورد یقربان یبرا یشتر: آراست محمل و دیطلب اشتر( پ

 .بود کرد  پشت مجنون به  اقبال و بخت:  بخت او کار ز دل برداشته( ت

 کدام جمله در مقابل آن درست است؟   ی معنا  - ۲

 . دارد آرامش هاکو   انیم در او: است شد  ساکن کو  در یو( الف

 . بود آمد   آرامگا  آن ارتیز یبرا: آمد یسقط یسر ارتیز به( ب

 . بردینم شیپ  از یکار  گرفتن آرام کو  در با : نباشد یکار  ب   شدن،  ساکن کو  در( پ

 خدا را فرامو  نکند.   یالحظه  ینشود: حتّ بیغا ی تعالح   از لحظه کی( ت

 هستند؟   یکسان  چه  بیترت  به  »او«   و »شما«  »من«،   از  منظور ریز  عبارت  در  - 3

 .«اوست خانه د ینیبیم  شما چهنیا ام،نکرد  تمام هنوز  اامّ  ن ،یآفریم ی بینا را یخداوند حضرت ن،یزم نیا در »من

 ( خدا، انسان، فرشتگان  ب ( خدا، فرشتگان، انسان  الف

 دل  انسان،  فرشتگان،( ت ( خدا، فرشتگان، دل  پ

ی ادب  قلمرو   

؟ ی میتعل  ا ی  هستند  ییغنا  اتیّادب  جزء   مرصادالعباد و  مجنون  و   یلیل  - 4  

 ؟ستیندرست    نهیمقابل کدام گز یها هیآرا  - 5

 ه یتشب: عش   شبن : شد  گل  آدم خاک عش  شبن  از( الف

 هیمکن ةاستعار دو  هر: روح رگ  عش ، نشتر سر: زدند روح رگ بر عش  نشتر سر( ب

 ....«آدمَ تَیطن  خمرّتُ» به حیتلم: کردیم فتصرّ روزشبانه چهل آدم گل و آب در جلت حضرت( پ

 مجاز:  ملکوت و مُلک /ه یتشب: تمحبّ گوهر: داشتند عرضه ملکوت و  مُلک بر را تمحبّ گوهر( ت

 یزبان  قلمرو 

 :  دیپاسخ ده  هاسؤال به  ر یز  یهاتیب  به   توجّه  با  - 6

 ریفففففففگجهفففففففان آن عشففففففف  تیفففففففرا چفففففففون

 گشفففففففففت ترنفففففففففامد یفففففففففخن روز هفففففففففر

 عشفففففففففق  یمبفففففففففتال کفففففففففه ابیفففففففففدر

 

 ریفففففگآسفففففمان یلفففففیل مفففففهِ چفففففون شفففففد 

 گشففففففففففت ترتمففففففففففام یفتگیشفففففففففف در

 عشفففففففففففق  یبفففففففففففال از کفففففففففففن آزاد

 

 حرف.............. و در مصراع دوم حرف................ است.  اوّل( »چون« در مصراع الف

 ست؟ یچ ترتمام و ترنامد یخن مشترک نقش( ب

 دارند؟   ی( مبتال و بال چه نقش دستورپ

 دارد؟   کسانینقش  مصراعدر هر سه  »عش « ایآ( ت

 . دیده حیسوم را توض تیدر ب »م«( تفاوت ث

 . دیسیبنو  را  »م«  نقش   و   است  جمله  چند  «یرستگار  به دهم  قیتوف  /یکارگزاف  نی ا  از ارب، ی  »گو،  تیب  - 7
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 کنم که هستم«   نیاز ا  تر عاشق  / مستم  عشق شراب  ز  »گرچه  تیب  در  - 8

   اند؟رفته کار به یمسند  نقش  در کلمات  کدام( الف

 ( کدام »م« شناسه است؟  ب

 است؟ یاسناد فعل »م« کدام( پ

 د؟ی ابیرا در مصراع دوم ب مفعول( ت

 است؟ کدام  تیب در)هسته(  هیپا ۀجمل( ث

 

 سوم   فصل  تستی  یهاپرسش

  ی فکر  قلمرو 

 دارد؟   یشتریتناسب ب  نهیبا کدام گز  ر«یگآسمان  یلیل  مه   چون  شد  /ریگجهان  آن   عشق  تیرا  »چون  ت یب  - 1

 ریفففگجهفففان مفففن عشففف  تفففو حسفففن چفففون( الفففف

 عشفف ، جهففان تففا بففه جهففان خواهففد تاخففت 1موکففب( ب

 مجنففون چففون کففه اسففت  یبفف یلففیل از تففرخففوب یا( پ

 عشفف  حففرف از ریففغ  بففه دارد یآخففر ییگففو چففههر( ت

 

 نگونسفففففار مفففففن بخفففففت تفففففو زلفففففف چفففففون 

 شفففد خواهفففد نگفففون گفففام کیففف بفففه عقفففل تیفففرا

 ابففففففان یب و کففففففو  در بگردانففففففد تففففففو عشفففففف 

 را افسففانه نیففا سففتین آخففر و گفتنففد همففه نیکففا

 

 متفاوت است؟   نهینگاه به عشق در کدام گز  - ۲

 عشففففففق  یمبففففففتال کففففففه ابیففففففدر( الففففففف

 ییجفففففففدا کفففففففن عشففففففف  ز نفففففففدیگو( ب

 سرشفففففففت  شفففففففد عشففففففف  ةپفففففففرورد( پ

 رسففففففان  یتیغففففففا بففففففه عشفففففف  کففففففز( ت

 

 عشفففففففففففق  یبفففففففففففال از کفففففففففففن آزاد 

 ییآشففففففففنا  یففففففففطر سففففففففتین نیففففففففا

 سرنوشففففففففت  مبففففففففاد عشفففففففف  جففففففففز

 نمفففففففان  مفففففففن اگرچفففففففه مانفففففففد کفففففففاو

 

 آمده است؟   نهیدر« در کدام گز  نیکز کعبه گشاده گردد ا  /سرکی  فاقاتّبه  »گفتند   تیب  مفهوم - 3

 ( از دسفففت رد نتابفففد رو طلبکفففار قبفففول حففف الفففف

 ( سراپا چش  شو تا دامن مطلب به دست ب

 رواسفففت حاجفففت ۀقبلففف دل ۀرخنففف را عارففففانآری (پ

 زیفففمر سففففله هفففر درِ بفففر خفففود رخ آب حفففاف ،( ت

 

 گفففرددیبفففاز م ایفففسفففاحل بفففه در یِلیکفففه مفففوج از سففف 

 باشففدکففه زر چففون حلقففه گففردد جففای او در گففو  مففی

 محفففراب نتوانفففد گرففففت نیفففا یعبفففه هرگفففز جفففاک

  یبففففر حاجففففات یقاضفففف بففففر کففففه بففففه آن حاجففففت

 

 دارد؟   یی رسانم/ کو ماند اگرچه من نمانم« تناسب معنا  ی تی»کز عشق به غا  تیبا ب  نهیکدام گز  - 4

 عشفف  بففه شففد زنففد  دلففش آنکففه ردیففنم هرگففز( الففف

 خففرد ینفف شناسفف  دل ینفف ابففد تففا خففراب  و مسففت( ب

 مفففففا دوام عفففففال  ةدیفففففجر بفففففر اسفففففت ثبفففففت 

 یامانففففففهیپ  امد ینوشفففففف ازل خرابففففففات کانففففففدر

 
 سپا  :  موکب.  1
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 داد جففففان اگففففر عشفففف  از د«یّ»سفففف فنففففا دار در( پ

 او تیففففنهایبفففف حسففففنِ و مففففن عشفففف ِ کمففففالِ( ت

 

 تففففو یبقففففا وسففففتهیپ  دیففففجو خففففدا ز جففففانش

 اسففففت رونیففففب کننففففد رتصففففوّ خلفففف  آنچففففه از

 

 است؟ آمده نهیگز  کدام  در  دارد«  ر یدواپذ  نه  یدرد  /دارد  ریاس  دل  که   »دانست  تیب  مفهوم  - 5

 عشفففف  کمنففففد ریاسفففف شففففدند کفففف  اریبسفففف( الففففف

 رحمفففت کففز عشففف  یا خوانمففت دردمنفففدان بیففطب( ب

 اسفت جفان مفره  زخمفش  کفه  سفازم  او  عشف   زخف   به(  پ

 پنففففدارد سففففهل کففففاو یکسفففف را عشفففف  درد یدوا( ت

 

 فتفففاد شفففر و شفففور نیفففا مفففن یبفففرا از نفففه تنهفففا 

 یکفففرد مفففن درمفففان عاقبفففت یداد کفففه یدرد همفففان

 درمففففان  اوسففففت درد کففففه سففففازم او درد داغ بففففه

 درماننففففد درماننففففد، ریفکففففر، آنففففان کففففه در تففففدب ز

 

 است؟   دورترکنم که هستم«    ن یتر از ا»گرچه ز شراب عشق مستم/ عاشق  تیاز مفهوم ب  نهیمفهوم کدام گز  - 6

 بِففه آبیبفف تففو عشفف  در نیآتشفف نبففوَد کففه دل( الففف

 عشففففففقت الِیففففففخ مففففففا سففففففرِ انففففففدر( ب

 فتفاد  یفال بف  کفه خفواه  جفان بفه را مفه آن  مهر(  پ

 روز تفففففا روز جانفففففان عشففففف  شفففففد ففففففزون( ت

 

 بففاد بففاد، بففر تففو یکففو در ر  خففاک نبففوَد کففه جففان 

 بفففففففاد ففففففففزون در بفففففففاد کفففففففه روز هفففففففر

 او افففففزونروز حسففففن بففففا مففففن افففففزونروز عشفففف 

 روز کجفففففا و مفففففا شفففففبِ پففففف  نیفففففز کجفففففا

 

  ؟ ستینمتناسب    اتی اب ری با سا  تیمفهوم کدام ب - 7

 آنفففان ندارنفففد تفففو عشففف  لفففذّت از خبفففر( الفففف

 کنفففد خفففو  گفففرید کفففه یمفففداوا دیفففام بفففه دل( ب

 سففتین ریپففذدرمففان کففه عشفف  درد اسففت یدرد( پ

 بیففففطب رنفففف  مففففن یبهبففففود یپفففف از دیفففنده( ت

 

 طلبنفففففد درمفففففان و تفففففو درد بفففففه نسفففففازند کفففففه 

 رود؟یمفففف حایمسففف شیپففف از دیففففنوم چفففون خسفففته

 سففففتین زیففففگر جانففففان ز و هسففففت زیففففگر جففففان از

 سفففتین درمفففان ورا مفففرگ، جفففز بفففه اسفففت عشففف  درد

 

 8-   مفهوم تقابل عقل و عشق در کدام بیت  نیامده  است؟ 

 سفففتین هفففو یبففف جفففز هفففو  نیفففا محفففرم( الفففف

 شینففدیم عقففل از مففن عشفف  یا هفف  بففار کیفف( ب

 کففففرد رانیففففو را عقفففل خانمففففان آمففففد عشففف ( پ

 دلففففففففففدادگان یکففففففففففو در دندیکشفففففففففف( ت

 

 سفففففتین گفففففو  جفففففز یمشفففففتر را زبفففففان مفففففر 

 را هامسفففففف له بکنففففففد حففففففل دل کففففففه بگففففففذار

 را شیدورانفففد عقفففل آخفففر سفففر بفففر زد پفففا پشفففت

 وارهفففففففففففففاید کفففففففففففففام و دل انیفففففففففففففم

 

 

نشود« متفاوت   ب یغا  یتعالحق  از  لحظه  کی  که چنان  بود،   تواند   مشغول   بازار  ان یم   در  دیبا  »مرد  عبارت  با  نهیگز  کدام   - ۹

 است؟ 
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 هففاتففن بففا جهففان دارِ در کففه داشففت آن عزلففت( الففف

 مفففرا تفففو الیفففخ و فکفففر از آمفففدن بفففاز سفففتین( ب

 سففففتین خلفففف  خففففدمت جففففزبففففه عبففففادت( پ

 افففففففففرازدت رفعففففففففت سففففففففرِ تواضفففففففف ( ت

 

 بففففود تنهففففا دلففففش و نفففف اُ یمففففه داشففففت او تففففن 

 اسفففففت خفففففو  دور سففففففر موافففففف  قفففففانیرف بفففففا

 سففففففتین دلفففففف  و سففففففجاد  و حیتسففففففب بففففففه

 تکبففففففففر بففففففففه خففففففففاک انففففففففدر انففففففففدازدت

 

 اشاره دارد؟  «الْج بَال  وَ  األَرْض  نَّا عَرَضْنَا األَمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَات  وَا»  فهیشر  یۀ آ  به   تیب  کدام  مفهوم - 10

 عشفف  کانففدر عظمففت نیففا مفففرو  گففو آسففمان( الففف

 رواسففت ،یبففارگففران از دیففبگر خففون رگفف یمففآد( ب

 ایآسفففف در ینففففوبت باشففففد نففففدیگو را کففففههر( پ

 سفففتین یآسفففمان افتفففاد  مبتفففذل کفففه سفففخن( ت

 

 بفففه دو جفففو نیپفففرو ۀخوشففف ،یه بفففه جفففومَفففخفففرمن  

 ماسففت دو  بففر آسففمان، بففردن نتوانسففت چففه کففان

 اسفففت کفففرد  ففففرامش را مفففا نوبفففت چفففون آسفففمان

 دیففففباینم زبففففان بففففر کفففف  حففففرف شففففم  چففففو

 

  ؟است  امدهی ن  نهیدر کدام گز  ن«یط  ریغ ندیآدم را نب وید  /نی پسر ظاهر مب  ی مفهوم »تو ز قرآن ا  -11

 خوسففتکیففپارسففا و ن یو خففوب ی( بففا خردمنففدالففف

 یگفففففففرد رنجفففففففور یظفففففففاهر علففففففف  ز( ب

 خوبفففان صفففورت ورق  بفففر نظفففرانکوتفففه چشففف ( پ

 سفففتین آگفففا  مفففا حفففال از ظاهرپرسفففت زاهفففد( ت

 

 در اوسفففت یهمفففه معنففف نیکففا دمیفففهرگفففز ند یصففورت 

 یگفففففففففرد منصفففففففففور یبفففففففففاطن علففففففففف  ز

 را خففففدا صففففن  قلفففف  عففففارف و نففففدیبیمه خففففط

 سففففتین اکففففرا  چیهفففف دیففففگو چففففههر مففففا حفففف  در

 

  ارد؟ د  یم مفهو  قرابت.«  م یبنما  قدرت  یکاردست  خاک   مشت کی  ن یا بر »من  ۀجمل   مفهوم  با  نه یگز  کدام   - 1۲

 صفففففورت بفففففر شدسفففففت بفففففاید خفففففاک( الفففففف

 پفففر هفففوا بفففاد کنفففد وصفففل نیزمففف خفففاک بفففر( ب

 زحفففففففل اوج تفففففففا ضیحَضففففففف جفففففففرم از( پ

 یابرداشفففففته خفففففاک ز تفففففوام کفففففه آنففففف ( ت

 

 بففففففففففاید صففففففففففورتِ گشففففففففففته جففففففففففانور 

 بففففال نیزمفففف خففففاک کنففففد بففففاز هففففوا بففففاد وز

 حففففففل را گففففففردون مشففففففکالت ۀهمفففففف کففففففردم

 یابنگاشففففففته شیخففففففو مففففففراد بففففففه نقشفففففف 

 

 است؟   مرتبط  ریز  عبارت  مفهوم  با   تیب  کدام   مفهوم   -13

  ن یدف  آدم  گل   و   آب  در  بود  بیغ   نیخزا   ینفا  از  چههر  تا  کردندیم   هیتعب  او  نهاد   در  یگوهر  ب،ی غ   نیخزا  از  لحظه  هر  نی»همچن

 کردند« 

 یبنمفففا یذاتففف گفففوهر یطلبففف یشفففاه تفففاج( الفففف

 خفففاک دل در نهفتفففه نفففدان  اسفففت مفففات  چفففه( ب

 داد مففففا بففففه عشفففف  غفففف  گففففن  ازل سففففلطان( پ

 یباشفففف دونیففففو فر دیجمشفففف 2ۀتخمفففف از خففففود ور 

 دیففففآیم اللففففه شسففففته جگففففر خففففون بففففه رخ کففففه

  ینهففففففاد رانففففففهیو عففففففال  نیففففففا در یرو تففففففا

 
 نژاد:  تخمه.  1
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 نهفففففاد نتفففففوان گفففففرانید بفففففر تفففففو مهفففففر( ت

 

 نهفففففففاد نتفففففففوان خاکفففففففدان انفففففففدر گفففففففوهر

 

 متفاوت است؟  اتیاب  ر یبا سا  نهیکدام گز   یمحور امیپ  -14

 نیزمففف و آسفففمان بفففار نیفففا طاقفففت نداشفففت( الفففف

 آب دهفففد خفففود ضیفففف از آسفففمانش کفففه ی فففیت( ب

 امانففففت بففففار فلففففک انففففداخت مففففن دو  بففففه( پ

 دیکشففففف نتوانسفففففت امانفففففت بفففففار آسفففففمان( ت

 

 عشفففف  امانففففت عامففففل شففففد کففففه ماسففففت ظلففففوم 

 یسففففففپاه تمنّففففففیب ردیففففففبگ جهففففففان تنهففففففا

 بففففار نففففدارد نیففففزنففففان اسففففت کففففه ازان چففففرخ

 زدنفففففد وانفففففهید مفففففنِ نفففففام بفففففه کفففففار ۀقرعففففف

 

و دد ملولم و انسانم آرزوست« قرابت    ویگرد شهر/ کز د  گشت یمه  چراغ  با  خیش  ی»د  تیب  با  تیب  کدام  مفهوم  - 15

  ؟ندارد  یی معنا

 بفففاد سفففتین و ینفففا بانففف  نیفففا اسفففت آتفففش( الفففف

 بفروخفففت گنفففدم دو بفففه رضفففوان ۀروضففف پفففدرم( ب

 بففففار صففففد شکسففففت  توبففففه تففففو، حضففففرت در( پ

 گرففففت دلففف  عناصفففرسسفففت همرهفففان نیفففز( ت

 

 بفففففاد سفففففتین نفففففدارد آتفففففش نیفففففا کفففففههر 

 نفروشفففف  ییجففففو بففففه مففففن اگففففر باشفففف  نففففاخلف

 توبففففه شکسففففت  بففففار صففففد کففففه توبففففه نیففففز

 آرزوسففففففت دسففففففتان  رسففففففت  و خففففففدا ریشفففففف

 

 است؟  «الْأَبْصَارَ  یُدْر کُ  هُوَ  وَ   الْأَبْصَارُ  تُدْر کُهُ  ال »  امی پ ۀبردارند  در  نهیگز  کدام   -16

 دانفف  جمففالش وصفف مففن کفه اسففت یفیرو نففه آن( الفف

 اوسففففت از هاد یففففد همففففه و هاد یففففد ز پنهففففان( ب

 را ننففففففففففد یآفر ننففففففففففدگان،یب بففففففففففه( پ

 تففو دسففت بففه طففرب گففو  تففو، مسففت عقففل ةدیففد( ت

 

 ران یفففح مفففن کفففه پفففرس یدگفففر از ثیحفففد نیفففا 

 آرزوسففففففففففت پنهففففففففففان  صففففففففففنعتآشکار آن

 را ننففففففففففففد یب دو مرنجففففففففففففان ینففففففففففففینب

 شففودینمفف سففر بففه تففویبفف تففو، پسففت چففرخ ۀچرخفف

 

 پ ،الف( ت   ت، پ( پ ( الف، ب  ب   پ( ب، الف

 مشعشع تابانم آرزوست« متناسب است؟   ۀابر/ کان چهر ز  یم د  آ   برون  حسن  آفتاب ی»ا   تیب  با   نهیگز  کدام  - 17

 نمانفد  پنهفان  تفو  حسفن  ثیحفد  چفون  یپوشف  چه  رخ(  الف

 یاذرّ  وجففففودم یخففففال رُخففففت مهففففر از سففففتین( ب

 افففففروزدل شففففم  یا تففففو یرویبفففف کففففه یآ بففففاز( پ

 بففففرد شیبفففف ضیففففف تففففوان آفتففففاب از ابففففر در( ت

 

 سففتین مسففتور خففود یبففو از درون پففرد  صففد بففه گففل 

 آفتفففففاب؟ وجفففففودیبففففف باشفففففد ذرّ  وجفففففود یکففففف

 سفففففتین صففففففا و نفففففور اثفففففر ففففففانیحر بفففففزم در

 اسفففففت تفففففرخفففففو  جانانفففففه رخ دنیفففففد پفففففرد  در

 

 ی ادب  قلمرو 

 ............... و................ هستند. یآثار بیو مجنون به ترت  یلیو ل  ا یوّلاالتذکره  - 18

 منظوم -منثور( ت منثور  -( منظومپ منظوم   -( منظومب منثور   -( منثورالف

 است؟  یاثر چه کسان بیو مرصادالعباد به ترت  ایوّلاالتذکره  مجنون،  و   یلیل  - 1۹
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 کبرا ن یالدّنج  - عطّار  -ینظام ( ب  یراز نیالدّنج   -عطّار  -ی نظام( الف

 یم نظا  - عطّار -یراز نیالدّنج ( ت یم نظا  -یراز نیالدّنج  - عطّار( پ

 ندارد؟  وجود  ه یتشب  تیب  کدام  در  - ۲0

 ریففففگجهففففان آن عشفففف  تِیففففرا چففففون( الففففف

 مسفففففففت  عشففففففف  شفففففففراب ز گرچفففففففه( ب

 دنفففففففففففدید چفففففففففففو ورا یچفففففففففففارگیب( پ

 برجسفففففت حلقفففففه مفففففار چفففففو یجفففففا از( ت

 

 ریفففففگآسفففففمان یلفففففیل مفففففهِ چفففففون شفففففد 

 هسففففففت  کففففففه کففففففن  نیففففففا از ترعاشفففففف 

 دندیکشفففففففف زبففففففففان یگففففففففرچففففففففار  در

 دسفففففففت زد کعبفففففففه زلفففففففف ۀحلقففففففف در

 

 تضاد و مراعات آمده است؟   ه، یتشب  یها هیآرا  تیب  کدام   در  - ۲1

 عشففففففق  یمبففففففتال کففففففه ابیففففففدر( الففففففف

 یکففففففارگففففففزاف نیففففففا از اربیفففففف گففففففو( ب

 مسفففففففت  عشففففففف  شفففففففراب ز گرچفففففففه( پ

 دیبشفففففن عشففففف  ثیحفففففد چفففففو مجنفففففون( ت

 

 عشففففففففففففق  یبففففففففففففال از کففففففففففففن آزاد 

 یرسفففففففففتگار بفففففففففه دهففففففففف   یفففففففففتوف

 هسففففففت  کففففففه کففففففن  نیففففففا از ترعاشفففففف 

 دیفففففففففففپففففففففففف  بخند سفففففففففففتیبگر اوّل

 

 شود؟ یم   دهید   ه«یکنا  ه،یتشب  جناس،  »عکس،   یها هیآرا  تیب  کدام  در  - ۲۲

 جفففو  پفففر نهیسففف کعبفففه یسفففو آمفففد( الفففف

 بففففففر در حلقففففففه گرفتففففففه گفففففففت،یم( ب

 برجسفففففت حلقفففففه مفففففارِ چفففففو یجفففففا از( پ

 عشفففففففق  یمبفففففففتال کفففففففه ابیفففففففدر( ت

 

 گففففففو  در حلقففففففه نهففففففاد کعبففففففه چففففففون 

 در بففففففر حلقففففففه چففففففو مففففففن  کففففففامروز

 دسففففففففت زد کعبففففففففه زلففففففففف ۀحلقففففففف در

  قعشفففففففففففف یبففففففففففففال از کففففففففففففن آزاد

 

 است؟ آمده  ح«یتلم  تام،   جناس   تضاد،  ه، ی»کنا  یهاهیآرا هاتیب کدام  در  بیترت  به  - ۲3

 سففوخته نففاح  چففههر تففا افروختففه یآتشفف حفف ( الففف

 خففففورد را آتففففش آب گففففه بففففرد آتففففش را آب گففففه( ب

  یبفففففففرآر جفففففففان بیفففففففج ز ضفففففففایب دیففففففف( پ

  یزیففففففبر نمففففففرودان خففففففون تهمّفففففف بففففففه( د

 

 زنفففد عفففال  آن قلفففب بفففر را قلفففب بسفففوزد آتفففش 

 زنففد ادهفف  و اشففهب بففر عففدم یایففدر مففوج گففه

 ییعصففففا شففففد یمففففار کففففه قففففدرت بففففدان

  ینففففزار پشففففه چففففون کففففه منگففففر نیففففا تففففو

 

   پ -ب - الف -( دب پ  -الف - ب -د( الف

 الف - پ -د  -ب( ت د  - الف -پ -ب( پ

 یزبان  قلمرو 

 ست؟ ین  ار یمع  زبان  مطابق تیب  کدام  یاجزا   ب یترت  - ۲4
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 برخاسفففففت دیرسففففف حففففف  موسففففف  چفففففون( الفففففف

 مسفففففففففت  عشففففففففف  شفففففففففراب ز گرچفففففففففه( ب

 سففففففففرکیفففففففف فففففففففاق اتّبففففففففه گفتنففففففففد( پ

 دیبشففففففن عشفففففف  ثیحففففففد چففففففو مجنففففففون( ت

 

 آراسففففففت محمففففففل و دیففففففطلب اشففففففتر 

 هسففففت  کففففه کففففن  نیففففا از ترعاشفففف 

 در نیفففففا گفففففردد گشفففففاد  کعبفففففه کفففففز

 دیففففففففپفففففففف  بخند سففففففففتیبگر اوّل

 

  ؟ستین یبالغ  ۀویبه ش  تیکدام ب  - ۲5

 گففففو  او یسففففوبففففه پففففدر داشففففتیمفففف( الففففف

 بخفففففففففففت او کفففففففففففار ز دل برداشفففففففففففته( ب

 سرشفففففففففت  شفففففففففد عشففففففففف  ةپفففففففففرورد( پ

 برخاسففففففت دیرسفففففف حفففففف  موسفففففف  چففففففون( ت

 

ه نیکففففا   خففففامو  گشففففت دیشففففن قصففففّ

 سفففففخت او کفففففارِ بفففففه پفففففدر درمانفففففد

 سرنوشفففففففت  مبفففففففاد عشففففففف  جفففففففز

 آراسففففففت محمففففففل و دیففففففطلب اشففففففتر

 

 »به« در مفهوم سوگند به کار نرفته است؟   ت یدر کدام ب  - ۲6

 تییخفففففففدا ییخفففففففدا بفففففففه اربیففففففف( الفففففففف

 جهفففففففد صفففففففد بفففففففه را زیفففففففعز فرزنفففففففد( ب

 دلآگفففففففففا  مسفففففففففت رنفففففففففدانِ بفففففففففه( پ

 اتخانفففففففففهیم مسفففففففففتان بفففففففففه یالهففففففففف( ت

 

 تیپادشفففففففاه کمفففففففالِ بفففففففه وانگفففففففه 

 مهفففففد یکفففففی در مفففففا  چفففففو بنشفففففاند

 دل را ِ جفففففففز نرفتنفففففففد هرگفففففففز کفففففففه

 اتوانفففففففهید نفففففففانیآفرعقفففففففل بفففففففه

 

  ست؟یدرست ن  شدهمشخّص  نقش   کدام   ریز  تیب  در  - ۲7

 گففففففو  او یسففففففوبففففففه پففففففدر داشففففففتیمفففففف

 

ه نیکفففففا   خفففففامو گشفففففت  دیشفففففن قصفففففّ

 

 ت( خامو             قصّه پ(                          گو ( ب    پدر( الف

 است؟ شده  معنا  نادرست  واژه  دو  نه یگز  کدام  در  - ۲8

 یکینزد:  قربت - کردن یکار به وادار را یکس  ست   به: اکرا  -شکو  صاحب: ذوالجالل -درخواست: سؤال( الف

 ی رگیچ: قهر - گا نیکم: مرصاد  -جود: کرم -یارجمند: تعزّ( ب

 د  یستمد اریبس: ظلوم - مطرود: مردود -یبرتر: اریاخت -گنجور: خازن( پ

 گا  یجا: موض  -دستمزد: اُجرت -یسرگردان: ریّتح -گشتن یزیچ گرد: طواف( ت

 

  اند؟شده  معنا   درست  هاواژه  ۀ هم  نهیگز  کدام  در  - ۲۹

 داران خزانه: خازنان -یخوار: تمذلّ -حلقه: طوع -دسته: قبضه - لیوسا: طیوسا( الف

 رن ین دروغ، :  یتلب -اطاعت: طوع -یخوار: مذلّت -مشت:  قبضه -یازینیب: َغنا( ب

   رن ی: دروغ، ن یتلب -ر یطوع: دا -یمذلّت: سرور -ماری: بلیذل -( َغنا: آوازپ

  ری مشعش : شمش -ی : بزرگایکبر -یت: خوارمذلّ -: خوارلیذل - ی: بدبخت ی( تلبت

مفعول         نهاد                               مسندمفعول                                            
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  شود؟یم   دهی د  متمّم کی  ی کاربرد دو حرف اضافه برا  نهیدر کدام گز  - 30

 یبگفففو دالرام بفففه مفففن از سفففحر  ینسففف یا( الفففف

 شفففففد گفففففل آدم خفففففاکِ عشففففف  شفففففبن  از( ب

 دلففف  ۀجامففف و  یکنففف قناعفففت خشفففک نفففان بفففه( پ

 بگمفففارم بفففر، سفففن  بفففه ینظفففر مفففن گفففر( ت

 

 دوسفففت محفففرم بفففود کفففه نفففدان  تفففو جفففز یکسففف کفففه 

 شفففففد حاصففففل جهففففان در شففففور و فتنففففه صففففد

 خلففف  منّفففت بفففار کفففه بفففه خفففود محنفففت بفففار کفففه

 آرم رونیففففففففب سففففففففوخته یدلفففففففف سففففففففن ، از

 

 به کار برود؟  تواندیم   یگاهیها در چه جاهمزه به شکل »آ« در واژه  -31

   انی پا  ان،ی( آغاز، مب ( فقط در آغاز واژ   الف

 ان یپا  و  آغاز( ت   انی( آغاز و مپ

 وجود ندارد؟    مرکّب  ۀ جمل  نهیدر کدام گز  - 3۲

 آرزوسفففت گلسفففتان  و بفففاغ کفففه رخ یبنمفففا( الفففف

 اوسففففت از هاد یففففد همففففه و هاد یففففد ز پنهففففان( ب

 ابفففففر ز یمففففد آ بفففففرون حسففففن، آفتففففاب یا( پ

 شفففهر گفففردِ گشفففتیمه چفففراغ بفففا خیشففف ید( ت

 

 آرزوسفففففت ففففففراوان  قنفففففد کفففففه لفففففب یبگشفففففا 

 آرزوسففففففففففت پنهففففففففففان  صففففففففففنعتآشکار آن

 آرزوسففففففت تابففففففان  مشعشفففففف  ةچهففففففر کففففففان

 آرزوسفففففت انسفففففان  و ملفففففول  دد و ویفففففد کفففففز

 

 

 چهارم  فصل  پاسخ کوتاه  یهاپرسش

 ی فکر  قلمرو 

 ست؟یچ  د، ی ابوسع  خیش  از.«  کنند  تیحکا تو   از  که   باش  چنان  مباش،   سینوتی»حکا  عبارت  مفهوم  - 1

 شدن ماهر یسینوداستان( ب ( با کالمِ ارزشمند، جاودانه شدن الف

 . دیسیبنو  را  ریز ی هاجمله  از کیهر  مفهوم   - ۲

 .دارد یاجادوگرانه انعطاف  یسعد( الف

 . است عرفان و تشرّع اضداد ةکنندجم  یسعد( ب

 .بود آغوز« رِ ی»ش ۀمنزلبه من یبرا یسعد( پ

 تنهاو  ینوردر  و سرخود آموختنِ( ت

  یادب  قلمرو 

 . دیسیرا بنو بیمربوط به هر ترک یۀآرا - 3

 :  نیریش یهابهانه                        عش :  آواز انسان:  ۀدان عش :   یکو

.دیکن  مشخص  را   ریز  تیب  ی هاهیآرا - 4  

 نیففففزرّ یهاترانفففه بفففه ن،یریشفففف یهابهانفففه بفففه

 

 را لقفففاخفففو  خفففوبِ مَفففه خانفففه، یسفففو دیبکشففف 
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 مجاز،   جناس،   یهاهیآرا  ماست«  شهر  آن  که  جمله   میرو  جاهمان  باز  / میابوده  َملَک   اری  می ابوده  فلک  به  »ما   تیب  در  - 5

 .دیکن  مشخص   را   حیتلم  و  هیکنا

درخواست  یهاهیآرا  ر یز  یها مصراع  به   توجّه  با  - 6 .دیسیبنو  را  شده  

 ما دادن جان کار ما  اریبخت جوان    

 ترکِ منِ خرابِ شبگرد مبتال کن   

 آن باشد غیدر یدرافت ویبه دام د   

.......................، .......................... ناهمسان جناس( الف  

.............................. صیتشخ( ب  

......................... هامیا( پ  

................... مصرحه ةاستعار( ت  

ست؟ یک  اثر   دیابوسع  خیش مقامات  یف  دیاسرارالتّوح  - 7  

ر  بن منوّ د( محمّالف دیابوسع خیش( ب    

 .دیسیبنو  را   جمله  هر   شاخص  یۀ آرا  - 8

 است.   یشاعر زبان فارس نیترو جوان نیرتریپ  ی( سعدالف

 .  کردیذهن  آماس م ۀ( سراچب

 . گفتیم   ینیریش یهاقصّه من یبرا( پ

 . شد  توقّ پر  من  یادب ذوق( ت

 دارد؟   اشاره یسعد  سبک  یژگ یو  کدام   به.«  نبود  هیشب  کسچیه  به   و  بود  هیشب  همه   سخن  به   یسعد   »سخن  عبارت  - ۹

 است؟ کدام  «ی ا دهیشن  بیغا  حاضر   وجود  »هرگز  مصراع    شاخص   یۀآرا - 10

 ی زیآمح ( ب  ( پارادوک   الف

  یزبان  قلمرو 

 . دیکن  نییتع  ریز  یهاجمله  در  را  یتبع  یها نقش  -11

 .  آمدیم   یو نینگران بودند و سلطان ولد، فرزند موالنا، هر دم به بال اریبس شانیخو موالنا یماریشبِ آخر ب  •

 .ستیروشن ن یدرستچه بر سر او آمد ، به نکهیسرانجام کار شم  و ا  •

 بود.   یو بر موالنا نماز خواندند، بر موالنا که مرادِ بزرگ حاضر شدند یو  یی. در تشستند یگر اریموالنا بس کریبر پ  آنها  •

 ( پ ( ب  ( الف

 . دیسیکن« را بنو  رهامرا    تنها  ن،یبنه به بال  سرمصراع  »رو   ۀشدمشخص  کلمات  نقش   - 1۲

 .است شده  لیتشک  جمله  چند  از کن«  مبتال  شبگرد  خراب   من  ترک   /کن   رها  مرا  تنها ن، یبال  به  بنه   سر  »رو  تیب  -13

 5( ت   4( پ   3( ب  2( الف

 .دیسیبنو  را   شده مشخّصرا« نقش کلمات    پازیگرصنم    ، آخر  دیرا/ به من آور  ما   ار ی  دیبکش  فان ی حر  یا   د ی»برو  ت یدر ب  -14

 .دیده  پاسخ  هاسؤال  به و  دیکن  توجّه  ر یز  ۀجمل  به   - 15

 . گفتندیم  ند پر شم  را او معنا عال  در پرواز لیدلبه •
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 است؟  یبی( عال  معنا چه نوع ترکب دارد؟  ی( پرواز چه نقشالف

 . دیسیرا بنو گفتند«ی»م فعل  گذر نوع( ت دارد؟   یند  چه نقش( شم  پرپ

 .دی ده  پاسخ مربوط  ی هاسؤال  به  ر یز  یها جمله  به  توجّه  با   -16

  ی تیحکا  یشیگفت : درو  ؟یکردیچه کار م  :که  دیپرس  خیش  دم،ی رس  خیش  شی. چون پ نوشت یم  یزیما، او را چ  خیش  یهاتیاز حکا  

 .  نوشت یم خیچند خواست، از آنِ ش

 دارد؟ ینقش چه خیش دم«،یرس خیش شِ ی»پ  عبارت در( ب ست؟ ی چ »را« نوع( الف

 . دیکن نییتع مقلوب  یوصف بیترک کی( ت ناگذر؟   ایگذراست  دم«ی( »رسپ

 است؟  یاکلمه  نوع چه »آنِ«( ث

 .دیده  نشان  را  جمله   یاصل  ی اجزا.«  بودم  فرزند  ۀمنزلبه  من  خاله  ن یا یبرا »  ۀ جمل  در  - 17

 . دیرا مشخص کن  رو یو پ  هیپا ۀجمل  ر یز  مرکّب  ۀ در جمل  - 18

 . دادمیم  نشان  عالقه  یسعد کالم به نسبت من  که بود وقتخو   زین امخاله

 : دیپاسخ ده ریز  یهامربوط به جمله  ی هابه سؤال  - 1۹

  با زبانِ    ی آورد  بود؛ پنداشت  اد ی از پدر  را به    یاجمله  ی مشت کشمش را گرفت؛ گفت  ک یآن    بیعج  یکودک با ادب و تواضع

 . یبه استراحت نشست بیدرخت تنومندِ س کی ریکند. در باغ ز کیبه ما عرض تبر خواهدیم  یزبان یب

   شود؟یم د  ی نکر  در متن د «ی( چند »الف

  ست؟یو »مشت« چ ب«ی»عج ینقش دستور( ب

 هستند؟   یاچه نوع کلمه «یو »پنداشت «ی( »گفتپ

 دارد؟  یی هاه یچه آرا ی زبانیب زبانِ( ت

 است؟ کلمه کدام ۀوابست ک«ی» آخر، عبارت در( ث

 .دیده  پاسخ   ریز  یهاعبارت  یها سؤال  به  - ۲0

  ک یچیه  ۀعالق  و  تمحبّ  کرد،  جدا   ه   از  را  ما  یبادتند  اگر  که  بوستان  یدرو یسف  ةزیدوش  نیا  طهارتِ  به  و  بهار  گنا ِیب  قاصد  یپاک  به

 .  یدار نگا  را یدوست شود، یکافور  ما یمو شکوفه،  نیا مثل  تا نشود سلب یگرید از

 ست؟ یچ عبارت یابتدا در »به« نوع( الف

 دارند؟ یاه یآرا چه و ستیچ ز «ی»دوش و »قاصد« از منظور( ب

 کدامند؟   بهمشبّه  و مشبّه شود« یکافور  ما یمو شکوفه نیا »مثل ۀجمل در( پ

  ست؟یاز چ هیشدن« کنا ی( »کافورت

.«   یرا نگا  دار  یسلب نشود تا دوست  یگری از د  کیچیه  ۀت و عالقما را از ه  جدا کرد، محبّ  یباد »اگر تند  مرکّب   ۀ( در جملث

 .  دیکن  نییرا تع رویو پ  هیپا  یهاجمله 

 

 چهارم   فصل  تستی  یهاپرسش

  ی فکر  قلمرو 

 دارد؟  ییپا را« تناسب معنازی آخر صنم گر دیما را/ به من آور اری  دیبکش فان، یحر  یا   د ی»برو  تیببا    نهیکدام گز  -1
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 نفففدارد روا نیفففا کفففرم کفففن، رهفففا جففففا صفففنما( الفففف

 کفففففن ن یگرامففففف اریففففف قفففففدم نثفففففارِ گفففففر( ب

 رففففت و زد   یتففف بفففه و دیفففبرنج جفففرمیب آنکفففه( پ

 بفففففاز دیفففففآینم شفففففوق  و منتظفففففر بفففففود دل( ت

 

 نفففدارد دوا کففف  ز کفففه یدرد یسفففوبفففه بنگفففر 

 دیفففآ بفففاز دگفففرم کفففار چفففه بفففه جفففان گفففوهر

  یبکنفففف ییصفففففا کففففه را خففففدا دیففففآر بففففاز 

 دیففففآر مانیسففففل بففففه را سففففبا شففففهر هدهففففد

 

 شود؟یم   دهید  تیب   کدام   در  د«یکن  باور  من  ز  نیا شمس،   از  که؟   از /دیام  دمیببر  بار  هزاران  »صد  تیب  مفهوم   - ۲

 کففردن؟ خففواه  چففه برگشففته طففال  نیبففد مففن( الففف

 سفففت؟یچ کشفففتن از دشفففوارتر کفففه دیپرسففف عقفففل( ب

 دینکشففف نیریشففف درِ از پفففا و زد سفففر بفففر شفففهیت( پ

 مففن یمسففت یکسفف اسففت د یففند شففهر همففه در( ت

 

 اسففففت نگونسففففارتر تففففو ا یسفففف مژگففففان ز کففففه 

 اسفففت دشفففوارتر همفففهفرمفففود ففففراق از  عشففف 

 اسفففت پفففادارتر همفففه از عشففف  در بفففر کنکفففو 

 اسففت ارتریهشفف همففه از شفف ع  یمففکففه مسففت  زان

 

 ییتناسب معنا   نه یگمان باشد« با کدام گز  نیانسانْت ا   ۀکه نَرُست/ چرا به دان   نی»کدام دانه فرو رفت در زم   ت یب  - 3

 ؟ندارد

 مفففرگ ،یبفففاق را تفففو یففففان یهسفففت کنفففدیم( الفففف

 یگرفتفففار سففاز از شفففهیر دارد کففه مفففزرع نیففا در( ب

 شفففود خوشفففه هفففزار ردیفففبم کفففه یادانفففه چفففو( پ

 زیفففمگر جسففف  مفففرگ از یجفففان جفففان جفففان تفففو( ت

 

 یاشففففد  زانیففففگر دیففففجاو دولففففت از چففففه تففففو 

 زدیففخیم دام صففد ن،یزمفف بففر افتففد دانففه کیفف اگففر

 مُفففردم چفففون هفففزار صفففد خفففدا فضفففل بفففه شفففدم

 ارتحفففالش ز شیمنفففد یففففان سفففتین تفففو جفففان

 

 شتر یب  که  جهت  آن  از   بلکه  بُخل  جهت  از  نه   داشت  ی اشانهیدرو  یزندگ  داشت  که   یتمکّن  ۀ هم  با  »خاله  عبارت  مفهوم   - 4

 ..... تناسب دارد. تیب  جزبه  اتیاب  ۀ هم  با.«  نداشت  اجیاحت آن  از

 

  یدهینمفففف گففففوهر بففففه فقففففر یآبففففرو مففففا( الففففف

 یمشفففففو رخ ز قناعفففففت و فقفففففر غبفففففار حفففففاف ( ب

مُر دنائففففففففففففت از( پ  را قناعففففففففففففت شففففففففففففِ

 آردینمفففف فففففرو سففففر گهففففر یهففففاگففففن  بففففه( ت

 

  یدهینمففففف سفففففکندر مُلفففففک بفففففه رمففففف  سفففففدّ 

 اسففففت یاگریففففمیک عمففففل از بهتففففر خففففاک نیکففففا

 آز؟ اسففففففت کففففففرد  نففففففام کففففففه را تهمّفففففف

 را قناعففففففت ۀسررشففففففت افففففففتی کففففففهیکسفففففف

 

 دارد؟   یی قرابت معنا  ر یز  تیبا ب  نهیکدام گز  - 5

 استسقا« و  سرد   آب  و   تابستان  و  بود  ابانیب  / کردم  بد  که   من از  ریمگ خوردم  یشربت  ار  حرص  »به

 نبودسففففففت مففففففن اریففففففاخت کنیولفففففف( الففففففف

 بحمففففففداه فففففففارغ  گففففففدا و پادشففففففا  ز( ب

 یبفففرکن  ور نففف مفففهیاجفففل خ غیففف( مگفففر بفففه تپ

 ریّفففففففمُخ نبفففففففوَد فلفففففففک مجبفففففففور کفففففففه 

 خففففاک در دوسففففت پادشففففا  مففففن اسففففت یداگفففف

 از درِ دولفففت نفففه رسففف  و را ِ مفففن اسفففت دنیفففرم

 بگففففففففو تنگففففففففت دل خواهففففففففدیم چففففففففههر
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 مجففففففففو یتففففففففیترب و یآدابفففففففف چیهففففففف( ت

 

 

 

  یادب  قلمرو 

 .دارد  وجود  پارادوکس   یۀ آرا.....  ۀنیگز  جز به  اتیاب ۀهم  در  - 6

 اسففتکففه گرفتففار زلففف دلبنففد  ی( خوشففا دلففالففف

 ت کففففه خففففارزار جهففففاندار محبّفففف زیفففف( عزب

 سففتین عشفف  اریففد از ریففغ  وطففن بهففر جففاچیهفف( پ

 نیعشفف  را گففن  بففود در آسففت یگففدا 3دلفف ( ت

 

 بنفففد اسفففت نیفففو در اااسفففت ففففارغ و آزاد، کففف یدلففف 

 دوسفففت یت اسفففت ااسفففت، همانفففا محبّففف یگفففر  گلففف

 شفففففود آبفففففادان الب،یسففففف از مُلفففففک آن در خانفففففه

 تففففو یگففففدا بففففوَد کففففههر رسففففد سففففلطنت بففففه زود

 

 پارادوکس وجود دارد.   یۀ ..... آرانهیگز  جز به  اتیاب ۀهم  در  - 7

 ماسفففففت یگیمفففففا ز گرانمفففففا یمتفففففیقی( بالفففففف

 اسففففففففت یدر افکنففففففففدگ ی( ر  رسففففففففتگارب

 ( در ر ِ عشففففف  مسفففففلمان نتفففففوان گففففففت او راپ

 ( آ  گفففا  از دل زدایفففد زنففف  و گفففه زنففف  آورَدت

 

 نفففففدارد ثمفففففن مفففففا هیفففففچفففففرخ فروما نیکفففففا 

 اسفففففت یجمففففف  از پراکنفففففدگ دیکفففففه خورشففففف

 مففففانشیکففففه بففففه کفففففرِ سففففر زلفففففت نبففففوَد ا

 شفففودابفففر گفففا  از بفففاد جمففف  و گفففه پریشفففان مفففی

 

 است؟   آمده  نادرست  عبارت کدام  به  مربوط یها هیآرا  - 8

 ( هیمکن ةاستعار -صیها را درخشان ساخته بود. )تشخگل ۀکرد ، را  باغ را رُفته و گون یدستچابک باران( الف

 ( صیتشخ -صی. )تشخدند یرقصیم درختان  گرداگرد هاچلچله و سرمست ش یخو یدرون طراوت از ها گل( ب

 (  هیکنا - . )مجازکردیم تیهدا را گوسفندان  ۀگل و انداخته دو  به را شیخو کوچک نَمدِ  ییروستا یپسر( پ

 ( هیکنا -هی. )تشبزد صدا  را او بود شد   ما  ان  انجمن بیعندل که خل خو  یقیرف( ت

 یزبان  قلمرو 

 ندارد؟  وجود  بدل  نهیگز   کدام  در  - ۹

 .آمد  ا یدن به بلخ  در موالنا به مشهور  ن،یالدّجالل به  بملقّ د،محمّ( الف

 . کرد مالقات معروف، شاعر و  عارف  ،عطّار با شابورین در نیالدّجالل دمحمّ( ب

 .بود بزرگ یدانشمند ،یبیخط نیحس بن  دمحمّ ن، یالدّجالل پدر( پ

 .کرد ازدواج یسمرقند خاتون گوهر با  پدر فرمان به  یسالگ هجد  در نیالدّجالل( ت

   شود؟یم دهید  یوصف  و  ی اضاف  بیترک  چند  بیترت  به  ر یز  متن  در  - 10

  ی همدم   امیّا  ادگارِی  نیبهتر  خود،  کینزد  ارانِی  تِهمّ  به  موالنا.  شد  دمش   عازم  خود،   همدل  اری  طلب  در  او  ار،یبس  یجستجو  از  پ 

 .سرود ار

   5 -7( ت   3 - 6( پ   4 -7( ب   4 -6( الف

 آمده است؟    نهیدر کدام گز   بیَمنسَک، وعظ، زهد« به ترت عت، ی»شر  ی هاواژه  ح یصح  ی معنا  -11

 
 ان یصوف  لباس:  دل .  1
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   ییعبادت، پند دادن، پارسا ی جا ن،ی( را  دب  یزگاریعبادت، اندرز، پره  یجاها ن،یی( آالف

 تقوا  اندرز، ، یقربان   یجا مذهب،( ت   یزگاریناصح، پره ان،یعبادت حاج ی( شرع، جاپ

 .است  درست  تماماً.....  ۀنیگز  جزبه  هانهیگز  ۀهم  در  هاواژه  یمعن  - 1۲

 و شرط  دی قیب: مطل   -یرهسپار: عزم - دلبر: صن  -دنیبال: فخر - ییراهنما: ارشاد( الف

 صحبت: معاشرت   -دستار: عمامه -مَلَک: فرشته -اسرار: رازها -: خورتی( سب

 بَها: رون    -سنا: فروغ -در سوگ مرد  ی: شعرهیمرث -: مهترِ شهراریشهر -ری( حُسام: شمشپ

 آسمان: رضوان -روزید: دو  -کتا ی: د یفر  -شهرت: آواز  - یال: سزا( ت

   ؟ندارد  ییکدام عبارت غلط امال  -13

 .«است عصر  خیمشا بزرگان از او که  یکن ارتیز را یطبر  عبدلملک خی»ش: گفت  پدرم   ،یشد  فارغ ح  مناسک از چون( الف

و محرم اسرار   افتهیتقدم  ۀغربت، مرتب د یبود که هر دو به مز  یو ان  ی ند منظرد یپسند محضرکوین طب رکیز ش ال دو را ریش( ب

 گشته. 

 غالب.  ییو رجا ختهیآم  یبا قَبض یعجب داشت و بَسط یخلق   ،یرجا، آن واع  خال ۀکعب ۀرضا، آن نقط ۀروض  ۀ( آن چشمپ

واب، آشنا نتوان ثو را ِ    یّرا بر اخالق مرض  تقیمذموم طر  رتِیس و بد  د یای ن  یمزاج هرگز راستشناخت ملک را که از کژ  د ی( و ببات

 کرد.  

 دارد؟   وجود  یتبع  نقش  چند  مجموعاً ریز  عبارت  در  -14

  به  که  یهند  سبک.   یآور  شمار  به  یهند  اسلوب  ارِیع تمام  ةند ینما   دی با  را  دوازده   و  ازده  ی  قرن  شاعر  یدهلو  دلیب  عبدالقادر

پر کار و توانا به اوج خود  ةندیگو نیمشهور است در آثار ا نیآفرشگفت و   یبد یهامضمون  بردن کار به  و یشیاند نازک و یبندالیخ

 . دیرس

 3( ت    4( پ    6( ب  5( الف

 است؟  نشدهاستفاده    ی تبع  یها از نقش نهیدر کدام گز  - 15

 .استخر کنار اومد   حسن ی مشد زنِ طوبا، یمشد( الف

 .منه مواظب و باال اون نشسته حسن ی مشد حسن ، یمشد  گاو من( ب

 .حسن یمشد  ۀخان آمدند کدخدا  و اصالن( پ

 .چاهشون تو بندازن منو اومدن نایا حسن، یمشد  یآها حسن، ی مشد یآها( ت

 دارد؟   وجود  یاضاف  بیترک  چند  ریز  عبارات  در  -16

 پرداخته   کتاب  نیا  نظ   به  موالنا  عمر،  اواخر  تا  ظاهراً.  نشستیم  ی و  شگا  یپ   در  نیالدّحسام  هاشب  و   بود  مش ول  یمثنو  نظ   به  موالنا

 درخشانِ عمر موالنا به جهان آخرت سفر کرد.   دیخورش اآلخر،یجماد  پنج  شنبه،کی روز عاقبت،. بود

 11( ت   10( پ    ۹( ب  8( الف

 است؟   متفاوت  هاجمله ر یسا  با   جمله   کدام  یاجزا  - 17

 . شد  توقّ پر  آثار، نیا با ییآشنا با  آغاز همان از من  یادب  ذوق ( الف

 . شدم آشنا او  با کی تار و کوچک اتاق  آن در من( ب

 . بود همرا  داستان و نقل و ظرافت یمقدار  با گفتار ( پ

 .پنداشتندیم  لخ یکم مرا د یشا ابانیخ و کوچه مردم( ت
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 ندارد؟  جدا  نهاد ریز  ی هاجمله  از کیکدام  - 18

 سوق داد. مسجّ از سبک  دیتقل یسو( خواندن گلستان مرا بهالف

 وسعت داشت.    یقدر کافبه یکالم و معن  ۀ( خوشبختانه دامنب

 .بود حد نیا از شتریب  یلیخ ا یادب فه  ۀدرج( پ

 . زدیم حرف... و شعر ث،یحد خ،یتار: مثل مختلف مباحث از مادرم برخالفِ( ت

ب  ن ی ترحافظه»کم  عبارت  در   - 1۹ را صرف حاضر کردن دروس کرده بود و   ش یروز اوقات خو  ست یاز ب  ش یشاگردان، 

 وجود دارد؟   ی و اضاف  یوصف  بیچند ترک   بیو مسرور بود.« به ترت  یراض  ش یکس از کار خوهر

 4 -3( ت   4 -2( پ   5 -3( ب   5 -2( الف

  ست؟یکدام گروه کلمه درست ن  ییمعنا  ۀرابط  - ۲0

 ( گل، شکوفه: تناسب  ب ( بهار، شکوفه: تضمن  الف

 تضاد : یجد پران،فه یلط( ت کال : ترادف   ( نمد، پ

 

 پنجم   فصل  پاسخ کوتاه  یهاپرسش

 ی فکر  قلمرو 

 .دیسیبنو  را   ریز  ی هامصراع  مفهوم  - 1

 پو  یل ین ماتمففت  داغ به کعبه یا( الف

 . زدیم  دف یپنهان و  گرم دست هفت  با آسمان( ب

 . د یکشیم کِل ار یدمحمّ گل یجمهور  دتولّ د،یخورش( پ

 . زنففندیم جفنون چففرخ جانانه چه( ت

   یکن تیحما را ها آالله   که / یکن عت یب الله گل  با ایب( ث

 ست؟یسحرزادشان« چ  یاز گلو   دیدم   /ادشانیفر   دیکه خورش  آنها»از    تیسحرزاد« در ب  یمنظور از »گلو  - ۲

 چه؟   یعنی  ما«   جان   بر  انکار  زخم  »بزن   - 3

 است؟   شده  دیتأکیم مفهو  چه   بر  دارد«  نهیری د  یشاوندیخو  آزار با  »عشق  مصراع در  - 4

  »کبوتر   از  منظور  دارد«  نهیس  در  او  کهیمزخ  یچاه  کبوتر  آن  /یقراریب  با  کشدیم   پر  عاشقان   یهوا  »در  تیب  در  - 5

 ست؟یچ  «یچاه

ب  توجّهبا    - 6 م   یرگیت  بزرگ  قفل»ناگهان    تیبه  کل  کهآن  /د یگشایرا  دستش  از    نهییآ  پر  شهر  دیدر  منظور  دارد« 

 .دیسیبنو   را   شدهمشخّص یهاقسمت

 ، در وصف کیست؟6.بیت سوال  7

 .دیسیبنو  »الله«  یبرا  ن ینماد  مفهوم دو  - 8

 

 ی ادب  قلمرو 
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 :دیده  پاسخ  مربوط یهاسؤال  به   ریز  تیب دو  به  توجّه با  - ۹

 آنهففففففاچنبففففففر نففففففف  رسففففففته بودنففففففد  از

 عفففففر  بفففففه گشفففففودند پفففففر و شفففففدند پفففففرواز

 

 آنهفففففاهمفففففه را شکسفففففته بودنفففففد  هفففففابت 

 آنهففففابودنففففد  بسففففتهدسففففت کففففه چنففففدهر

 

 . دیسیبنو را شعر قالب( الف

 دارد؟ یاه یآرا چه  «نف »چنبر(ب

 . دیکن  نییتع را شعر پارادوک  یۀآرا( پ

 ل یدل  ذکر  با  را  خروش«  و  جوش  در  فرات  اتیتشنگ  وز  /پوشیلین  ماتمت  داغ  به  کعبه  ی»ا   تیب  شاخص  یۀآرا  - 10

 .دیسیبنو

 دارند؟   یا هیآرا  چه  اد«یفر  دیخورش  دنی دم   -عشق  دف  - یجمهور  دتولّ  - جهان  »بام   ی هابیترک  -11

 . دیکن  نیی تع  را  پارادوکس  و   هیتشب  ه، یمکن ۀاستعار ص، ی تشخ ریز  یها مصراع  در  - 1۲

 دارد  نهیک  از یحالت ی مهربان  یحتّ تویب( ب یعشقباز کار  است لیتعط ندیگویم تویب( الف

 است عففاشفف  مرهففف  نیا زخ  بزن( ت د ی گشففایم را ی فففرگیت  بزرگ قفل ناگهان( پ

 یزبان  قلمرو 

 .دیکن  کامل  را   یخال  یجاها   »ترادف«  یی معنا ۀرابط  به  توجّه  با   -13

 .....................و ....................... ←محبّت ..................و ......................  ← یَ

 ......................و ...................... ←هامون ................و ..................... ←چنبر

 . دیسیرا بنو  آنهاو شکل درست    دیابینادرست را ب  یهاواژه  ریز  ی هاگروه  نی از ب  -14

 هلول  -یآفتاب  ۀمهوّط  -عام   بار  -صترگ  ۀحماس  -قتیحق  یجستجو  -ی گر یت  و  یاهیس  -یروزیپ   و  فتح  -قطر   و  رشهه  -مات    و  داغ

 صبح نیا

 شده کدامند؟های حذفواژهپوش«  یلیکعبه به داغ ماتمت ن  ی در مصراع »ا  - 15

 حرف بس است«:    ک ی»در خانه اگر کس است/    تیاست« در ب  »یبه تفاوت معنا   توجّهبا    -16

 . دیکن نییتع را فعل  دو بودن  ناگذر ای  گذر نوع( الف

 .دیسیبنو را »ب « و »ک « یدستور شنق( ب

 بنویسید.  یمفعول  صفت  و   مضارع  بن   ، یماض  بن  »رفتن«  مصدر  از - 17

 .دیبساز  اقتیل  صفت  ک ی  و  ی فاعل  صفت  دو  گذشت«ی»م   فعل  از - 18

 . دیسیبنو  را   ریز  یانی ب  یهاصفت  از  ک یهر  نوع  - 1۹

 ی آسمان - ند یآ -شکفته -خواهان -د  یدآبْ - یزندان -یدن ید  -نایب

 ستند؟ین  صفت ر یز  یها واژه  از کیکدام  - ۲0

   یی بایز -لبخند - تابناک  -یاله - یبندگ -بستهدست -بازنشسته -جوانمرد -یبزرگوار 

پاسخ پرسش  نامۀ  اوّل   فصل  تستی   یها   

ی هست در نظ  وجود: الؤس  تیب با  مشترک مفهوم ←پ -1 ب -21   
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خرد از شناخت خداوند.   یناتوان تیبمفهوم  ←پ -2  

یبندگان را رف  م ازیبخشش ن یمفهوم: خداوند از رو ←پ -3 . کند  

یمفهوم مشترک: کس ←پ -4 .شودیبرساند، سعادتمند م   یکین گرانیکه به د  

تیب ریمفهوم سا کوکار،یبخشش خدا بر بندة ن پاسخ نۀیگزمفهوم  ←ت -5   ها 

.است یخودباور  

الف  -6  

ت بلند مه  است نه تنها زورِ بازو  مفهوم مشترک: همّ ←پ -7  

کورکورانه    دیتقل ی مفهوم: نف ←الف -8  

   دیمفهوم: نکوهش تقل ←الف -۹

کبوتر با کبوتر، باز با باز.........  تیب نیمفهوم ا ←پ -10  

ی معن سن حالوت زبان،  بخشیچاشن ←الف -11  

کی ی پا ←الف -12   /صی: تشخیرا و ریکار تدب  ر،یتدب یپا /هینهادن: کنا سو

: جناس یرا ،یپا  

  /تضاد: دوست و گانهیب /هیتشب: چن  مانند /هی:کناخوردن ماریت ←ب -13

جناس : پوستدوست،   

شد.  وانهیعقل د ←پ -14  

دادن شماردرماندن/  یزیبه چ  /درنهادن قل : هاهیکنا  ←ت -15  

پ  -16  

سر چش ، ←الف -17  

زاغ، باغ، راغ،/ راغ، فراغ/ قدم، قل    ←ت -18  

پ -1۹  

اند. ن متواز سج  ا ی همسانجناس  ای  تیدو ب  یها واژ ←الف -20  

الف -22  

رادف ت: انعام احسان، ←الف -23  

دغل، نصاب ت،یّحم ←پ -24  

.است جمله سه نهیگز نیا ←ت -25  

پ  -26  

ترادف : ذلّت ، یخوار ←پ -27  

، »شد«:  و دوم اوّل نۀیگز در ←ت -28

یاسناد: »ت«در گذشت؛: »پ« دررفت؛   

ت -2۹  

: »جامه« پاسخ نۀیگز در ←پ -30

لباس: هانهیگز ریسا در خواب؛رخت   

پ -31  

. بود گزارد   فارغ،  تب، بوالعال، ←پ -32  

ب -33  

الف -34  

 /کردن مهر :  یتوقنابود/  :لیزا ←ت -35

: دنیکش رخت /ظهر: نیشیپ  نماز

درکما:   للّه /یزراع  نیزم: عتیض /دنیکوچ

دهاد/ غرامت ریخدا پادا  خ زد :  

انیز د  ید  

ب  -36  

پ -37  

ب -38  

:  گری: ظهر/ نماز دنیشینماز پ  ←الف -3۹

عشا : خفتن نماز /م رب:  شام نمازعصر/   

ب -40  

 

پاسخ پرسش  نامۀ  دوم  فصل  تستی   یها   

.است طلوع گرید نۀیگز سه و دیغروب خورش نهیگز نیا موضوع ←ب -1  

الف -2  

روزشبانه کیشب تا شب بعد=  کی از ←ب -3  

رن ، سن ، نن :   /یروح جنون: اضافه استعار ←ب -71

یآب / یری جناس/ تکرارِ بم هیکنا: نبودن شهیش از بودن،  تر  

هیمکن استعارة  ،عر   ةکنگر ←الف -81  
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  شدن ادیز: دوم مصراع و سربازان شدن کشته: اوّل مصراع مفهوم ←ب -4

 سربازان 

ب -5  

ست. ا سرو ستود  شد  ی: آزادگگرید نۀیسه گز در  ←ت -6  

پ   -7  

ب   -8  

الف   -۹  

  یزندگ   متفاوتِ گونۀ دو  مفهوم: گرید نۀیگز سه و سؤال عبارت در ←ب -01

آمد  است. یدربار یسرشار از خوش ی جن  و زندگ رن  و پر  

  یریو پ  ی کهنگ ۀغلب نهیگز نیبرخالف مفهوم عبارت، در ا ←ب -11

الف  نهیتنها در گز  گانستار ریبه تأث انینیش یباور پ  ح،یتلم یۀآرا ←الف -21

 وجود دارد.

ار ی از استعار  :آهو /هیکنا: کردن رم /صیتشخ : صبا یبرا گفتن ←الف -31  

ت -41  

 هیفکر حمله تشب /هیتشب  و هیکنا بودن، پراکند   ملخ و مور  مثل ←پ -51

ک«  د، »ر، ییاآرواج  /صیشد  به بختک/ استقبال شهر: تشخ  

  هیتشب: خفّت بار  ←پ -61

 

 

 

: تضاد   ی قطر  و  ←ب -1۹  

رهاند  د، یجنگ ←ت -02  

  دم،د یسپ ن،ی: چنهانهیگز  ریدر سا د یق ←الف -12

 دوچندان

.است هسته رزا،یم ←ت -22  

رزایم ن،یواپس چند، : هانه ی گز نیشیپ  یهاوابسته ←پ -32  

  یخصال، بختک، اهتزار، درست معن ار، ید ←الف -42

شد  . اند  

ملّا شاخص ر،یام رزا،یم ←پ -52  اند

ب   -262  

غلط ←الف -72 بار دهشت خواهانه،فزون اهتزاز، ر،یصف :ها  

هر  /آقان،حاجیا /آن ک،ی ←الف -82  

مه  ←ب -2۹ مورد   4استاد، همان، شش،  ن، یتر  

پ -03  

 

 

پاسخ پرسش  ۀ نام  سوم  فصل  تستی   یها   

مانند   عاش  عش ِ رشدنیفراگ:  پاسخ و سؤال تیب مشترک مفهوم ←الف -1

محبوب  شهرت  

شدن از عش  رها  گر، ید نۀیخالف سه گزپاسخ بر نۀیمفهوم گز ←الف -2  

ت -3  

محبوب  یمفهوم: جان دادن در عش  و بقا ←پ -4  

. مفهوم: درد عش  درمان ندارد ←ت -5  

یمفهوم: انسانِ ب ←الف -6 . است ینابود سزاوار  عش   

یم نیآن را از ب لذّتدرمان عش  بودن،  یمفهوم: در پ ←الف -7 .   برد  

  بیغا  اری دارید یسؤال و پاسخ: آرزو تیدر ب ←پ -17

  ار؛ ی یی بایدر»الف«: پنهان نماندن ز ست.ا مطرح شد 

  حیدر »ت«: ترج ار؛یاز مهر  اش سرشار بودن ع  در»ب«:

اری  یپنهان  دارید  

ت -18  

الف -1۹  

است. وندیپ »چو«  ←پ -20  
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ندارد.   یسر و کار شیعاش  با آسا نهیگز  نیدر ا ←ت -8  

  است. تفاوت تواض  و تکبر  انیب نهیگز نیا ←ت -۹

  دو  بر)  است یلها ۀفی دشوار خل فۀیوظ رفتنیپذ مشترک: مفهومِ ←ب -10

( یاله امانت دنیکش  

یم اریاز محاسن   نهیگز نیا ←الف -11 نهیگز و  دیگو یسطح گرید  یها  ینگر

یم ینف را . کنند  

خاک  از انسان خلقت: پاسخ تیب و سؤال مشترک مفهوم ←ت -12  

 به عش پاسخ: سپردن ازلِ امانت   تیمشترک سؤال و ب مفهومِ ←پ -13

 انسان

یارادة اله قدرت بر  دیتأک ←ب -14  

دوم به   تیب /نیعاش  راست اوّل تیبه توبه اشار  دارد./ ب تیب نیا ←پ -15

یب . است یواقع انسان خواستارِ چهارم تیب /ایدن یارزش  

اشار  دارند. فهیشر ۀیآ نی ب و پ به ا تیدو ب ←الف -16  

 

مجنون، عش : مراعات   /هیعش : تشب  ثیحد ←ت -21

: تضاد  دیو بخند ستیبگر /رینظ  

حلقه در بر  : هیبر، حلقه بر در/ کنا حلقه درعک :  ←ب -22

  بر بر،  و بر  در،: جناس /بودن حلقه چو: هیتشب /گرفتن

 )آغو (

اشهب )مجاز از   «ب»  تیب /هیآخر کنا تیب ←الف -23

( تضاد/ الف جناس تام  یکی )مجاز از تار ا  یس: (، اده  یروشن

حی)قلب(/ پ تلم  

پ -24  

ت -25  

حرف اضافه است.  نهیگز  نی»به« در ا ←ب -26  

یم گو  ←ب -27 یی کنا مفهوم با است فعل داشت  

و ظلوم نادرست معنا شد  است.  اریاخت ←پ -28  

 /یازینی: ب غنا: قبضه: مشت/ طوع: اطاعت/ هاغلط ←ب -2۹

مشعش : تابان  /رن ین:  یبتل /ی خوار: مذلّت /خوار: لیذل  

به سن  بر  ←ت -30  

ب -31  

سه جمله مستقل ساد  است. ت،یب ←ب -32  

 

 

 

 

چهارم  فصل  تستی   یها پرسش  ۀ نام پاسخ  

وفا یب  اری  افتنِی : پاسخسؤال و  تیمفهوم مشترک ب ←پ -1  

عش   دشوارِ را  در نشدن د یمانا: پاسخسؤال و  تیمفهوم مشترک ب ←پ -2  

ناساز  یایدن فراوان  یهایگمراه: پاسخ نۀیدوبار ؛ گز اتی: اعتقاد به حگرید ۀنیمفهوم مشترک سؤال و سه گز ←ب -3  

قناعت  ش یستا: پاسخ نۀیخالف گزبر گرید ۀنیمفهوم مشترک سؤال و سه گز ←پ -4  

بودن اریاختیب به  باور:  پاسخسؤال و  تیمفهوم مشترک ب ←الف -5  

داشتن گدا نیت: گن  در آست /البیس از یدلِ دربند/ پ: آباد یِآزاد الف: ←  ب -6  

به کفر مانیا /یپراکندگ از دیخورش تیجمع /یگی بودن از گرانما متیقیب  ←ت -7  

. ندارد هیکنا  باالپو ، از مجاز نمد  ←پ -8  
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   ت -۹

:  یوصف بیترک /یهمدم   امیّ ا ام،یّ ا ادگاریخود،  ارانی ار، ی ت خود، عازم دمش ، همّ اری ار،ی: طلب یاضاف  بیترک ←ب -10

ادگار ی نیبهتر ک،ینزد ارانی همدل،  اری ار،یبس یوجوجست   

ب -11  

ت -12  

شکل درست غلط ←پ -13  ها در الف: عبدالملک/ ب: قربت/ ت:صواب 

شاعر، بدل/ دوازده ، نازک ←ب -14 شگفت...، بردن کار به ، یشیاند معطوف:  توانا ن،یآفر  

)بدل(/ پ: کدخدا )معطوف(/ ت:   حسن یدر الف: زن مشد  ینقش تبع ←ب -15  

عمر، عمر   دیخورش  االخر،یپنج  جماد کشنبه،یاواخر عمر، نظ  کتاب، روز  ، یو شگا یپ  ،ی: نظ  مثنویاضاف بیترک ←ب -16

 موالنا، جهان آخرت 

فعل گذرا به مسند    گرید  ۀنیجمله فعل گذرا به مفعول و مسند دارد. سه گز نیا ←ت -17  

ا یادب  فه  درجۀ ، یمعن  و کالم دامنۀ گلستان، خواندن: بیترت به گر،ید نۀیگز سه در نهاد  ←ت -18  

ک  /یوصف بیک : ترکروز، هر ستیب ←الف -1۹ حافظه صرف حاضر کردن، حاضر کردن دروس،   ش،یشاگردان، اوقات خو نِیتر

   یاضاف بی: ترکشیکار خو

کال : تضمّن نمد، ←پ -20  

 


