
برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

 درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

3 221

3   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار

77%

سؤا لهاي ١ تا ٣

درصد مراجعه %77 تا 73%

سؤا لهای ٢٠ تا ٢٢

درصد مراجعه %66 تا 64% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

73%

64%

5 254 46

2سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 3 3

75%

سؤا لهاي ٤ و ۵

درصد مراجعه %75 تا 65%

سؤا لهای ٢٣ تا ٢۵

درصد مراجعه %60  تا 57% 

سؤا لهاي ٤٤ تا ٤۶

درصد مراجعه %52 تا 41% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

65%

57%

41%

9 276 49

4سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 2 3

72%

سؤا لهاي ۶ تا ٩

درصد مراجعه %72 تا 67%

سؤا لهای ٢۶  و ٢٧

درصد مراجعه %66 تا 65% 

سؤا لهاي ٤٧ تا ٤٩

درصد مراجعه %52 تا 48

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

67%
65%

48%

19
3910 59

10سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 12 10

86%

سؤا لهاي ١٠  تا ١٩

درصد مراجعه %86  تا 75%

سؤا لهای ٢٨ تا ٣٩

درصد مراجعه %74 تا 57%

سؤا لهاي ۵٠ تا ۵٩

درصد مراجعه %55 تا 35% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

75%
57%

35%

سؤا لهای ٤٠ تا ٤٣

درصد مراجعه %61 تا 52% 

3سؤال دشوارتر 4

43

52%

درصد مراجعه %77 به 73% درصد مراجعه %66 به 64%  درصد مراجعه %75 به %65درصد مراجعه %61 به 52%  درصد مراجعه %60 به 57%  درصد مراجعه %52 به 41% 

درصد مراجعه %72 به 67% درصد مراجعه %66 به 65%  درصد مراجعه %86  به %75درصد مراجعه %52 به 48% درصد مراجعه %74 به 57% درصد مراجعه %55 به 35% 

ادبیات تعلیمیفصل یکم

آرایه و تاریخ ادبیاتلغت و امال

مفهـومدسـتور زبان
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 1مبحث: لغت و امال
 آمده است؟ نادرستای در کدام گزینه معنای واژه -1

 رساننده(، )بنان: سرانگشت()ممد: یاری جمال(،( )قسیم: صاحب1

 بو(، )جود: کرم(( )حلیه: زینت(، )وسیم: خوش2

 ( )انبساط: خودمانی شدن(، )منّت: نیکویی(، )مطاع: فرمانروا( 3

 ( )وظیفه: مقرّری(، )روی: چاره(، )قدوم: آمدن(4

 ؟استدر کدام گزینه معنای همة واژگان صحیح  -2

 جمال(اندام(، )باسق: بلند(، )وسیم: صاحب( )فایق: صفوت(، )جسیم: خوش1

 آوردن(، )تحفه: ارمغان(( )انابت: پشیمانی(، )وظیفه: مقرری(، )اعراض: روی2

 ها(( )تحیّر: سرگردانی(، )منکَر: زشت(، )تضرّع: التماس کردن(، )قدوم: گام3

 فرمانروا(، )خوان: سفرة فراخ و گشاده(، )ربیع: بهار(( )حلیه: زیور و زینت(، )مطاع: 4

 معانی واژگان کدام گزینه تماماً درست است؟ -3

 اندام(( )پوییدن: رفتن(، )تاک: انگور(، )جسیم: خوش1

 ( )فاحش: واضح(، )منّت: نیکویی(، )نبات: گیاهان(2

 شدن(، )کاینه: موجود(خودمانی( )مُطاع: فرمانروا(، )انبساط: 3

 دهنده(، )وظیفه: وجه معاش(، )فایق: برتر(( )مُمدّ: ادامه4

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات
 است؟ نرفتهکار های کدام گزینه بهدر دو بیت زیر، آرایه -4

 صبح و شام از حسرت او بر دهان انگشت سرو»

 «دست چنار روز و شب در خدمت او بر کمر

 طلبــدآسمـان نـیـز بـه صـد دیـده تـو را می»

 «ورنه اندر کَفَش این مشعلة تابان چیست؟

 آمیزی( ایهام، حس4 ( کنایه، استعاره3 نظیر، حسن تعلیل( مراعات2 ( تضاد، مجاز1

 کند؟مرتب می« تعلیلحسنایهام، تشبیه، تضاد، جناس، »های ترتیب داشتن آرایههای زیر را بهکدام گزینه بیت -5

 رود از ســر هـوای یـارمــا را بــه در نمی الف( گفتی هـوای باغ در ایام گل خـوش است
 زندش بر کنارچشمة چشم است و موج می رودش تـا به سقفب( آتش آه است و دود می

 پوشنـد و مــا بـر آفتاب انداختیممیبــاز  ِتـر نیست لیکن دیگراندامن ج( هیچ کس بی
 درخـت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم د( شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم
 پیـوستـه از آن سرو جـوان است در این باغ هـ( غــم گـــرد دل مــردم آزاد نــگــــردد

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

 زبان مبحث: دستور
 ؟ندارندآوا واژگان کدام گزینه در زبان فارسی هم -6

  ( بهر، قربت2  ( خوان، ثنا 1

 ( اعراض، انبساط4  ( صبا، حیات3

                                                           
 :کنید تمرین شیوه دو به را کتاب این سؤاالت توانید می شما بنابراین. است شده تنظیم مبحثی صورت به فصل هر سؤاالت کتاب، این در 1
 .دهید پاسخ را درس یک سؤاالت تمام مرحله هر در: محور فصل( 1
 .دهید پاسخ را( لغت و امال، آرایه و تاریخ ادبیات، دستور زبان، مفهوم) مبحث یک سؤاالت مرحله هر در: مبحثی( 2

44% 

64% 

77% 

81% 

20/7/97 

44% 

64% 

77% 

81% 

4/8/97 

29% 

73% 

20/7/97 

63% 

75% 

20/7/97 

45% 

65% 

4/8/97 

67% 

%45% 

72% 

 

20/7/97 
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 . … جزدر همة ابیات، حذف فعل به قرینة معنوی صورت گرفته است، به -7

 بـه از عـمـر هـفـتــاد و هـشتــاد ســال دمی آب خـــوردن پـس از بــدسـگـال( 1
 اگــر از خمـر بهشت است وگـر بادة مست چـه او ریـخـت به پیمانة ما نوشیدیم آن( 2
 هاوی شور تو در سرها، وی سرّ تو در جان هاها، وی مُهر تو بر لبای مهر تو در دل( 3
 معـاشــران ز می و عـارفـان ز ساقی مست تو و دیگران به خود مشغول نگاه من بـه( 4

 بینید؟در کدام گزینه حذف فعل به قرینة معنوی می -8

 اهـــان شـدایـم، گـعـنـران مـیـقـف ردان راهــــل دارم ز مـقـن نـنیـچ( 1

 د و آواز دادـــــدی دیــجــسـدر م      دادـامـد بــوزه شـری به دریـکه پی( 2

 ایستشوخی مَه که چیزی دهندت، ب      خلق نیست ةانـن خـفتش ایـیکی گ( 3

 داوند ماستـه خــانــخ دـــداونــخ         چه لفظ خطاست نیبگفتا خموش، ا( 4

 در کدام گزینه هر دو نوع حذف وجود دارد؟ -9

 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را کارشهرآشوب شیرین( فغان کاین لولیان شوخ 1

 چهـرة نـازک همـان بـهتـر کـه بـاشد با نقاب لـفظ را ادراک کـردن مشـکـل است( معنی بی2

 آن خال و خط و زلـف و رخ و عـارض و قـامت ( افـسـوس کــه از شش جـهـتـم راه ببستنـد3

 کنـد کــه مـوی بـر اعضـاحـمـد و ثـنــا می ــارف مـدهــوش( خـود نـه زبـان در دهـان ع4

 مبحث: مفهوم

 ؟نداردبا کدام بیت زیر قرابت معنایی « نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی»بیت  -10

 کس واقـف صـفـــات تـــو نـیـستفکــر  ( کس خبردار کنه )عمـق( ذات تــو نیست 1

 ای بـرتـر از خیـال و قیــاس و گمــان من ( معـذورم ار نفس ز مـدیحـت فــروکشـــم 2

 این بس عجب کان یار ما، دارد یقین دارد گمان ( کثرت خیال است و گمان، وحدت یقین جاودان3

 بــوعـلی کــور و کـــر اســت انــدرین ره ( از خیــال و عقــل و فـهـم، او بــرتــــر است4

 ؟ندارد قرابتکدام گزینه با بیت زیر  -11

 «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی»

 فـرومـانـده بـه دریـای صـفـاتت مـنـم حـیـران و سـرگـــــردان ذاتـــت( 1

 کـه او بـرتـر از نـام و از جـایگاه بــــدو نـیـز، انـدیــــشـــه راهنـیـابـد ( 2

 ساحت قـدس او از آن پاک است هـرچــــه مفهــــوم عقـل و ادراک است( 3

 جستن ز مـن و هـدایـت از تــو ای عــقـل مــــرا کـفـایــــت از تــــو( 4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -12

 انـدیشه، مور و این در و دیوار آینه است ( نتوان به کنه چرخ رسیدن به سعی فکر1

 وهـم را در مـنـزل اول شکسته پرّ و بال  ( عقـل انـدر راه او دیده به چشمِ معرفت2

 خیال جا قیاس و وهم وبَرَد آنکه ره نمی تـوانـم گفت( ثنـای عـزّت حضـرت نمی3

 از پـرِ خـویـش طایـر انـدیشـه خورد تیر هـوای وصف تـو پرواز خواست کرد( اندر 4

 قرابت دارد؟« گه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک/ بگفت آن»مفهوم کدام گزینه با بیت  -13

 کفنــمحدیث عشق تو باشد نوشته بر  ( در آن نفس که مرا از لحـد بـرانگیـزنـد1

 بـه زنـدگی نتوانم رهـا شـدن ز شمــا ( مگـر اجـل بـرهـانـد مـرا ز عشق، ارنه2

 هـا بـرآیـد از خاک استخوانمچون ذره ای ز خاکم سرمست عشق باشد( هر ذره3

 چه پنداری که گورم از عشق تهی است ( گــر مــرده بُـوَم بـرآمده سالی بیـست4

 

59% 

70% 

4/8/97 

47% 

70% 

16/1/98 

79% 

86% 

20/7/97 

77% 

86% 

21/10/97 

75% 

86% 

2/09/97 

72% 

85% 

18/8/97 

35% 

67% 

18/08/97 
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 با بیت زیر، مشترک است. …گزینة  جزها بهبیتقلمرو فکری و معنایی همة  -14

 «عذر به درگــاه خـــدای آوردنده همان به که ز تقصیر خویـــش / ب»

 کــه نـدارم به طاعـــــت استظهار ( عـــذر تــقصیــر خـدمــــــت آوردم 1

 بس عـــذر تقصـیر ماهمین نکتـه  ( چــه بـرخیـزد از دســـت تــــدبیر ما 2

 هم نیارد خواســـت عــذر این گناه ( گـر شـود جــــــاویـد جــانم عذرخواه3

 امیــد کـرم عـذر تقـــصیر مــاست ( تو دانی چه حــــاجت به تقـریر ماسـت4

 ... .جزشود، بهها دریافت میز همة گزینها« جا کسی هشیار نیست!گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را/ گفت: هشیاری بیار، این»مفهوم بیت  -15

 من نــه آنـم کــه دگـر گـوش بـه تـــزویر کنم دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی ( 1

 انـد، پــارسـا بـنــــمایجهـانـیـان همـه مسـت بـه دور نـرگس او محتسب مرنج از من ( 2

 و آن کس که چو ما نیست درین شهر کدام است و رندیم و نظـربازمیخـواره و سـرگشته ( 3

 در خـــرابــات بـگـویـیـد که هـــشیار کجاست هـرکـه آمد به جهـان نقش خرابی دارد( 4

 است؟ متفاوتمفهوم نهایی کدام بیت با سایر ابیات  -16

 ای خواجه در طــــریقة ما شکر نعمت است ( بند از دهان کیسه گشـــــودن، نه از زبـان1

 نخلی است این که ریشة آن در دهان توست ( نعمت شود زیــــاده به قــــــدر زبان شکر2

 نظر به گنگ کن، از شکر حق مبـند دهان را جا که تو داری( یکی ده است هر آن نعمت به3

 بایدز نعــــمت زیـــاده مــی زبان شــــکر ( به قدر آنچه بود بــــرگ نخــل بیش از بار4

 دارند.  معناییبا بیت زیر قرابت   گزینة ....... جزبهها همة گزینه -17

 «گه که باشم خفته در خاکبگفت آنفتا دل ز مهــرش کـــــی کنی پاک / بگــ»

 ام در خاکخفتـهکه من چو الله به داغ تو  به خاک من گذری کن چو گل گریبان چاک (1

 مگــــرم ســــر بـــرود تا بـرود سودایت ( روزگاری اســــت که سودای تو در سر دارم2

 ام نخواهم جست من از کمـــند تو تا زنده در قفس طلــــبد هر کـــجا گرفتاری است (3

 کرد هوای کاکلت از ســر بـــه در نخواهم ( به خـــاک پای تو تــا ترک سر نخواهم کرد4

 ؟نیستمعنا هم« شفیعٌ مطاعٌ نبیٌّ کریم / قسیمٌ جسیمٌ نسیمٌ وسیم»های بیت بیت با هیچ یک از واژه مفهوم کدام -18

 به شرار قهر ســـوزد همه جان ماسوا را ( مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ1

 نیز نامــــور ز نشان مـــحمّد استآن  ( ور خود ز نقش مُهر نــــبوّت ســخن رود2

 به حکم ظاهر و باطن قسیم فطـرت اوال ( مقرر کرد هر کس را نصیبی مطلق از مبدا3

 کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد اندفروشـــان به جلوه آمده( اگر چه حسن4

 با کدام بیت تناسب دارد؟ « گه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ /  بگفت آن»مفهوم بیت  -19

  کــز آتش درونــم دود از کـفـن بــــرآیـد بگشــای تــربـتـم را بعـد وفـــــات و بـنـگــر( 1

 به عـذر خاک پای تو کفن بـر گردن اندازم به خاک من تو را روزی پس از مرگ ار گذر افتد( 2

 آیـد از آن کشتگان زمـزمة دوست، دوست شـهیــدان عشـــقگــر بشکافی هنـوز خـواب ( 3

 مگر وقتی که زیر خاک خفته در کفن باشم چنان بربود خواب من که نـاید چشم من بر هم( 4
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 مبحث: لغت و امال
 امالیی وجود دارد؟ غلطدر کدام گزینه  -20

 زبان و از عهد مظالم بیرون نیاید و تا جهد نکند در عبادت.( بنده تایب نبود تا پشیمان نشود به دل و استغفار نکند به 1

 گان را به سرحدّ هدایت رسانیده.( درود نامعدود بر ارواح نقاط مراکز جود که هریک در صدر نبوّت چندین هزار سرگشته2

گذارم زیادت قدم نمیاندیشم که به هر وجه که ممکن گردد، بکوشم که اهمال در مذهب حمیّت رخصت نبینم و در طلب ( می3

 که به حرص منسوب شوم.

 ثمر بماند، زیرا که بقای ذکر در امتداد روزگار ذخیرتی نفیس است.( اگر در آن سعی پیوسته آید و رنجی تحمّل کرده شود، ضایع و بی4

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر کدام گزینه  -21

ایت توبه و حریم عنابت گریزد، البته مفید نباشد و از عذاب روز قیامت امان نیابد و آن را اما اگر بار دیگر به سر ضاللت باز رود و خواهد که در حم( 1

 مستحق باشد.

 خواهی در معرض فساد باش، خواه در لباس صالح، چون این فصل بشنود از خوردن اعراض کرد و روزگار در عبادت مستغرق گردانید.( 2

حذر از مکان غدر و مکاید رای دشمن، اگرچه در تضرّع و ذلّت مبالغت نماید، که زاغی تنها، با عجز و ضعف این است داستان ( 3

 خویش، خصمان قوی را مغلوب نماید.

فرمود که تقریر افتاد، اگر من در این حال شکر نعمت ایشان به دعا نگزارم به کفران ( او در حقّ من پیوسته الطاف و انعام می4

 منسوب شوم.نعمت 

 کند؟تکمیل می درستی بهکدام گزینه جمالت زیر را  -22

 الف( الجرم در هر مصاف که رایت او ... شد، دشمن را مقهور گردانید.

 ب( توانگری که در ... مقام کند، مال او به دست دشمن افتد و به اهل و فرزند نرسد.

 در ... عیان، غرقة نور است. پ( مزدور در آرزوی حور و قصور، عارف

 ( منصوب، قربت، بحر4 ( منسوب، قربت، بهر 3 ( منصوب، غربت، بحر 2 ( منسوب، غربت، بهر 1

 مبحث: آرایه

 است؟ متفاوتها کدام گزینه از نظر لحن و شیوة بیان با سایر گزینه -23

 ات و سنگ بـه جـام انـدازدبـادهبخورَد  ( بــاده بــا محتسب شهـر ننوشی زنهـار1

 «از بــرهنـه کی تـوان بــردن گـــرو؟ ای محتسب، بگذار و رو »( گفت مست: 2

 جز گوشـة ابروی تـو محراب دعا نیست ( در صـومعـة زاهـد و در خلـوت صوفی3

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است ( بـا محتسبـم عیب مگـویـیـد که او نیز4

 وجود دارد.« تناقض»آرایة  …گزینة  جزبهها نهدر همة گزی -24

 گو دل از ما جمع دارد، دشـمن نامـــرد ما ( فتح ما آزادمردان در شکست خود بـود1

 ها رهبر نهیمرهبر ار گمراه گردد، سنـــگ ( ماه اگر نیکو نتابد، ابر در پیشش کشیم2

 چه کند؟ خرمن عمر است همین یک دانه دانـــة دلتپد مرغ دلـم بر سر آن ( می3

 دانة ما ســـوخته است از نــــم احسان او ( برق بال بارش اســـت ابر بهاران عشق4

 است؟ نادرستهای ادبی ذکر شده ها یکی از آرایهدر کدام بیت -25

 تشخیص( -پرستت مست و چشمت مست خواب )تشبیهمیما ز چشم  الف( ای لب لعلت ز آب زندگانی بــرده آب
 کنایه( -بنیاد صبــــر و خـــــانة طاعت خراب شد )استعاره ب( خاموش محتشم، که دل سنگ آب شـد
 نما(متناقض -اوّل نـــــگاه کــــن که پریشان کیسـتی )تضاد ج( ای دل مشو ز عشق پریشان و جمع باش

 آمیزی(حس -رخسار تو کـــــز سایة مـــــژگان گله دارد )تشخیص گرمد( ترسم شود آزرده ز تاب نگه 
 اغراق( -که اختیار مـــــن از دست رفت و تیــــــر از شست )کنایه هـ( برادران و بزرگان نصیحتم مکنید

 ( الف، هـ4 ( ب، د3 ( ج، هـ2 ( الف، د1
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 مبحث: دستور زبان

 شود.دیده می« حذف فعل» …گزینة  جزبهها در همة گزینه -26

 گوار همخوشلعل بتان خوش است و می  کنـیم ( ما عیب کس به رندی و مستی نمی1

 جامم به دسـت بــاشد و زلف نــــگار هم ( زاهد بـــرو کـــه طالع اگر طالع من است2

 از کنار هم خصم از میان برفت و ســرشک ( آن شد که چشم بد نگران بـودی از کمین 3

 ای بـــخواه و صــراحی بیار هممجموعــه ( خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکی است 4

 ؟شودنمیبه صورت اسنادی مشاهده « شدن»در کدام گزینه کاربرد فعل  -27
 آخر از زخم زبان در دهن شــیر شـدیم ( تنگ شد شهر چو مجنون ز مالمت بر ما1
 محو یک چهره چو آیینة تصــویر شدیم کردیم به یک نقش ز نقّاش جـهان( صلح 2
 آنقدر سعی نمودیم که اکسیر شــــدیم ( گرچه اول مس ما قابل اکســـــیر نبود3
 که به دریوزه به صدخانه پی شیر شدیم ( صائب آن طفل یتیمیم در آغوش جهان4

 مبحث: مفهوم
 دارد؟ کدام گزینه با مصرع اول بیت زیر قرابت -28

 «همه توحید تو گویم که به توحید سزاییه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه درگا»

 مـنــویــس بــه ایــن و آن بـراتـم مـاتـــــش ده زکـویــن خــرمــاز خ( 1

 تیـسـو بـــن تــریــــش آفـــآرای یـتــــسـن ز روی هـورت مــر صــب( 2

 اهشــگـوابــم ز خـــردن نکشـــگ ت راهشـــسو ای که به بزم تــوابــخ( 3

 ه خیزمـانــادمــوش خسبم و شــخ ه خیزمـانـست خـــو هـوق تـچون ش( 4

 با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟« جا کشیدهدریغش همهخوان نعمت بی»عبارت  -29

 عـالمی لطف و رحمت عشـق است جـا خوان نعمت عــشق است( همــه1

 خــورم بـر خوان مردم نان خود را ( چه حاجت گستراندن خوان خود را2

 لطفت نکند ز رحمت و جـود گـذر ( جود تو دهـد ز رحمت و لطف خبر3

 هاستبه هر خوان سعادت، میهمان هاست( مــرا در بـارگـاه عدل خـوان4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -30

 ای خــدا عیب من از خود هم بپوش ( خلق را بستی ز عیبم چشـــم و گوش1

 پوشتو با بـــنده در پــــرده و پرده ( بـرآورده مــــردم ز بیــــرون خروش2

 ها و زشـــتی کـــــردار منجـــرم دانـــم و آن ســــتّار مـــن( من همی3

 داردکه جرم بیند و نـــان برقرار مـی ( خدای راست مــسلّم بـزرگواری و حلم4

 مفهوم کدام گزینه به بیت زیر نزدیک است؟ -31

 «کان سوخته را جان شـــد و آواز نیامدرغ سحر! عشق ز پـــروانه بیاموز / ای م»

 نـزدیک مـرو کـآفـــت پروانه پر استگـو بـه  هـر که در آتش عشقش نبود طاقت سـوز( 1
 هـرگــز نـشـنیـدیـم ز پــروانــه صـــــدایی نــالـیـــدن بلبل ز نـوآموزی عشق است ( 2
 ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش صبر چون پروانه باید کردنت بر داغ عشق( 3
 رودمـهتـاب و از خــود مـــیکنـد نـظـارة می نیست این پروانه را سامان شمع افروختن( 4

 شود؟از کدام گزینه، دریافت می« مراقبت»مفهوم  -32

 پس در کنف سایة وی جای گزیدیم ( راندیم ز دل هـرچه نه با یاد خدا بود1

 هـم از ره تـدبیـر بـه تقدیر رسیدیم ( تقدیـر قوی را چـه کند رای ضعیفان2

 با خود که چه مقدار تبهکار و پلیدیم برنجیم و نسنجیم( انصـاف نباشـد که 3

 بستیم و دل از نیک و بد خلق بریدیم ( تـا عاقبت، احـرام در کعبـة مقصـود4
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 شود؟در کدام گزینه دیده می« شویمرسد / ما دوباره سبز میهای ما به آفتاب میهای ما به آب / شاخهریشه»شعر  مقابلمفهوم  -33

 رســدایـنـک ایـنـک ســــوی کـنـعـان مــی گشـتـه بــاز( غـم مـخور کــان یـوسـف گـم1

 آه! آن زمـان کـجـا شـد و بـاز این چه حال بود ایـم( از روز وصـــل در شـب هـجـر اوفـتـاده2

 ثـمـری هـسـتتـا ریـشـه در آب است، امـیـد  ( گـر نـخـل وفـا بـر نـدهد، چشم تری هست3

 سخت کردی بند سست و پخته کردی کار خام ( سبز کردی شاخ زرد و تازه کردی باغ خشک4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -34

 هســت در امــر و در مشـیّـت تـــو دل و جـان را بـه بُعـد و قـربت تو ( 1

 کــه اعـیـان است در وی نـور قـربت دمی طاعت به است از هشت جنّت( 2

 بر در قـربت توانی گشت خاک آستان گر غبار بندگی سازی طراز آسـتین( 3

 قــدم در نـه گـرت هست استطاعـت توان یافت بـه طاعت قـرب ایزد می( 4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -35

 با جان بودن به عشق در سامان نــیست عشق کسی قدم نهد کش جان نیست ( در1

 بگفت از عشقبازان این عـــجب نیــست فــــروشی در ادب نـــــیست( بگفتا جان2

 عیش است آن که بسـتانیش نیستتنگ ( جان ندارد هـــر کــــه جانانیش نیست3

 سپـــند بر آتـــش عشقجان باید جان  کش عشـق( جز دست قضا نیست جنیبت4

 مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟ -36

 «کان را که خبر شد خــبری باز نیامداند / خـــبرانمدّعیان در طلبش بیاین »

 انـــدرازها دانســــــته و پوشـــــیـــده اند( عارفـان که جــــام حق نوشـــــیده1

 خبر افتمز ذوق این خبر خوش سزد که بی خبرانـشکه باشد سری به بی( خبر رسید 2

 تا راهــــرو نــــباشـــی، کی راهبر شوی خبر شــویخبر، بکوش که صاحب( ای بی3

 خــــبر ز عـالم این بیع و این شریای بی ( بفروش خویشتن که خریدی خـــدای را4

 با کدام گزینه تناسب دارد؟« فقد غفرت له لیس له غیریقد استحییت من عبدی و  یا مالئکتی»شده در جملة مفهوم عبارت مشخص -37

 که جز مـا پناهی دگـر نیستش ( قبول است اگرچه هنر نـیـسـتـش1

 که من بـاز دارم ز فتراک دست ( مـپـنـدار گـر وی عـنان برشکست2

 از ایـن ره که راه دگـر دیدمـی  گـه بـگردیدمی( بـه نـومـیــدی آن3

 ولی هیـچ راه دگـر روی نیست ( شنیدم که راهم در این کوی نیست4

 دیگر قرابت معنایی دارند؟کدام ابیات با یک -38

 خانة خورشید را با فـــرش مخــــمل کار نیست الف( خواب را در دیدة حیران عاشــق بار نیــــست 

 هر چه هر کس در نظر دارد همان بیند به خواب عـاشق خاک کوی دلستان بیند به خوابب( چشـم 
 هاکه از می گرم گــــردد دیدة پیـــمانه در شب بار عـــاشق راج( نگردد خـواب گـرد دیــــدة خون

 نیست صبــــر از خون عاشـــق چشم فتّان تو را د( تشنگی در خـواب ممکـن نیست کـم گردد ز آب
 ( ج، الف 4 ( د، ج3 ( ب، ج2 ( الف، ب1

 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی  -39

 «ایوان که دید از حیرتش کلک از بنـان افکــندهبیند که نقشــی بـرکند / قّاشت نمیهیچ ن»

 گوستزبان بــــیهدهبریـــدهچه جای کلــــک  ( زبان ناطقه در وصــــف شـــوق ناالن است1

 ناطقه مدهوش و دل سرگشته، جان حیران اوست ( خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چون2

 قسمــــت نقــــش ز نقاش، همین حیرانی است ( از شناسایی حــــق الف زدن، نـادانی است3

 ــــاصر و حیرانسخن به وصــــف جـــالل تو ق ( نظر به درک جمال تو عاجز است و ضعـیف4
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 مبحث: لغت و امال
 ؟ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود  -40

تهمت بر دامن او نشیند. در آیینة رای خویش نگاه کرد، روی صواب چنان دید که زمام حرکت به سوی مقصدی معیّن ( نخواست که غبار این 1

 برتابد.

طبع نیکومحضر و پسندیده منظر ندیم و انیس بود؛ یکی دادمه نام و دیگری داستان. هر دو به مزید غربت از دیگر خواصّ ( شیر را دو شگال زیرک2

 یافته و مشیر و محرم اسرار مملکت گشته.خدم مرتبة مقدّم 

( پادشاه باید که داند که آفریدگار او را بر کل خالیق مسلّط گردانیده است و دست او بر رعایا مطلق کرده و امر او نافذ و حکم 3

 او حتم و فرمان او متاع است.

قال افتادند. بعضی به زبان مالمت کردند و برخی تدبیر قرامت؛ پیر بر فرار  ( جماعت متحیّر آن حال شدند و با یکدیگر در قیل و4

 .ثبات و قراراصرار کرد و خود را بی

 است؟ نادرستمعنای چند واژه  -41

مِی(،  بو(، )وظیفه: مقرّری(، )بنان: انگشتان(، )منّت: شکر(، )مفخر: مایة ناز(، )مدام:)حلیه: زینت(، )وسیم: خوش

 گردانی(، )باسق: برگزیده(، )شهد: خالص()اعراض: روی

 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 های زیر درست است؟های کدام گزینه، به ترتیب برای کامل کردن بیتامالی واژه -42

 انداز( …)مرا دگر ز کرم با رهِ  ام ز راه خطاالف( ز کوی میکده برگشته

 عبادت قبول و دعـــا مستجاب (…)خوش و رفتـــــنت بـر  ب( جهانت

 (…)خُلــــد بایـدت ز کردگار  پ( بر تو فرخـــــنده بــــــاد ماه صیام

 ( ثواب، ثواب، صواب2  ( صواب، صواب، ثواب1

 ( ثواب، صواب، صواب4  ( صواب، ثواب، ثواب3

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر کدام گزینه  -43

رای را کسب کم نیاید و عاقل را تنهایی و غربت زیان ندارد همّت روشن( کلیله گفت: چگونه قربت و مکانت جویی نزدیک شیر؟ دمنه گفت: صاحب1

 و حمل باران گران او را رنجور نگرداند.

از گردانیدن باد و ربودن آب در آن تر باشد یا به کوهی که ( خردمند اگر به قلعتی ثقت افزاید که اساس آن هر چه مستحکم2

 ایمن توان زیست، البته به عیبی منسوب نگردد.

( و آن که سعی برای آخرت کند، مرادهای دنیا بیابد و حیات ابد او را به دست آید و آن که سعی او به مصالح دنیا باشد، 3

 زندگانی بر او وبال گردد و از ثواب آخرت بماند.

دند، خسرو در صدر مسند شاهی بنشست و مثال داد جمله دیدة بصیرت بگشایید و هر یک از اهل خان و حاضران دیوان ( چون بساط طعام بگستر4

 در مرتبة فرودست خویش نگرید و شکر ایزدی بر مقام خویش بگزارید.

 مبحث: آرایه

 در کدام بیت هر دو آرایة مقابل آن درست است؟ -44

 تـــشبـیه( -دستم به گریبان که بشد دامنم از دست )کـــنایــه از ضعف، حـریفـان برسانیدخـودم ( من بی1

 ایهام( -از آتش دل پیش تـو چـون شمع گدازم )مراعات نـــظیر ( پـروانـة راحـت بـده ای شمع کـه امشب2

 حسن تعلیل( -تعارهورنـه مهد شجرش بهـر چه جنبان باشد )اس کند بــاد صبا طفل چمن را در خواب( می3

 تلمیـح( -کشتی روانـه سـاز کــــزین ورطـــــه بگذریم )تشبیه ( کشتی است جام باده و غم بحر پر ز موج4
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 یکسان است.« تشبیه» تعداد …بیت  جزدر همة ابیات به -45

 نوح اسـتدر بحر پر آشوب جهان، کشتی  پرور خضر است( پیمانه مگو، چشمة جان1

 دایة ابـــر دهــــد پـــرورش او به کنـار ( آید از مهد زمین طفل نبـاتی بیـرون2

 به خاک من ز زمین همچو سبزه بـــرویم ( پس از وفات چو باران رحـمت ار بـرسی3

 پرور استاین گـــاهواره رادکـش و سفله ( در مهد نفس، چـــند نهــی طفل روح را4

 تماماً درست است. .......بیت گزینة  جزبهمقابل همة ابیات  هایآرایه -46

 استعاره( -نکنی آب چشم چـــون جـــــویم )تشبیهنگاه می آید( گرفتــــــــم آتــــــش دل در نــــــظر نمی1

 تلمیح( -فزای )تناسبجانآتش عشق تو همچون آب حیوان  بوی( خاک درگـــــاه تـــو چون بـــاد بهاری مشک2

 مجاز( -تعلــــــیلدر میان زنگیان آیینة تاریم ما )حســــن ( از صفای سیــــنة مـــا گــــرچه داغ است، آفتاب3

 ایهام( -آن همه دیدم ولی آن گــــل رخســــار کو؟ )تشبیه ( گرچه گلستان خوش است ورچه چمن دلکش است4

 مبحث: دستور زبان

 معنوی صورت گرفته است. قرینةبه « حذف فعل» …بیت  جزدر همة ابیات به -47

 همان بهتر که با فرزانگان دیوانه ننشیند گردد ( ز چشم شور، آب زندگانی تلخ مـی1

 کاندر دو جهان دوســـت ندارم مگر او را ( سوگند خــورم من به خـــدا و به سر او 2

 تورغبـــت جـــان و تمنّای جهانــم بی ( تو بُدی جان جهانم به روان تو که نیست 3

 آن را که میـــسّر نشـــود حجّ پیـــاده ( آن به که به گرد دل درویش کند طـوف 4

 است؟ متفاوتبیت با بقیه  کدامکاربرد معنایی و دستوری آخرین فعل در  -48

 چون نیک و بد جهان به تقدیر تو نیست رضا پیـــشه کـــن و شاد بزی( تسلیم و 1

 الف از گهری زنی که در کــان تو نیست خــــردی بــــود که با جــوهریان( از بی2

 جانا گناه طالع و جـــرم ســـتاره نیست کشد( از چشم خود بپرس که ما را که می3

 تو جان مـــنی، وداع جــان آسان نیست رمام مـــــعذو( گر تــــرک وداع کـــرده4

 است؟ متفاوتبا سایر ابیات « حذف»در کدام گزینه نوع  -49

 در این معامله از سود و از زیــــان فارغ ( مگو چه سود ز سودای من که من هسـتم1

 نگـــــردد پامالتا ز سعی قدمت سـایه  ( به که چون شمع به سر قطع کنی راه ادب2

 خبـریتو چنان فتنة خویشی که ز ما بی خبرم( من چنان عاشق رویت که ز خود بی3

 دل از محـــبّت دنیـــا و آخــرت کندم ( به خاک پای عزیزان که از محبّت دوسـت4

 مبحث: مفهوم

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -50

 نه در ذیل وصفش رسد دســــــت فهم ذاتــــش پـــــرد مــرغ وهم( نه بر اوج 1

 این گـــهر را خــــرد نــــــداند سُفت ( وصف حق، حـــق به خـــود تواند گفت2

 از غایت کرم که نـهان و آشـــــکار کرد ( الل است در دهــــان بالغت زبان وصف3

 مه دون حق توست و تو برتر ز آنیآن ه ( هر چه در وصف تو گویند و کنند اندیشه4

 ؟نیستبا کدام گزینه متناسب « ایکه دید از حیرتش کلک از بنان افکندهبیند که نقشی برکند/ وانهیچ نقّاشت نمی»مفهوم بیت  -51

 شرح آن شکل و شمایل، وصف آن حسن و کمال ( بـر جمالـت مست و حیـرانـم ندانم چـــون کنم1

 در چنـیـن حیرت گرش سهوی فتد معــذور دار اند راستوهم با وصف تو چون خورشید و خفاش (2

 کاین همـه نقش عجب در گردش پـــرگار داشت ( خیـز تا بــر کلک آن نقاش جـــان افشان کنیم3

 ـایـــدحــــق در اوهــــــــام آب و گِـــل نــ چـــــه دیـــده آرایـــد( بــــاطـــل اســت آن4
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 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -52

 به تیغ مرگ شود دست من رها ای دوست ( اگر جهان همه دشمن شـــود ز دامـن تو1

 که من از پای درآیـــم چــو تو اندازی به ( هیچ شک نیست به تیر اجل ای یار عـزیز2

 مگر به مــــرگ بود باز رستـــشان زینها دل به عشقسپارند و ها که تن به مهر ( آن3

 نگسلم از زلف تو پیـــوند تا شــــام اجـل ورزم از صبح ازل( من که مهر عارضت مـی4

 دارد؟تناسب « شویمرسد/ ما دوباره سبز میهای ما به آفتاب میهای ما به آب/ شاخهریشه»مفهوم کدام گزینه با شعر  -53

 ســر فــرونـاورم بـه هفت اقلیم ( من که در پیش من چه خاک و چه سیم1

 خُسبــد امــا بـه وقـت بـرخیزد ( بــه کــه بــا خــواب دیــده نستیـزد2

 دل ز هـــر غــافـــلی تهی دارم ( بـــعــــد از ایـــن روی در بـهی دارم3
 از بــــدآمـــوز بـــد نـیــاموزم ( جـــز بـــه نـیـکــان نـظـر نیفــروزم4

 ؟است متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -54

 که در این مسئله تقریر زبان چیزی نیست زبان شو چه کنی سرّ غم عشــق بیان( بی1

 شودبوی گل در زیر چندین پرده رسوا می گردد حجاب راز عشق( مهر خاموشی نمی2

 فریاد که ساز هـــمه خـــامـــوش برآمد نغمة تحقـــیق صــــدایی نـشنیدیم( از 3

 انداند و خاموشنشسته پیش تو لب بستـه ( کننـــد پر ز هـــیاهو نه آسمان را لیک4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -55
 ام خاطر خود را به تمنّای تو خوشکرده ( در ره عشق که از سیل بال نیــست گذار 1
 شرح غم خود بازده ای سینة مشــــروح ( اندیشه ز طوفان مکن ای هـــمسفر نوح2
 نخورد باده هر آن کاو ز خمار انـــدیشد ( دُر نیارد به کف آن کس که ز دریا ترسد3
 ـن توییبندة من شد فلک تا غمگسار مـ ( با توالّی تو از دشمن نینـــــدیشد رهی4

 اند.بیانگر مفهومی مشترک …بیت گزینة  جزبههمة ابیات  -56

 تر استما را مقام بر سر این کــــوی خــــوش ( گو چشمة آب کوثر و بســـتان بهشـت باش1
 دار خـــــــطّ تودیدة هر کس که شد آیینـــه ( سنبل فردوس ریـــزد خــــار در پیراهنش2
 وین چه حوری است که بر ما در فردوس گشود آن پری کیست که از عالم جان روی نمــود( 3
 کنــیمما که در سودای زلف یــــار دل دل می ( کی به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد4

 رد؟قرابت معنایی دا« دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی»کدام گزینه با بیت  -57

 گویی که هســـــت مدح تو جزوی ز کیمیا ( مدح تو خاک در کف مادح چـــو زر کنـد1
 عمر به قیمت فروخت، عشق به ارزان خرید ( هر که متاع وجود ریخت به بــــازار عشـق2
 منـــــــوّرمیک ذره آفـــتاب ضــــــمیر  ( چون مس بود وجود عدو، کیمیای اوســت3
 خاک آدم را چنان بود او که مـس را کیمیا ( خاک آدم ز آفتاب جود او زر گشت از آنک4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه  -58

 ات بگویم خود را مبـــین که رستییک نکته معرفت نشینی( تا فضل و عقل بیــــنی بی1
 از کوی تو تا کعــــبة مقـــصود دو گام است خــــاکی نه و برخیز( یک گام به فرق تن 2
 کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی ( فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست3
 عشق اســــت و داو اول بر نقد جان توان زد ( اهل نظر دو عــــالم در یــک نظر ببازند4

 است؟ متفاوت گزینهمفهوم کدام  -59

 تـردامـنـی کـه جـانش در آستین نباشد ( عـشـقـش حـرام بـادا بـر یـار ســـرو بـاال1

 با یار مهربانت بـایـد کـه کـیـن نـبـاشـد  ( گر هرکه در جهان را شاید که خون بریزی 2
 به قول مفتی عشـقش درست نیست نماز ( طـهـارت ارنـه بـه خـون جـگر کند عاشق 3

 چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم ( پــروانــة او گــر رسـدم در طلـب جـان 4
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برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

 درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

64 7463

2   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار

76%

سؤا لهاي ۶٣ و ۶٤

درصد مراجعه %76 و 59% 

سؤال ٧٤

درصد مراجعه58%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

59% 58

62 7360 85

3سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 3 4

68%

سؤا لهاي ۶٠ تا ۶٢

درصد مراجعه %68 تا 62%

سؤا لهای ٧١ تا ٧٣

درصد مراجعه %59  تا 55%

سؤا لهاي ٨٢ تا ٨۵

درصد مراجعه %50 تا 46% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

62%

55%

46%

66 7765 90

2سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 3 3

57%

سؤا لهاي ۶۵ و ۶۶ سؤا لهای ٧۵  تا ٧٧

درصد مراجعه %50 تا  43%

سؤا لهاي ٨٨  تا ٩٠

درصد مراجعه %43  تا 34%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

50%

43%

34%

70 8167 93

4سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 4 3

84%

سؤا لهاي ۶٧ تا ٧٠

درصد مراجعه %84  تا 63%

سؤا لهای ٧٨ تا ٨١

درصد مراجعه %63 تا 57% 

سؤا لهاي ٩١ تا ٩٣ 

درصد مراجعه %42  تا 31%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

63
57%

31%

سؤا لهای ٨۶ و ٨٧

درصد مراجعه %55  تا 45% 

1سؤال دشوارتر 2

87

45%

درصد مراجعه %68 به 62% درصد مراجعه %59 به 55% درصد مراجعه %76  به %59 درصد مراجعه %50 به46%  درصد مراجعه58% درصد مراجعه %55  به 45% 

درصد مراجعه %57 به 54% درصد مراجعه %50 به 43% درصد مراجعه %84  به %63درصد مراجعه %43  به 34% درصد مراجعه %63 به 57%  درصد مراجعه %42  به 31%

%

%

ادبیات پایداريفصل دوم

درصد مراجعه %57 تا 54%

آرایه و تاریخ ادبیاتلغت و امال

مفهـومدسـتور زبان
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 مبحث: لغت و امال
 امالیی وجود دارد؟ غلطدر عبارات کدام گزینه  -60

ذُلّ  الف( هرگاه سحاب بحر او در باریدن آرد و طراوت حیا و کرم بر گل رخسار مبارک ظاهر گردد و سخاوت او بر سؤال ارباب حوائج سبقت نماید،
 امیدواران پدید نیاید.خواستن بر جبین 

تر دارم که زندگانی چنین کنم و به محتاجان دهم تا گفت من آن دوستب( پیوسته خوان نیکو نهادی و احسان کردی و می
 در ایّام حیات مرا ثنا گویند و بعد از وفات بر من دعا کنند.

ها، که وزیر به قربت پادشاه مبتال بود به صدد کارهای ها و اصناف رنجانواع مشقّتمنصوب است به ج( وزارت و امارت و زراعت هم
 بزرگ و او را خصمان بزرگ بسیار باشند.

د( نسیم صبای خلد، عالم جان را گلشن کند و پرتو مهر، ساحت جهان را روشن. از بوستان طبع و آسمان کِلک استاد، تا اسم سخن 
 ی در میان، شبح و مثالش در فضل و کمال پدید نیامده است.سنجبر زمان آمده و رسم سخن

  ( ب، ج2  ( الف، ب1

 ( ج، د4  ( د، الف3

 وجود دارد؟ امالیی غلطدر کدام گزینه  -61

درندگان به خوری توفیق توبه رفیق راه گردانید و انابت از شرّ و وصول به خیر کرامت کرد و از جنس ریزی و حرام( ایزد تعالی مرا از عادت خون1

 خلعتِ اختصاص مشرّف گردانید.

ام مبارک ( و یک حاجت باقی است که در جنب عواطف ملکانه خطری ندارد و اگر به قضا مقرون گردد، عزّ دنیا و آخرت به هم پیوندد و ثواب و ثنا ای2ّ

 ملک را اندوخته شود.

و گفت: تقصیر و غرامت و گناه و ندامت همه در راه فرودستان آمده است و قبول و ( ملک را این وقاحت از او سخت منکر آمد 3

  اجابت همیشه از بزرگان مستقبل آن شده است و اصرار در این، شرط نیست.

 ( امروز که او را این رنج افتاد، اگر خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت4

 .قدر و قیمت گردیممروّت بیمنصوب شویم و به نزدیک اهل 

 ها درست است؟ در کدام گزینه معنای همة واژه -62

 ها(، )وجه: وجود( جنبان: محرّک)مفخر: مایة ناز و بزرگی(، )سلسله (1

 ( )ارغند: شرزه(، )دارالملک: پایتخت(، )معجر: سرپوش(2

 افکند: میراث(، )آوند: آویزان(میکده(، )پس)خمّار:  (3

 ( )اورنگ: سریر(، )محتسب: پاسبان(، )قدوم: فرارسیدن(4

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات
 ترتیب کدام است؟به« آمیزی، ایهام، اغراق، کنایهجناس، حس»های توالی ابیات زیر بر اساس آرایه -63

 دل را هدف توان ساخت جان را سپر توان کـرد الف( در هر کمین که آن ترک تیر از کمان گشاید

 کــز نسیــم صبــح دارد غنچــة نسرین کلیـد های لطیفسخـنب( نیست ممکن واشـود دل بی

 زند گو پست گیر آهنگ رامطرب گر این ره می ج( آهنگ آن دارد دلـم کـز پــرده بیـرون اوفتـد

 تــا بــوکــه تــو چـون سـرو خرامان به درآیی از دیـده دوصـد جوی امد( بـر رهـگـذرت بستـه

 بـــاده از شـیشـة سـربـستـه بـه جـامم کـردند لبــان مسـت مدامم کردندهـ( بی سخن غنچــه

  ( ج، هـ، الف، ب، د2  ( الف، ب، هـ، ج، د1

 ( ج، ب، هـ، د، الف4  ( الف، ج ، ب ، هـ، د3

 است؟ نادرستغزل اجتماعی کدام عبارت، دربارة  -64

 تر مسائل سیاسی و اجتماعی است، غزل اجتماعی گویند.ها بیشهایی که محتوای آنبه غزل (1

 مایة غزل اجتماعی اشعار وطنی است که به سلطة بیگانگان و بیدادگری آنان پایان دهد.درون (2

 توان نمونة غزل اجتماعی را یافت.های شاعرانی مانند محمدتقی بهار و فرّخی یزدی میدر سروده (3

 های سیاسی و اجتماعی، این نوع غزل رواج یافت.در عصر مشروطه با توجّه به دگرگونی( 4
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 مبحث: دستور زبان

 است.درست آمده …گزینة  جزها بهترتیب در همة گزینههای مشخص شده، بهنقش دستوری واژه -65

 مفعول( -)نهـــاد هامحفـلی کــزو سـازند رازنهـان کی مانـد آن  ( همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشیـد آخـر1
 بدل( -الیهگـذر بــه مـا چــو نسیـم سحـر نـکـرد )مضاف خـوداو  اندر قـدم چـو شمـع شخواستم که میـرم( می2
 نهاد( -الیههرکس از سویی به دررفتند و عاشق سوی دوست )مضاف رودبـه صحـرایی و بــاغی می دلرا  کسی( هـر3
 مسند( -دلـدار چـون بـردی به سر )متمــمدارم کــه بیطُـرفه می شد گفت ای عجب عمررا گفتم اینک  دوستی( 4

 وجود دارد.« مسند» …گزینة  جزها بهدر همة گزینه -66

 آن گنه را این عقوبت همــــچنان بســیار نیست دالن را عیب کردم الجرم بیدل شدم( بی1

 آفرین گویی بر آن حضـــرت که ما را بار نیـست ( ای نسیـم صبـح اگـر بـاز اتفاقی افتدت2

 ی، آزار نیـستکـه گـر شمشیر بر فرقم نهــــزان خواهی مگـر آزار من( قادری بر هرچه می3

 گریم که کس بیدار نیستوین عجب آن وقت می ( خلق را بیـدار بـاید بـود ز آب چشم من4

 مبحث: مفهوم

 کنند.مفهوم مشترکی را بیان می …بیت گزینة  جزهمة ابیات به -67

 نیستوطن خانه و ملک و سر و تن چیزی بی ( بذل جان در ره ناموس وطن چیزی نیست1

 سـر فـدا سـاز که هنگام سرافرازی توســـــت بازی توســت( ای نگهبـان وطن نوبت جان2

 راهـــــان وطـن رابـهاز یــــاد مبـــر چشـم ( بر مسنـد عـزّت بـه غـریبی چـو نشیـنی3

 دفـاسد بـود آن خــــون کـه بـــه راه تو نریز ( ای خاک مقدّس کـه بـود نـام تــو ایران4

 با کدام بیت نزدیکی مفهومی دارد؟« خندگوی / افسرده مباش خوش همیخامش منشین سخن همی»بیت  -68

 سای ما بس استگیری بر گلوی سـرمهتنگ ( بـر لـب خـامـش مـا قفل ادب تا کی زدن1

 حصار ما بـس اسـتها مُهر خاموشی ز آفت سـازد سـپرانداختنهـا را کـنـد مـی( تـیـغ2

 شـمـشـیر شـکـوه لـب خـامـوش نـــدارد ( از خامشی مـن جـگـر خـصم دو نیم است3

 با زبـان آتشین در انـجـمـن خـاموش بـاش ها( تا شود چون شمع از روی تو روشن دیده4

 کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟ -69

 «ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است / آن کسی را که در این ملک، سلیمان کردیم»
 گرگ را بر سر خیالی جز شکار میش نیـسـت ( دست کی شوید عدو چون زاهدان از صید عام1

 کــه گــرگ در رمــة من شبـان دیگـر شـد تـوانـد کــرد( بـه من عـداوت دشمـن چـه می2

 وای بـر آن کس کـه گرگ او بـود در پیرهـن دشمنـان خـــارجیتـوان پـرهیـز کـرد از ( می3

 گرگی است درافتاده در این گلّه، شبان نیست ( سـلـطان کـــه بــــود در پـی آزار رعیّــــت4

 قرابت معنایی دارند؟« شو منفجر ای دل زمانه / وان آتش خود نهفته مپسند»از میان ابیات زیر کدام موارد با بیت  -70

 سپنـد از آتش ســــوزان نــجست از فریاد اثـــرستقضـا چـو دست بــــرآورد ناله بیالف( 

 چو نی در رهگذار باد داشتشمع خود را هم ب( جز خموشی هر که دل بر ناله و فریاد داشت

 های زار بربندمنالهبـمـیــــرم گـر دهن از  نـــالة زار از دهـــن هرگزج( نفس بـرنـایدم بی

 در گـــــره تـا چنـــد بندم ناله و فریاد را د( یک ره ای آتـــش به فــریاد سپند من برس

 تــا کـی بـه نــــالـه درد ســر انجمن دهد هـ( آتش غـلـط نــــکرد کــه کار سپند ساخت

 هـ -الف( 4 د -ج (3 هـ -ب (2 ج -ب (1
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 غت و اماللمبحث: 
 است؟ کار رفته است که در بیت زیر آمدهبه همان معنایی به« همّت»در کدام گزینه  -71

 « همّت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود»

 کـه بـازوی هـمّت بـه از دسـت زور  بـه هـمّـت بـــرآر از سـتـیـزنـده شــور ( 1

 الجرم همّت پاکان دو عالم بـا اوست  روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک ( 2

 که دم هـمّت مـا کرد ز بـنـد آزادت بـرسان بـنـدگی دخـتـر رز، گو به درآی ( 3

 در عـوضمـان هـمّتـی هـمـراه کــن  بــهــر آســایــش سـخـن کـوتـاه کـن( 4

 است؟ نادرستمعنی چند واژه  -72

بو(، )حلیه: مکر(، )ذوالجالل: )طرف: کناره(، )صفوت: فایق(، )سرور: شادی(، )معاملت: احکام و عبادات شرعی(، )وسیم: خوش

 گردانی(بزرگواری(، )انابت: برآوردن(، )رز: درخت انگور(، )انصراف: روی

 ( سه2  ( دو1

 ( پنج4  ( چهار3

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه با سایر ابیات « همّت»معنای واژة  -73

 به آن کوشد که او را همّت و کام و هوا باشد ( کسی کـاو پــادشاه و مهتر و فرمانروا باشد1

 سـر و زر در کنـف همّـت درویـشـان اســت ( ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را 2

 کـــه دراز است ره مقصــد و من نــوسفــرم یــر قــدس( همّتـم بـدرقـة راه کـن ای طا3

 الجــرم همّـت پـاکـان دو عـالـم بــا اوسـت ( روی خوب است و کمال هنر و دامـن پاک4

 مبحث: آرایه

 : جزاند؛ بهها به درستی مشخص شدهدر همة ابیات، آرایه -74

 ام )مجـــــاز ـ کنـایه(پس چرا مُهرخمــــوشی بر زبـــــان آورده با عطارد گفتم از کلکش نداری شرم گفـت  (1

 نما(پای هر دل که در آن زلف رسا خواهد رفت )تشخیص ـ متناقض ( هرگز آزادی از این بنــد نخـــواهد جستن2

 لطف شما خاک زر شود )تشــــبیه ـ مراعات نظــــیر(آری به یمن  از کیمیای مهــــر تو زر گشـــت روی من (3

 ای )استعاره ـ جناس(کی بود گنجی چو ما در کنـــج هــــر ویرانـه ایم( گر چه ما بنیاد عمر از باده ویران کــرده4

 مبحث: دستور زبان

 است؟ تربیشدر کدام بیت، ترکیب اضافی  -75

 گـــرد آیـنـــة روی تــو درآیـد روزی دود آهی کـه بـرآید ز دل سوختگان  (1

 که دو روزی است وفاداری یاران دورنگ بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد  (2

 تــا روی در ایـن منـزل ویـرانـه نهادیم سلطان ازل گنج غـم عشق به ما داد  (3

 مر عزیز را که به خواب و خیــال رفتع چشـم و دهــان یـار تالفی کند مگر ( 4

 

 

 

 

44% 

59% 

21/10/97 

15% 

55% 

18/8/97 

21% 

56% 

18/8/97 

29% 

 

58% 

 

2/9/97 

28% 

50% 

16/1/98 



 

 

 پایۀ دوازدهم –( 3فارسی )

 
 ادبیات پایداری : دوم فصل

20 

 

 در هر دو مصراع کاربرد یکسانی دارد؟ « را»در کدام ابیات، حرف  -76

 خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را الف( همه را دیده به رویت نگران است ولیکن

 دوســــتان بقا راکآسایشی نباشد بی  پســندمتو زندگانی خود را نمــــیب( من بی

 چندان که باز بیـــــند دیدار آشنا را ج( یا رب تو آشنا را مهـــلت ده و ســـــالمت

 زان در نیارد از پـــا، چرخ کبود ما را د( خواهد کمان هدف را پیــــوسته پای بر جا

 ( ب، د 4 ب، ج (3 ( ج، د2 الف، ب  (1

 است؟ نشدهبه درستی مشخص  گزینهتعداد ترکیبات اضافی در کدام  -77

 ست )ســـه(آواز شما در قفسی افتادهکه هم ( خبر ما برســــانید به مــــرغان چــــمـــن1

 ست )دو(با کسی گویم که در بندی گرفتار آمده رود در بنـــدت ای آرام جانچه بر من می( آن2

 ست )دو(نالد که بر وی زخم بسیار آمدهزان همی مجــــــلس آزادگاننالد همـی در ( نی که می3

 اندام را )یک(ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم چمد ( جایی که سرو بوستان با پای چوبین می4

 مبحث: مفهوم

 مفهومی دارند؟ تقابلکدام دو بیت با بیت زیر  -78

 «خندهمیگوی/ افسرده مباش، خوش خامش منشین، سخن همی»

 دارد؟کـه روی باغ، سرخ از شعلة آواز می الف( اگر بلبل زنـد مهر خموشی بر لب گـویـا

 تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع ب( در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع

 شراب شدبیقابل مهر کی شود شیشه که  هــنـر مـجویج( بند سکوت هیچگه از لب بی

 کسی از غنچـة تصویر صدا نشنیده است د( دل خاموش من و حرف شکایـت هیـهـات

 ( الف، ب4 ( د، ب3 ( د، الف 2 ( الف، ج1

 شود؟در کدام گزینه دیده می« همّت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود»بیت  مقابلمفهوم  -79

 نرسد سبزة خوابیده به رعنایی سرو همّت مردان پسـت است( آسمان در نظر 1

 نرسدمرغ همّــــت بـــــه دانه می نرسد( دل بــــــه گــــرد زمــــانه می2

 راز این نه پرده در صــــحرا فــکند ام از همّـــــت فکــــر بلــند( خامــــه3

 علــم دولت او دون گردون شده زیر ( کیوان شــــده زیـر قدم همّت او پست4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه،  -80

 پیل را از پشّه صد رنج اینت عدل روزگار ( شیر را از مور صد زخم اینت انصاف جهان 1

 یا که محـــــتاج فرومایه شود مرد کریم ( دردناک است که در دام شغال افتد شــیر2

 که شیر سجــــود آرد در پـیش شغال تو روباهـی و مـکر آرد( با تو سگ نفــــس ما 3

 خـــــورد از روبــــــهانِ لنـــگ، سیلی ( چو ریــــزد شــــیر را دنــــدان و ناخن4

 : جزابیات با هم تناسب مفهومی دارند، بههمة  -81

 دل خرسند هر کس دارد از دنیا چه غم دارد؟  مرا خرسندی از سامان دنیا محتــــشم دارد (1

 بـــــر شودخواب فراغت کند نخل چــــو بی ( هر که فشاند از جهان دست خود آسوده شد2

 داشتــــنش بـــاری هســـتکه فراغت ز نگه کنم ار سیم و زری نــــیست مراشکرها می (3

 یل، فـــراغت نشــــستن اســتدر رهگذار س ( صائب به زیر چرخ فکندن بســــاط عیــش4
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