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  منابع درسي

 

  است؟ نادرستدر باب داستان رستم و اسفنديار كدام گزينه  - 1
كند از راه دوستي وارد شود و با اسفنديار نجنگد، اين است كه اسفنديار بيگانه  ) دليل اين كه رستم سعي مي1

  نيست و شاهزاده است.

نيست ليكن شرط گشتاسب را براي داند كه رستم عمري به سربلندي زيسته و سزاوار بند  ) اسفنديار مي2

  پذيرد. واگذاري تاج و تخت به خويش، مي

تن است  شتن اسفنديار كه شاهزاده و رويين) رستم در باطن دچار كشاكش پرآزاري است زيرا جز گريز يا ك3

  اي ندارد. چاره

ن دارد و نه توانايي گويد كه نه دل جنگيد ميقت حال و ماجرا را براي رستم باز) اسفنديار به اين دليل حقي4

  دست شستن از پادشاهي.

  ؟نيستكدام گزينه درست  توضيح - 2
ه ) اگر مرا درست شدي كه حسنك قرمطي است خبر به اميرالمؤمنين رسيدي كه در باب وي چه رفتي = اگر ب1

  شد. رسيد كه در حق او چه مجازاتي انجام مي است خبر به خليفه مي شد كه حسنك قرمطي من ثابت مي

) الجرم چون سلطان پادشاه شد، اين مرد بر مركب چوبين نشست و بوسهل و غير بوسهل در اين كيستند؟ = 2

ناچار وقتي سلطان مسعود به پادشاهي رسيد حسنك به دار آويخته شد و بوسهل و ديگران در اين امر تأثيري 

  نداشتند.

زاده را بيازرد و و فرمان محمود اين خداوندداشت دل  بود كه بر هواي امير محمد و نگاه) حال حسنك ديگر 3

مندي به  = روش حسنك تفاوت داشت كه به سبب عالقه گفت كه اكفا آن را احتمال نكنند چيزها كرد و

آزرده كرد و كارهايي انجام داد و  فرمان سلطان محمود، مسعود را دل اميرمحمد و راضي كردن دل او و اجراي

  توانند تحمل كنند. ن را نميچيزهايي گفت كه افراد مانند آ

) خواجه، امير حسنك را، هرچند خواست كه پيش وي نشيند، نگذاشت و بر دست راست من نشست و ... 4

روي خواجه احمد  خواست روبه امير حسنك هرچقدر =  چپ خواجه. از اين نيز سخت بتابيدبوسهل بر دست 

شست و بوسهل در سمت چپ خواجه احمد و از خواجه احمد نگذاشت و حسنك در سمت راست من ن ، بنشيند

  شدت خشمگين شد. هاين مسأله هم ب
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  ها درست نقل شده است بجز گزينة ... . با توجه به داستان شير وگاو همة گزينه - 3
  رساند. مي شريف دارد خويشتن را از محل وضيع به منزلت رفيع ) هر كه نفس1

  كه خردمند به مشاهدت ظاهر، باطن را بشناسد. .بينم مي) به خرد و فراست خويش آثار و داليل آن 2

  يد در ميان قوم.نياخصم باشد، به عقل و مروت خويش پيدا منزلت و بسيار مرد هنرمند با مروت، اگر چه خامل) 3

  اي ساخت. ) ملك در اكرام آن كافرنعمت غدار افراط نمود تا هواي عصيان از سر او بادخانه4

  ها درست است بجز گزينة ... . گزينهاستنباط از همة  - 4
  ) نيك و بد چون همي ببايد مرد /  خنك آن كس كه گوي نيكي برد1

در نيكوكاري عمر برف است و آفتاب تموز /  اندكي ماند و خواجه غرّه هنوز (متوجه گذر سريع عمر باشيم و  

  )از ديگران پيشي بگيريم

  در به لطف و خوشي) كنونت كه امكان گفتار هست /  بگوي اي برا2

رسد /  به حكم ضرورت زبان دركشي (قبل از اين كه مرگ ساكتمان كند آنچه كه فردا چو پيك اجل در

  سزاوار است بگوييم)

  ) زبان در دهان اي خردمند چيست /  كليد در گنج صاحب هنر3

خردي  و هنر يا بيور (سخن گفتن معرف خرد  فروش است يا پيلهسته باشد چه داند كسي /  كه جوهرچو در ب

  انسان است)

  ) هر كه آمد عمارتي نو ساخت /  رفت و منزل به ديگري پرداخت4

د بايد به وان دگر پخت همچنان هوسي /  وين عمارت به سر نبرد كسي ( قبل از اين كه عمرمان به پايان برس

  عمل بپوشانيم) مان جامة آرزوهاي منطقي

  ؟ندارددر كدام گزينه كنايه وجود  - 5
اي. تا تو باشي ديگر از هول هليم توي  خور را از سر خودت بازكرده زده شدي خيال كردي يك نان ذوق) 1

  ديگ نيفتي.

توانيم نفس راحتي  وگل درآورديم و به سروسامان رسانديم. حاال مي ) خدا را شكر كه باالخره بچه را از آب2

  بكشيم.

شد با  هاي گل را نمي يك از دسته شد ولي هيچ ل ما آورده ميها و سبدهاي گل بود كه به منز ) همه روزه دسته3

  دو كيلو سيب يا زردآلو معاوضه كرد.

ترين مدت ممكن، به ته  كشيد و كفگير عيال هم در كوتاه تند ته ميشده بود و تند) كپسول گازمان نيز فعال 4

 خورد.   پيت روغن مي
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  است؟ نادرستاستنباط از كدام گزينه  - 6
شاعر احساس مطرود بودن دامان از من ( كشد خار در اين باديه ز من /  ميرمد آن نوگل خندان ا مي ) نه همين1

  )كند مي

معشوق با عاشق رفتار ) با من آميزش او الفت موج است و كنار /  دم به دم با من و پيوسته گريزان از من (2

  )متناقضي دارد

شاعر صبر و تحمل خود را بخشم بود ار ملك سليمان از من () گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم /  كه ب3

  )ستوده است

پناهي  سركشي معشوق باعث بياي سرو خرامان از من (  كشي بالم به پناه كه روم /  تا به كي سر ) قمري ريخته4

  )است عاشق شده

  ؟نداردها نزديكي معنايي  كدام بيت با ساير بيت - 7
  آيد خونم از دل به ديده ميآيد /   هاي چيده مي ) بوي گل1

  آيد رخان از خاك /  الله در خون تپيده مي ) از غم داغ گل2

  آيد دريده مي هم ز عشق بويي هست /  گل گريبان ) در عدم3

  آيد هاي شهيد /  گل به رنگ پريده مي ) به تماشاي غنچه4

  ؟شود ميننكوهش ديده در كدام بيت  - 8
  ا نكرد /  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد) چون داد عادالن به جهان در، بق1

  ) در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت /  اين عوعو سگان شما نيز بگذرد2

  سراي بسي كاروان گذشت /  ناچار كاروان شما نيز بگذرد ) زين كاروان3

  ) اين نوبت از كسان به شما ناكسان رسيد /  نوبت ز ناكسان شما نيز بگذرد4

  تعداد اجزاي موجود در كدام جمله متفاوت است؟ - 9
       ) به سالمتي!2            ) چه خبر؟1

  ) قربان شما!4          ) دست خوش!3

  تر است؟ تعداد ميانوند در كدام گزينه كم - 10
    افزايي زير، دانش ) دوشادوش، دستاورد، سربه1

  روز، سراپرده نقد، شبانه به ) ماالمال، دست2

    خواهي، برابري، ناخوشايندي زياده  ) سراشيبي،3

  طلبي، گاهگاهي واحدي، شورش رويي، سالي ) روبه4

  



 

 

  4 | كد يك

 

  است؟ به كار رفته وابستة وابستهدر متن زير چند  - 11
تراود و گويي روشنايي  صبحي زالل سرد چون آب گواراي چشمه از كرانة خاور دور برمي

ند. اهالي سرسخت بيابان چنين هواي پاشا نيلگون خود را بر خاك جانبخش هر هفت سرزمين مي
  نامند. دلپذيري را گرگ و ميش مي

  ) چهار4     ) سه3       ) دو2    ) يك1

  ها مشتق است؟ در كدام گزينه همة واژه - 12
  ) پايه، تيغه، چشمه، دهانه2      ) كَميت، موقعيت، تربيت، جمعيت1

  باران ) شتابان، بهاران، ضربان،4      ) شامگاه، كمرگاه، گهگاه، باشگاه3

  در كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟ - 13
  ) الغاي حكم، برائت و بيزاري، اوامر و نواهي، الم و درد1

  ) ضاللت، مزبور، وهله، هرس كردن، انضباط2

        ) بحبوحه، موجه، ترجيح، برحه، توجيه3

  گزار ) ازدحام، انزجار، رذل، زادبوم، سپاس4

  ارد؟در عبارت زير چند واژه وجود د - 14
سرانجام بر آن نهادند كه پهلوان ايراني تيري به خاور رها كند؛ هر جا كه تير پايين آيد، مرز 

  شود. ايران و توران شناخته مي
1 (23    2 (24        3 (25      4 (26  

فرايند واجي حذف همزه ديده  كمتريبا توجه به خوانش درست، در كدام گزينه تعداد  - 15
  شود؟ مي

  رنجوري بخواند /  بعد از آن در پيش رنجورش نشاند) قصة رنجور و 1

  شتافت /  چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت ) چون قلم اندر نوشتن مي2

  ) هر غالمي را بياورد ارمغان /  هر كنيزك را ببخشيد او نشان3

  ) وانگردد از ره آن تير اي پسر /  بند بايد كرد سيلي را ز سر4

  و اثر مثنوي است بجز گزينة ... .ها هر د در همة گزينه - 16
      فرهاد و شيرين –االبرار  سبحة) 2          خلد برين –) عرفات 1

  جالليه –) ناظر و منظور 4        محيط اعظم –) بزم وصال 3

  كند؟ دربار كدام پادشاه از نظر شعر و شاعري دربار غزنوي را تداعي مي - 17
  ) نادر شاه4    شاه ) فتحعلي3      ) آقا محمد خان2  ) ناصرالدين شاه1
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  ست؟هاي زير از كي بيت - 18
  جان شستم از براي آزادي آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي /  دست خود ز

  روم به پاي سر در قفاي آزادي تا مگر به دست آرم دامن وصالش را /  مي
  عشقي) 4    ) فرخي يزدي3  الدين گيالني سيد اشرف) 2    ) عارف1

  است؟ نادرستكدام تعريف  - 19
هاي پنهاني در ضمير ناخودآگاه  ) مكتب سوررئاليسم مبتني بر اصالت وهم و رويا و تداعي آزاد و صورت1

  است.

  پزشك بودند. گرفتند و خود اغلب روان كاوي بهره مي گرايان از نظريات فرويد در روان ) وهم2

  بخشد. گرايي به هر نوع خواب ديدن اصالت هنري مي ) مكتب وهم3

  توان يافت. هاي جديد هنري نوعي گريز از بيرون به درون مي تمامي مكتب) در 4

  خورده است؟ در كدام بيت تناسب تشبيه برهم - 20
  خورشيد /  تو روح پاكي و ابناي روزگار اجسامهمه ديگران همچو ماهي و آن ) تو 1

  امتر بود ميان دو دوست /  درون پيرهني چون دو مغز يك باد ) از اتفاق چه خوش2

  اي اعتقاد من اين است /  كه ديگران همه نقشند بر در حمام ) اگر تو آدمي3

  هاي سيمينت /  درون جامه پديد است چون گالب از جام  ) تنك مپوش كه اندام4

  ؟نرفته استكار  در كدام بيت ايهام به - 21
  ) آن در دو رسته در حديث آمد /  وز ديده بيوفتاد مرجانم1

  دهد /  وز در ايوان بخاست بانگ خروسان بام صبح نشان مي ) بلبل باغ سراي2

  ) افتادة تو شد دلم اي دوست دست گير /  در پاي مفكنش كه چنين دل كم اوفتد3

  شكافند سرمرم اگر /  تا به سينه چو قلم باز) ني مپندار كه حرفي به زبان آ4

  ها متفاوت است؟ بيتكدام بيت از لحاظ نوع مطرح شدن تشبيه در آن با ديگر  - 22
  ) اگر كساد شكر بايدت دهن بگشاي /  ورت خجالت سرو آرزو كند بخرام1

  ) سرو درآيد ز پاي گر تو بجنبي ز جاي /  ماه بيفتد به زير گر تو برآيي به بام2

  ) گر به مسجد روم ابروي تو محراب من است /  ور به آتشكده زلف تو چليپا دارم3

  كه پيش سرو ننشيني /  وگرنه باغبان گويد كه ديگر سرو ننشانم) ترا در بوستان بايد 4

  شود جز بيت ... . ها ميان دو كلمه نوعي تضاد يا تناسب متضاد ديده مي در همة بيت - 23
  ) باري غرور از سر بنه و انصاف درد من بده /  اي باغ شفتالو و به ما نيز هم بد نيستيم1

  /  ور سر ننهم در قدمت عاشق دونم ) شمشير برآور كه مرادم سر سعديست2
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  هي رميم كنان برخيزد /  گر تو باالي عظامش گذري و ) مرده از خاك لحد رقص3

  زنم ) گر همه عمر بشكنم عهد تو پس درست شد /  كاين همه ذكر دوستي الف دروغ مي4

  ؟نيستدر كدام گزينه ايهام تناسب  - 24
  هر نغمه كه زد راه به جايي دارد) مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد /  نقش 1

  ربايان بر و دوشش باد داران خط و خالش گشت /  لبم از بوسه ) چشمم از آينه2

  ) چه كند كز پي دوران نرود چون پرگار /  هر كه در دايرة گردش ايام افتاد3

  ) كسي به وصل تو چون شمع يافت پروانه /  كه زير تيغ تو هر دم سري دگر دارد4

  تشبيه در كدام گزينه متفاوت است؟نوع  - 25
  ) آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار /  وان رعد بين كه نالد چون عاشق كئيب1

  هاست نهان در ميان برف دانه كه در پنبه تعبيه است /  اجرام كوه ) مانند پنبه2

 ايم كران تا كران برف ) دلتنگ و بينوا چو بطان بر كنار آب /  خلقي نشسته3

  اي كه گذر دارد از رقيب گاه /  چونان حصاري ورشيد ز ابر تيره دهد روي گاه) خ4
  

  درسيغيرمنابع 

 

  در كدام بيت حتما بايد با سكون (بدون كسرة اضافه) خوانده شود؟ شده مشخصواژة  - 26
  كنم قامتي و موي دلبريست /  خود را بدان كمند گرفتار مي سروهر جا كه ) 1

  درد آشام صوفيان ساقيان شاهد روي /  بر اين شراب همه) در اين سماع همه 2

  مبارك طلوع سرو قيامت قيام ماه) ماه چنين كس نديد خوش سخن و كش خرام /  3

   ايم ور بنوازد غالم خداوند راست حاكم و فرمان رواست /  گر بكشد بنده راي) 4

  شود؟ ّنتي ديده ميدر ميان كدام دو واژة بيت زير نوعي ارتباط و تناسب شعريِ س - 27
  رود /  از جگري همچو تنور اي صنم اين همه طوفان به سرم مي

  صنم –) جگر 4    تنور –) جگر 3      صنم –) طوفان 2  تنور –) طوفان 1

  و درست نقل شده است؟ نداردكدام بيت اشكال معنايي و منطقي  - 28
  كنم مي) همسايه گو گواهي مستي و عاشقي /  بر من بده كه خويشتن اقرار 1

  ام كه به جور از مراد نگريزم /  به آستين نرود مرغ پاي بسته به دام ) من آن ني2

  ) عجب آن است كه با زحمت چنديني خار /  بوي صبحي نشنيدم كه چو گل نشكفتم3

  ) ديده نگه داشتيم تا نرود دل /  با همه عياري از كمند بجستيم4
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  رساند؟ تي را به ذهن ميدر كدام بيت معناي متفاو» كه«كاربرد  - 29
  ست صحيح /  نتوان مرد به سختي كه من اينجا زادم ) سعديا حب وطن گرچه حديثي1

  ) بنال مطرب مجلس بگوي گفتة سعدي /  شراب انس بياور كه من نه مرد نبيدم2

  ) من از تو روي نخواهم به ديگري آورد /  كه زشت باشد هر روز قبلة دگرم3

  مان دريچة صبح /  بر آفتاب كه امشب خوش است با قمرم) ببند يك نفس اي آس4

  ساخت رديف در كدام بيت متفاوت است؟ - 30
  ) آمدي وه كه چه مشتاق و پريشان بودم /  تا برفتي ز برم صورت بي جان بودم1

  ام از ذكر تو خاموش نشاند /  كه در انديشة اوصاف تو حيران بودم ) نه فراموشي2

  پاي نشاط آبله كرد /  كه سر سبزه و پرواي گلستان بودم) خار عشقت نه چنان 3

  ) به تولّاي تو در آتش محنت چو خليل /  گوييا در چمن الله و ريحان بودم4

  معني بخش مشخص شده در كدام گزينه درست و دقيق است؟ - 31
   بينم ر مياين مقداام گويي كه  يابم /  چه فرمان برده ام گويي كه اين پاداش مي ) چه طاعت كرده1

  توانم اين اندازه مشاهده كنم) (مي

   كه طوطيان چو سعدي در آوري به كالم) به هيچ شهر نباشد چنين شكر كه تويي /  2

  داري) زدن وامي ها را به حرف (مانند سعدي، طوطي

   مثل تو صياد را كس نگريزد ز دامتر ببند /   ام آزاد كن خواه قوي ) خواهي3

  گريزد) دام صياد نمي كس همچون تو از (هيچ

   كنند اقدام مطاوعت به گريزم نمي) چه دشمني تو كه از عشق دست و شمشيرت /  4

 برند) (پاهايم براي فرار از من فرمان نمي

  بندي اصلي است؟ در كدام گزينه درست و دقيق و مطابق با جمله شده مشخصمعني بخش  - 32
  كه چون فرهاد بايد شست دست از جان شيرينم   / دانستم كه با شيرين درافتادم) من اول روز 1

  (فهميدم كه با شيرين طرف شدم)

  /  كه به جانان نرسم تا نرسد كار به جانم  بگفتم كه طريق تو گرفتم) من همان روز 2

  (گفتم كه راه تو را در پيش گرفتم)

  زانمتر  سوخته من گيرد /  تو گرمتري ز آتش  ) بيني كه چه گرم آتش در سوخته مي3

  ام) تر از سوخته (من سوخته

  دلي بود آن كه ز دوست بركنم  سخت سيه) اين نه نصيحتي بود كز غم دوست توبه كن /  4
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  (سنگدلي و قساوت است كه از دوست دل بكنم)

  در كدام گزينه درست است؟ شده مشخصتوضيح و يا معني بخش  - 33
  ست قديم گويند ضاللي /  گر بگويم همه شنوم كردة خود مي بوي پيراهن گم) 1

  (گم كرده صفت پيراهن است)

  كهربا را بگو كه من كاهم) ميل ازين جانب اختياري نيست /  2

  (به كهربا اطالع بده كه من كاه هستم)

  /  گو بدانيد كه من با غم رويش جفتم با طاق افتد) هيچ شك نيست كه اين واقعه 3

  شود) ميمال (بر

  همي بايد كه پيشاني كند مومنيارد /   ) چو آهن تاب آتش مي4

  (موم نهاد جمله است)

  ؟شود نميدر كدام بيت پرسشي ديده  - 34
  ) سعديا با تو نگفتم كه مرو در پي دل /  نروم باز گر اين بار كه رفتم جستم1

  ام /  چون نيفتد سخن در افواهم ) بلبل بوستان حسن تو2

  ببخشند فقير ناتوان را /  نظري كن اي توانگر كه به ديدنت فقيرم) نه توانگران 3

  كند كه من از ضعف ناپديدارم ) نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما /  نمي4

  دربارة بيت زير كدام گزينه درست است؟ - 35
  ترم بندم و از بار فروبسته پيچد /  بار مي پيچم و چون پاي دلم مي پاي مي

  طرف تشبيه معناي يكساني ندارد. وجه شبه مطرح شده براي دو ) در هر مصراع1

  هاي راه و پايان سفر است. ) سخن دربارة سختي2

  استعارة مكنيه است.» پاي دل) «3

  ) پاي پيچيدن كنايه از لنگيدن است.4

، عوض شده است و معنا را شده مشخصها بجز بيت ... يك كلمه از سه كلمة  در همة بيت - 36
  كرده است.نامتناسب 

  ي خامسوداماست /  سوخته داند كه چيست پختن  سورخبر از  نرفت بي آتش) هر كه در 1

  سياه دارم شبصباح روشن ز  اياز شب جدايي /  كه من  گله) مكنيد دردمندان 2

  برگيرمكه بوسي از دهنت /  اگر حالل نباشد حرام  نگريزم قدر) از اين 3

  رفيقان حسود انبازم نباشند/  كه  صيديدر همه عالم  مكند ) آرزو مي4
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  ؟شود ديده نمي» اول شخص«در كدام بيت فعلِ  - 37
  ) چون كبوتر بگرفتيم به دام سر زلف /  ديده بردوختي از هر دو جهان چون بازم1

  ) دشمن خويشتنم هر نفس از دوستي او /  تا چه ديد از من مسكين كه ملول است ز خويم2

  برندم /  بنقد اين ساعت اندر بوستانم مي ) اگر فردا به زندان3

  پرسي كه روز وصل حيرانم ) مپرسم دوش چون بودي به تاريكي و تنهايي /  شب هجرم چه مي4

  است؟ نادرستوزن كدام گزينه  - 38
  دار اگرت سر دريغ نيست /  گو سر قبول كن كه در پايش درافكنم  ) گويند پاي1

  مه خوبان /  نه منم تنها كاندر خم چوگان تو گويم) همه بر من چه زني زخم فراق اي 2

  ) روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل /  عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم3

  ) دگر من از شب تاريك هيچ غم نخورم /  كه هر شبي را روزي مقدر است انجام4

  در كدام گزينه متفاوت است؟» گو«كارگيري فعلِ  منظور از به - 39
  گو ادب كم كن كه من ناجنس شاگردم /  پدر گو پند كمتر ده كه من نااهل فرزندم ) معلم1

  ايم ايست /  ديگري را ده كه ما با دلستان آسوده ) باغبان را گو اگر در گلستان آالله2

  ) عالم شهر گو مرا وعظ مگو كه نشنوم /  پير محّله گو مرا توبه مده كه بشكنم3

  /  دو جهان بي تو نيرزد دو جوم ) همه گو باد ببر خرمن عمر4

  گفته شده است جز ... . ها با شخص يكساني سخن در همة بيت - 40
  ) چون بخواني آن فسون بر مردة /  برجهد چون شير صيدآوردة1

  ) سنگ با تو در سخن آمد شهير /  كز براي غزو طالوتم بگير2

  شد سازي ترا معلوم در دست تو چون موم شد /  چون زره) آهن ان3

  خوانند چون مقري زبور ها با تو رسائل شد شكور /  با تو مي ) كوه4

  هيچ تغييري آمده است؟ بيبه صورت درست و سخن موالنا در كدام بيت  - 41
  ) بيخ هر يك رفته در زير زمين /  زيرتر از گاو و ماهي بد يقين1

  گه شوي /  كه چو كّلي سوي جزو خود روي ) اي دال منظور حق آن2

  تا ببينم قلزمي در قطرة /  ماهتابي درج اندر ذرة) 3

  ) تو همان ديدي كه ابليس لعين /  گفت كĤدم زآتش است و من ز طين4

  شود؟ جاي خالي بيت زير با كدام گزينه به طور درست و متناسب پر مي - 42
  گو به جان چون فاخته از همه كار جهان پرداخته /  ... مي

  ) حق حقي4    ) هق هقي3      ) هاي و هو2    ) كو و كو1
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  ها قافيه بدون اشكال است بجز ... . در همة گزينه - 43
  كرد رو /  واقعة ما را نداند غير تو ) او به سوي آسمان مي1

  گويد چه آوردي مرا /  اندرين مهلت كه دادم من ترا ) حق همي2

  ) قوتي و راحتي و مسندي /  در ميان جان فتادش زان ندا3

  ن است اي امام /  كاي خدا پيش تو ما قربان شديم) معني تكبير اي4

  در كدام گزينه ياء ابتر (ء) به اشتباه آمده است؟ - 44
  ) بعد از آن داود گفتش اي عنود /  جملة مال خويش اورا بخش زود1

  ) ظالم از مظلوم كي داند كسي /  كو بود سخرة هوا همچون خسي2

  نگردد غالب و بر تو امير) جز به اندازة ضرورت زين مگير /  تا 3

  ) آن چنان پنهان شدند از چشم او / مثل غوطة ماهيان در آب جو4

  است؟در كدام بيت متفاوت » عيسي«كلمة  وزن - 45
  ) جان دريغم نيست از عيسي وليك /  واقفم بر علم دينش نيك نيك1

  ) گفت عيسي كه به ذات پاك حق /  مبدع تن خالق جان در سبق2

  بگريز چون عيسي گريخت /  صحبت احمق بسي خونها كه ريخت) ز احمقان 3

  ) آن گريز عيسي ني از بيم بود /  ايمنست او آن پي تعليم بود4

  تواند شاهدي براي بيت زير باشد؟ كدام بيت مي - 46
  همچنين ز آغاز قرآن تا تمام /  رفض اسبابست و علت والسالم

  ست ريزد آب ازو) فهم آب است و وجود تن سبو /  چون سبو بشك1

  ) دم گاو كشته بر مقتول زن /  تا شود زنده همان دم در كفن2

  ) از دهانت نطق فهمت را برد /  گوش چون ريگ است فهمت را خورد3

  ) كسب را همچون زراعت دان عمو /  تا نكاري دخل نبود زآن تو4

  در كدام عبارت متفاوت است؟» درويشي«در » ي«حرف  - 47
  كاري ايستد درويشي او را بنشاند. مال اگر خواهد كه در طلب اندكدست  ) تهي1

تر از درويشي است كه به مردمان محتاج  يابد نيكوحال ) درخت كه در شورستان رويد و از هر جانب آسيبي مي2

  باشد.

  تر از فصاحت بفحش و مذلت درويشي نيكوتر از عز توانگري از كسب حرام. ) سمت كندزفاني اولي3

الرجل استغناؤه عن الناس و درويشي اصل بالها و داعي دشمنايگي خلق و ربايندة شرم و مروت ... است و  ) عز4ّ

  هر كه بدان درماند چاره نشناسد از آنكه حجاب حيا از ميان برگيرد.



 

 

  11 | كد يك

 

  با توجه به معنا، اشتباه نوشته شده است؟» معونت«يا » مؤونت«در كدام گزينه  - 48
واجب دارم و حقوق دوستي و هجرت تو بدان  يخالق پسنديده و عادت ستوده مؤونتبر ا) خواستم كه ترا 1

  بگزارم.

  ونت و مظاهرت ايشان از دست صياد بجستم مرا نيز از عهدة لوازم رياست بيرون بايد آمد.) چون ... به مع2

  ) انواع هول و خطر و مؤونت حضر و مشقت سفر براي دانگانه بر حريص آسانتر (است).3

  يكي از معونت بر خرسندي و آرامش نفس در نوايب ديدار برادران است و مفاوضت ايشان.) 4

  متفاوت است؟» كه«حرف  گزينهدر كدام  - 49
  تر كه حيلتي انديشي كه متضمن خالص او باشد. ) به حسن عهد آن اليق1

خالفي شناسد به يك اشارت اند،  ) به عزايم مرد آن اليق كه اگر از چشم و زبان كه ديدبان تن و ترجمان دل2

  هر دو را باطل گرداند.

  ) انواع هول و خطر ... براي دانگانه بر حريص آسانتر كه دست دراز كردن براي قبض مال بر سخي.3

تر و موج محنت  ) چون يك كرّت در رنج افتاد و ورغ نكبت سوي او بشكست هر ساعت سيل آفت قوي4

  شاخي زند بار ديگر در سر آيد.گردد و هرگاه كه دست در  تر مي هايل

  است؟ نادرستبر پاية متن زير كدام گزينه  - 50
ديگر  هيچ دشمنايگي را آن اثر نيست كه عداوت ذاتي را، ازيرا كه چون دو تن را با يك

پيوسته و  دشمنايگي افتاده باشد، و بروزگار از هر دو جانب تمكّن يافته و قديم و حديث آن بهم
مقرون شده، پيش از سپري گشتن ايشان انقطاع آن صورت نبندد، و عدم آن به سوابق بلواحق 

انعدام ذاتها متعّلق باشد. و آن دشمنايگي بر دو نوع است: اول چنانكه از آن شير و پيل، كه 
آن يك  محاربت ممكن نباشد، و اين هم شايد بود كه مرهم پذيرد، كه نصرت در مالقات ايشان بي
ست و هزيمت بر يك جانب مقصور نه، گاه شير ظفر يابد و گاه پيل پيروز آيد. و جانب را مقرّر ني

اين جنس چنان متأصل نگردد كه قلع آن در امكان نيايد، و آخر بحيلت بالبندي توان كرد و 
 شاني در ميان آورد. و دوم چنانكه ازآن موش و گربه، و زاغ و غليواژ و غير آنست، كه در گربه

  ستوده نيامده است. آن مجاملت هرگز
  ) وقتي دو طرف دعوا قدرت برابر داشته باشند، امكان صلح وجود ندارد.1

  رسد كه طرفين يا يكي از آنها نابود شوند. ) دشمني ذاتي تنها زماني به پايان مي2

  شود كه نتوان آن را از بين برد. ) دشمني ميان شير و پيل آنقدرها محكم نمي3

  پسنديده نيست. رفتاريخوشعوا قدرت بيشتري داشته باشد، ) وقتي يكي از طرفين د4
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  كدام گزينه درست معني شده است؟ - 51
هاي  ام و البته بازنگردم = نشانه ) آثار كرم تو ظاهر است و من به دوستي تو محتاج و اين در را الزم گرفته1

و مسلماً دانم  وجود خود را در اين دوستي الزم ميجوانمردي تو آشكار است و من نيازمند دوستي تو هستم و 

  گردم. برنمي

گر در يوبة اميد و هراس ) لئيم را اگر چه صحبت و محبت قديم مؤكد باشد ازو مالطفت چشم نتوان داشت م2

انتظار مهرباني از او  توان مايه پابرجا شده باشد، نمي= هر چند مصاحبت و دوستي ديرينة انسان فرو بيم باشد

  اميد و نگراني ترس باشد. طمعآنكه در  مگرداشت 

) مواالت و مؤاخات ترا به جان خريدارم و اين مدافعت در ابتداي سخن بدان كردم تا غدري انديشي من باري 3

پذيرم و اين مخالفتي كه در آغاز سخن  به نزديك خويش معذور باشم = دوستي و برادري ترا از دل و جان مي

  اي بياوري من به هر حال در نزد خودم عذري داشته باشم. سبب بود تا اگر بهانهانجام دادم به آن 

= در روش من رد ) در مذهب من منع سائل، خاصه كه دوستي من بر سبيل تبرع اختيار كرده باشد محظور است 4

 عبث اوطلبانه انتخاب كرده باشد،كننده مخصوصاً كه دوستي و محبت مرا بالعوض و د كردن خواهش خواهش

  است.

  است؟ غلطتوضيح كدام گزينه  - 52
بزرگان به سبب ياري ) اگر كريمي در سر آيد دستگير او كرام توانند بود = اگر جوانمردي جايگاهي يابد، 1

  .است

تواند ماية  گشته بسيار يافته شود = كسي مي بود كه نزديك او زينهاريان ايمن ) محسود خاليق آن كس تواند2

  ه در نزد او پناهجويان بسياري در امنيت وجود داشته باشند.رشك مردم باشد ك

) سزاوارتر كسي به مسرّت و ارتياح اوست كه جانب او دوستان را ممهد باشد = آن كس به شادي و شادماني 3

  .جايي نرم و راحت ازبراي دوستان ساخته و آماده كرده باشد كنار خويش راسزاوارتر است كه 

د او در زمرة توانگران معدود نگردد = كسي كه نيازمندان در ) هر كه در نعمت او محتاجان را شركت نباش4

  شمرد. توان ثروتمند ، او را نميدارايي او شريك نباشند

  است؟ نادرستبا توجه به متن زير كدام گزينه  - 53
از پاي ننشست اين بخت خفته تا دست من برنتافت و چنانكه ميان من و اهل و فرزند و مال 

زيستم از من بربود روي رزمة ياران و  دوستي را كه بقوت صحبت او ميجدايي افكنده بود 
دواعي كرم و  واسطة قالدة بذاذران كه مودت او از وجه طمع مكافات نبود لكن بناي آن را به

  سزا داده بود چنانكه به هيچ حادثه خلل نپذيرفتي.وفا و فضل تأكيدي ب
  چيز يا كس است.بهترين و گرانقدرترين » روي رزمه«) منظور از 1
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  داشت به جبران چيزي بود. ) دوستي دوست من بدون چشم2

  گردد. برمي» روي رزمة ياران«به » آن«) ضمير 3

  باشد. » سزا داده بودتأكيدي ب«تواند فاعل  مي» ذاذرانواسطة قالدة ب«و » روي رزمة ياران) «4

  چيست؟» كابوس«منظور از » استخري پر از كابوس«در داستان  - 54
  ) خشونت پليس4  ) برف و يخ و سرما3    ) وجود شكارچيان2  ) نابودي طبيعت1

  كدام گزينه است؟» روز اسبريزي«راوي داستان  - 55
  ) مختلط4    ) سوم شخص3      ) اول شخص2    ) داناي كل1

  كدام است؟» روز اسبريزي«درونماية داستان  - 56
    ) رنج حيوانات از انسان2          ) عادت به خواري1

  رحمي آسيه ) دل4        زورگويي قاالن خان) 3

  ، چرا پدر طاهر، شكستة سفال را از طاهر نگرفت؟»تاريكي در پوتين«در داستان  - 57
          ) چون ياد پسرش افتاد.1

  ) زيرا طاهر آن را دوباره در آب انداخته بود.2

          ) چون طاهر از آنجا رفته بود.3

  و دارند.ها قصد شوخي با ا ) زيرا فهميد كه بچه4

  اي است؟ ، بيانگر چه حادثه»اي من چشمهاي دكمه«ماجراي داستان  - 58
  ) شيوع وبا4    سوزي ) آتش3      ) جنگ2    ) زلزله1

  كدام گزينه درست است؟» مرا بفرستيد به تونل«در داستان  - 59
      ) دكتر مرادي قصد داشت مرگ را تجربه كند.1

  وحشت داشت.شدة دكتر  ) خانم مهران از خاطرات فراموش2

  ) مرتضي لحظاتي بعد از تولد مرده بود.3

  ) مونيتور دچار اشكال شده بود.4

  منظور درست از عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 60
  اي بر سر كن. استاد امام گفت: دستوري دادم اما پوشيده شو و ناونه

      ) امر كردم اما پنهان شو و روسري بر سرت بگذار.1

  ولي ناشناس برو و چادري بر سرت بگير. ) اجازه هست2

  .را حفظ كن تحجابو ) اجازه دادم اما پنهاني برو 3

  دادم اما خودت را بپوشان و چادرشبي بر سر بدار. ي) فرمان4
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  كدام گزينه در ارتباط با عبارت زير درست است؟ - 61
  داد. كودكي طواف بر در خانقاه بگذشت و ناطف آواز مي

  ) كودك: فاعل هر دو فعل2      به كودك استمعطوف ) ناطف: 1

  ) فعل دوم: ناگذر4            ) طواف: قيد3

  با توجه به پرسش و پاسخ زير، پاسخ شيخ داللت بر چه امري دارد؟ - 62
  پير محمد حبيبي: آثار را محو بود؟ ...

  شيخ ابوسعيد: ... ال تبقي و ال تذر ...
  ها ) ناپايداري نعمت4    نيستي) مرگ و 3      ) غضب الهي2  وفايي دنيا ) بي1

اي بروي، سنگي بزرگ آنجاست، بر لب  چون بدان دره درشوي، پاره«مفهوم صحيح عبارت  - 63
  در كدام گزينه آمده است؟» آب وضو بايد ساخت و بر آن سنگ دوي بگزارد و منتظر بود

  ) در آن دره وضو بگير و بر روي سنگ نماز بخوان و منتظر باش.1

  در آن دره مقداري رفتي و وضو گرفتي، او نماز گزارد و منتظر شد.) وقتي تو 2

  آيد بايد وضو بگيرد و نماز بخواند و منتظر بماند. رسي، او به آنجا مي ) پس از رفتن در دره به سنگي مي3

  ) در آن دره در كنار آب بايد وضو گرفت و رو به آن سنگ نماز گزارد و منتظر بود.4

  زير كدام گزينه درست است؟با توجه به متن  - 64
  بودم. بود و از آن جهت مشوش مي ميعجب كاري است! دوش در وردي كه مرا بود كسلي 

  ام بود. ام كسالتي داشتم كه باعث پريشاني ) شگفتا، در كار هميشگي1

  را آشفته كرد. مذكر اي داشتم كه بيماري) عجيب است كه ديشب 2

  ، كوتاهي داشتم و بدان سبب ناراحت بودم.) كاري شگفت است كه در قرآن خواندن3

  ه مرا پريشان كرد.اي شدم ك حالي دچار سستي و بيام  در دعاي هميشگيديشب ) عجبا، 4

  با نمونة متن زير يكسان است؟  در كدام گزينه» تمام«معناي واژة  - 65
  هزار ناو هست پر آب و علف كه هر يكي لشكري را تمام باشد.

  بود. تمام) به خاطر من در آمد كه اين بسيار باشد، پانصد درم 1

  نياورده است. تمام) شيخ گفت: مبارك باد! اما 2

  شد. برو بسالمت. تمامشيخ دستان من بگرفت و گفت: چاكري را فرستادم تا باقي سيم بياورد ... ) 3

  تر پيش شيخ آمدم. تمام) با شاديي هر چه 4
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  است؟ نادرستهاي زير، كدام گزينه  با توجه به عبارت - 66
ايم و هنوز  ايد و ما همگي خويش در نسبت بدان مهتر باخته شما به نسب از آن مهتر قناعت كرده

كنيم. الجرم از آن دولت و عزّت كه آن مهتر داشت ما را نصيب كرد و بنمود كه راه  قناعت نمي
  .به حضرت ما به نسبت است نه به نسب

  ) ستايش ارتباط معنوي و روحي.2    ) مذموم شمردن افتخار به رابطة خانوادگي.1

  ) مذمت قناعت نكردن به رابطه با خويشان.4    ) مدح فنا شدن در پيوند روحي و اخالقي.3

  است؟ درستنا، در كدام گزينه شده مشخصهاي  توضيح بخش - 67
  = پنهان كرده بود. پوشيده داشتشد و هر چه در خانه داشت، جمله ببرد مگر مرقّع آن درويش، كه ) ... دزد در1

  = پديدار كرده است. بيرون داده استتر از موي نبشته يك خط است از آن همه كه با خلق  ) باريك2

= شبهاي  رين كردمشبها دخواستم كه يا رب درجة شيخ بوسعيد به من نماي،  ) از حق سبحانه و تعالي درمي3

  زيادي صرف اين خواسته كردم.

  = ما را به خدا بسپار. ما را در كار خداي كنتوانيم داشت.  ) زن و فرزندانم گفتند كه ما ترا نمي4

  كدام گزينه در مورد شعر افسانة نيما درست است؟ - 68
  ) شيوة روايت در آن خّطي است.2      است. ) در قالب نيمايي سروده شده1

  ) وزن به كار رفته در آن ابداع نيما نيست.4      افسانه يك انسان است.) منظور از 3

  است؟ نادرستسنتي  هاي نيمه كدام گزينه دربارة قالب - 69
    شود. هاي متناظر رعايت مي ) اصل تساوي وزن در مصراع1

  ها در بندهاي متناظر برابر است. عا) قاعدتاً تعداد مصر2

        يت است.) واحد شعر همچنان ب3

  ) چهارپاره، پركاربردترين قالب اين جريان است.4

  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد شعر آزاد  - 70
  اي وجود ندارد. شده تعيين ) هيچ صورت و قالب ازپيش1

  رود. ) سطرها برابر نيستند ولي افاعيل عروضي همواره به صورت سالم و كامل به كار مي2

  بنياد اين طرز شاعري نزد نيما بر ابهام هنري است.) از ديدگاه معنايي، 3

  كند. ) تجربي و شخصي بودن جنبة عاطفي اين نوع شعر را تقويت مي4

  كدام گزينه درست است؟» مريم«زير و كليت شعر  هايبر اساس بند - 71
  نهد به ساية اشجار دوردست كشان ز پرتو مهتاب تيرگي /  رو مي دامن

  آورست و مست ماهتاب /  خواب شب دلكشست و پرتو نمناك
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  زند چو پرندي به جويبار اندر سكوت خرم و گوياي بوستان /  مه موج مي
  خواند آن دقيقه كه مريم به شستشوست /  مرغي ز شاخسار مي

  گريزد. كشان به سمت ساية درختان دور مي ) مريم دامن1

  است.ها و گياهان از تماشاي مريم  ) سكوت بوستان ناشي از حيرت گل2

  ) مريم نام معشوقة شاعر است.3

  دهد. وشو مي دمد و مريم خود را در نور آن شست ) مهتاب مي4

  ؟شود نمياي مشابه با شعر قديم ديده  م گزينه درونمايهادر كد - 72
  زند كلنگ اعتنا به تربت گلچهرگان خاك /  بر استخوان پير و جوان مي ) بي1

  كار /  دست نسيم عطر هر آن گل كه خرم استدزدد آش ) بستان به خواب رفته و مي2

  ) گنج مراد در دل ويران انتظار /  ناجسته ماند و مرگ بر او سايبان گرفت3

  افزا را افكن و بيم فشارد شب هول يكي پارة سرب /  مي) آسمان تيره و سنگين چو 4

  كدام گزينه در مورد شعر باران درست است؟ - 73
  است. بندي آنها به شيوة نيما رعايت شده ها و پايان مصراع) در اين شعر استقالل 1

  ) صور خيال در آن وجه نمادين دارد.2

  وهوايي اقليمي دارد. وبو وحال ) رنگ3

  شود. هاي زباني در آن ديده مي ) هنجارشكني4

  سرايندة كدام شعر، مدير مجلة سخن بود؟ - 74
  ) باران4    ) عقاب3      ) كارون2    ) مرغ آمين1

  وضيح كدام شعر درست و دقيق است؟ت - 75
  كند. يك نفر در آب دارد بيهوده جان مي كند بيهوده جان قربان: اي ارباب! ) يك نفر در آب دارد مي1

  آيد به دماغ سي /  بوي از پيه مي ) پك و پك سوزد آنجا كله2

شده است و دل مانند  : در دل پرآشوب، گويي مهست ز يك مرده چراغ شده مه /  كورسويي وبرهم در دل درهم

  نور كمرنگ يك چراغ مرده است.

جسته گذرد /  مرده در گور گرفته است تكان پنداري /   كوبد و در شاخ دمان /  به سوي راه دگر مي ) طبل مي3

كه شما برايش  –اي از زندگي خود  : يا زندهايد /  نفرت و بيزاري اي از زندگي خود كه شما ساخته يا زنده

  است. متنفر شده -ايد ساخته

: تن و گردن خود را گردن خود تن خود خارد و در وحشت دل افكند او) دم كه فكرش شده سوي ديگر / 4

  افكند. خارد و وحشت در دلش مي مي
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  شود جز ... . مي ها نوعي كاربرد متفاوت با زبان هنجار ديده در همة گزينه - 76
  گويد باز /  چه شب موذي و گرمي و دراز ) هر دمي با خود مي1

  كوبد او بر سر طبل /  در هوايي به مه اندود شده ) باز مي2

  ) دم كه فكرش شده سوي ديگر /  گردن خود تن خود خارد3

  ) گفتمش خنده نبندد پس از اين / آفتابي نه چراغي با من4

  غرض شاعر از توصيف در كدام گزينه متفاوت است؟  - 77
  //  هاي دورادور /  بر مسير خامش جنگل /  سنگچيني از اجاقي خرد /  اندرو خاكستر سردي از شب) مانده 1

  انگيز /  طرح تصويري در آن هر چيز /  داستاني حاصلش دردي هاي من مالل انديشه اندودةهمچنان كاندر غبار

چشم دريا /  از خشم به روي  نيلدهد ساز /  اين دودسرشت ابر بر پشت /  هنگام كه  ) هنگام كه گريه مي2

هاي مأنوس /  تصويري  زن و عشوه ساز داده /  دارم به بهانه زان ديرسفر كه رفت از من /  غمزه//  زند مشت مي

  ازو به بر گشاده

آلوده به چشمان خسته /  هر دمي  خواب//  اي اين است گراز رمد سايه رود دوكي اين هيكل اوست /  مي ) مي3

  گويد باز /  چه شب موذي و گرمي و دراز با خود مي

سوزد از  به دل سوختة من ماند /  به تنم خسته كه مي//  ) با تنش گرم بيابان دراز /  مرده را ماند در گورش تنگ4

  هيبت تب

 ديگرش نهاد ل و نيمسطر قبجملة در كدام گزينه سطري وجود دارد كه نيمي از آن نهاد  - 78
  است؟ جملة سطر بعد

خواند /  از درون نهفت خلوت ده /  از نشيب رهي كه چون رگ خشك /  در تن  قولي قو! خروس مي) قو1

  مردگان دواند خون

است و به ساحل گرفته اوج /  بانگ شغال و مرد  از آن زمان كه زردي خورشيد روي موج /  كمرنگ مانده ) 2

  است روشن آتش پنهان خانه را دهاتي / كرده

دگي او چنان /  مرغان ديگر ار به سر آيد /  در خواب و خورد /  رنجي بود كز آن نتوانند كند كه زن ) حس مي3

  نام برد

/  نه اين زمين و زندگيش چيز  كه نه گياه در آنجاست نه دمي /  تركيده آفتاب سمج روي سنگهاش ) جايي4

  دلكش است

  ها آراية استعاره مصرحه هست بجز بيت ... . در همة بيت - 79
  دار ليلي را كه مهد ماه در حكم است /  خدا را در دل اندازش كه بر مجنون گذار آرد عماري) 1

  ) شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت /  چشم دريده ادب نگاه ندارد2
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  ) چشم من كرد به هر گوشه روان سيل سرشك /  تا سهي سرو تو را تازه به آبي دارد3

  خواه تو شد فرّ همايي دارد/  تا هوادپرست دار دلم كاين مگس قن  ) محترم4

  است؟ نشدهصوفيانه اشاره  اي كدام گزينه به رسم يا نشانه در - 80
  ) طوطيي را به خيال شكري دل خوش بود /  ناگهش سيل فنا نقش امل باطل كرد1

  آيد به سماع /  چه محل جامة جان را كه قبا نتوان كرد) سرو باالي من آن گه كه در2

  كه ما به پناه خدا رويم /  ز آنچ آستين كوته و دست دراز كرد ) اي دل بيا3

  ) ز جيب خرقة حافظ چه طرف بتوان بست /  كه ما صمد طلبيديم و او صنم دارد4

  ؟نداردوجود  در كدام گزينه مفهوم تحسين و ستودن - 81
  نظر نكرد  ) هر كس كه ديد روي تو بوسيد چشم من /  كاري كه كرد ديدة من بي1

  كش ما گرچه ندارد زر و زور /  خوش عطابخش و خطاپوش خدايي دارد پير دردي) 2

  ) مقام اصلي ما گوشة خرابات است /  خداش خير دهاد آن كه اين عمارت كرد3

  در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ /  آه كز چاه برون آمد و در دام افتاد) 4

  ؟نيستمعني كدام بيت درست  - 82
بها بين كه چه در دماغ دارد = از بنفشه ناراحت و در  ه ز زلف او زند دم /  تو سياه كمدارم ك) ز بنفشه تاب 1

  ارزش را ببين كه چه فكرهايي در سر دارد. زند. اين سياه كم ي با زلف او ميرنجم كه الف برابر

مطيع فرمان او هستيم و از ايم مگر او به تيغ بردارد = مانند قلم  ) چو خامه بر خط فرمان او سر طاعت /  نهاده2

  ايم مبادا كه او با تيغ سر ما را قطع كند. روي اطاعت سر به فرمان او نهاده

خبر دارد = اگر از شراب هيچ سودي  ) ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس كه تو را /  دمي ز وسوسة عقل بي3

  كند؟ مياي تو را از خارخار عقل دور  بري آيا همين كافي نيست كه لحظه نمي

وفايي روزگار و  وفايي دهر /  كه تا بزاد و بشد جام مي زكف ننهاد = حتماً الله از بي ) مگر كه الله بدانست بي4

  دنيا آگاه بود كه از زمان تولد تا زمان مرگ جام شراب را به زمين نگذاشت.

  معني كدام گزينه درست است؟ - 83
زلف تو باشد كه مانند  پرم زير پر باد = دل شاهان عالم زير ) هماي زلف شاهين شهپرت را /  دل شاهان عال1

  .داردشاهين بالي همچون  ست و شاههما

م شراب وار براندازم از نشاط كاله /  اگر ز روي تو عكسي به جام ما افتد = اگر عكس چهرة تو در جا ) حباب2

  دارم. ، كاله از سر برميمن بيفتد مانند حباب با كمال احترام
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دمش با من دلسوخته لطفي دگرست /  اين گدا بين كه چه شايستة انعام افتاد = هر لحظه به من عاشق هر ) 3

  كند اين گدا را ببين كه چگونه مرا سزاوار بخشش خود دانست. اي مي دلسوخته لطف تازه

نكن  ) صنعت مكن كه هر كه محبت نه راست باخت /  عشقش به روي دل در معني فراز كرد = تظاهر و ريا4

  شود. در راه راست عشق نورزد، عشق از در بستة دل او وارد نمي زيرا كسي كه حقيقتاً

  است؟ نادرستشده  معني بخشدر كدام گزينه  - 84
گاه كمانداران است /  هر كه دانسته رود صرفه از اعدا ببرد (صرفه بردن: پيشي جستن، ) راه عشق ار چه كمين1

  پيروز شدن)

خموش باش، سخن ) سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن /  اي ساربان فروكش كاين ره كران ندارد (فروكش: 2

  )مگو

سر گران ) خدا را داد من بستان ازو اي شحنة مجلس /  كه مي با ديگري خوردست و سر بر من گران دارد (3

  توجهي كردن) داشتن: سرسنگين بودن، بي

باالتر از عقل است /  كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد (در آستين ) حريم عشق را درگه بسي 4

  داشتن: حاضر و آماده داشتن)

  ها درست است بجز گزينة ... . معني در همة گزينه - 85
تواند از يك جرعه  /  دست با شاهد مقصود در آغوشش باد = مي يك جرعه مي از دست تواند دادن) و آن كه 1

  و آن را ببخشد.مي چشم بپوشد 

  /  زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد = رسوايش خواهد كرد. بشكندش بيضه در كالهچرخ  ازي) ب2

  = از روي حقيقت عمل نكرد. عمل بر مجاز كرد) فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد /  شرمنده رهروي كه 3

تواند  = سامري نمي يد بيضا ببرد سامري كيست كه دست ازبانگ گاوي چه صدا باز دهد عشوه مخر /  ) 4

  معجزة حضرت موسي را بپذيرد.

  ها درست است بجز بيت ... . معني همة بيت - 86
) بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيچ /  در معرضي كه تخت سليمان رود به باد = در جايي كه تخت 1

  اي نخواهي داشت. بهرهخوش شوي،  مند و دل رود، اگر به چيزي عالقه سليمان بر باد مي

خواستم مانند شمع  خواستم كه ميرمش اندر قدم چو شمع /  او خود گذر به ما چو نسيم سحر نكرد = مي ) مي2

  دارم بميرم اما او مانند نسيم سحري بود كه از كنار من عبور نكرد. در هر قدمي كه برمي

گذرد.  ها مي ما ببرد = راه عبور ما از تيرگيتش محرومي آب ظلمات است خضر راهي كو /  مباد كĤگذار بر  )3

  نصيبي آبروي ما را ببرد. آتش محروميت و بيه داني كه ما را هدايت كند مبادا ك كجاست خضر راه
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را  س اين گمان ندارد = اي دل من شيوة رندي) اي دل طريق رندي از محتسب بياموز /  مستست و در حق او ك4

  كند. خود است كسي حتي چنين تصوري دربارة او نمي مست و از خود بي بگير در حالي كه از محتسب ياد

  ها تفاوت دارد؟ در كدام بيت با ساير بيت» داد«نوع واژة  - 87
  الدين داد ) در كف غصة دوران دل حافظ خون شد /  از فراق رخت اي خواجه قوام1

  اني داد) گذشت بر من مسكين و با رقيبان گفت /  دريغ حافظ مسكين من چه ج2

  ) من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم /  كه عنان دل شيدا به لب شيرين داد3

  گوي /  شراب و شاهد شيرين كه را زياني داد ) برو معالجت خود كن اي نصيحت4

  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام بيت  - 88
  خواري محرومم)خواران ياد باد (من از شاد) كامم از تلخي غم چون زهر گشت /  بانگ نوش شاد1

) صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد /  ور نه انديشة اين كار فراموشش باد (مدعيان زهد در انجام گناه 2

  ترند) حريص

) نه به تنها حيوانات و نباتات و جماد /  هر چه در عالم امرست به فرمان تو باد (موجودات ملكوت هم تحت امر 3

  تو باشند)

طينت اصلي چه كند بدگهر افتاد (شرايط مناسب سبب ارتقا  نگ سيه لعل نگردد /  با) گر جان بدهد س4

  گردد) مي

  ؟داردناي به طب قديم يا سنتي وجود  در كدام گزينه اشاره - 89
  وار به درگاهت آمدم كه طبيب /  به موميايي لطف توام نشاني داد ) شكسته1

  عالج گالب و قند افتد ) شفا ز گفتة شكرفشان حافظ جوي /  كه حاجتت به2

  تر دارد ) ز زهد خشك ملولم كجاست بادة ناب /  كه بوي باده مدامم دماغ 3

  ) بر سينة ريش دردمندان /  لعلت نمكي تمام دارد4

  ها درست است بجز گزينة ... . توضيح همة گزينه - 90
كاري بر غيرت  د (مالحظه) غيرتم كشت كه محبوب جهاني ليكن /  روز و شب عربده با خلق خدا نتوان كر1

  غلبه دارد)

شاد (موسيقي در ايجاد نشاط مؤثر   اند بر ابريشم طرب دل چنگ /  كه بسته ) قدح مگير چو حافظ مگر به نالة2

  است)

باد (رند در انديشة حفظ آبرو  بنياد /  زديم بر صف رندان و هر چه بادا ) شراب و عيش نهان چيست كار بي3

  نيست)
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تغييرات زيادي ايجاد  روزگارمانه عجب مدار كه چرخ /  ازين فسانه هزاران هزار دارد ياد () ز انقالب ز4

  )كند نمي

  ها درست است جز گزينة ... . معني همة گزينه - 91
م شوريدن غوغا و عامه باشد ترا حاصل آيد، يا آزار دوست حاصل شود، يا بي ) چون بگويي يا خشم آن محتشم 1

رنجد و يا خطر شورش  شود يا دوستت از تو مي = اگر بگويي يا آن فرد صاحب مقام از تو خشمگين مي بر تو

  و عموم مردم بر تو وجود دارد. گر آشوبمردم فرومايه و 

= هيچ حرفي را قطع نكن يا تحسين  ست عيب و هنر آن ترا معلوم نگردد) هيچ سخن را مشكن و مستاي تا نخ2

  ي يا بدي آن بر تو آشكار شود.نكن قبل از آنكه خوب

درستي تر بكنم. پير گفت: بر اين سخن  ) اكنون اين كه گفتي درست كن يا نه ترا عقوبتي هر كدام سخت3

كنم.  تر مجازات مي اي ثابت كن اگر نه تو را هر چه شديد = حال آنچه را گفته گواي من خود اين علوي است

  د خود اين علوي است.پير گفت: گواه من بر درستي اين سخن وجو

باشد  اگر كسي خرد نداشته=  آن دانش بر وي وبال بود ) هر چند دانا كسي بود كه با دانش ويرا خرد نيست4

  هرچند عالم باشد آن دانش ماية گرفتاري و دردسر او خواهد شد.

  دانست؟نامه  قابوس توان از  ، كدام گزينه را نميهاي سبكي ويژگيبا توجه به  - 92
اين مرد گفت: مرا نان آن كس نبايد خورد كه خورده از خوان ما برخاستي؟  اي فالن چرا نان نيم سيد كهپر) 1

  تاي موي در لقمة من بيند.

بهره است  كس كه از اين فضيلت بي ورزند و همدردي. در حقيقت آن همة افراد انسان با يكديگر همدلي مي) 2

  شايستة اين شهر نيست.

  نيكي خويش آرزو كند و بدبختان را زاد و بود.بختان را  ) نيك3

  سلّار برخيره جنگ مكن. روي مباش و بر خوان بر سر نان بر ترش) 4

  است؟ درستكدام گزينه توضيح  - 93
چرا مردمان از كاري پشيماني خورند كه از آن كار ديگري پشيماني خورده باشد؟ =  - الف

  بيهوده بودن پشيماني
  = ستايش فروتني بهتر از قرّاي متكبر آن جهان جويفاسقي متواضع اين جهان جوي  - ب
  = نكوهش تالش براي محال از رنج دور باشي آنچه نرود مران اگر خواهي كه - پ
  = نكوهش متجاوز بودن دست باش كه زبانت دراز بود كوتاهاگر خواهي  - ت
   حق نان و نمك را شناختن=  و نمك باشمردمان باشي فراخ نان  اگر خواهي كه برتر از - ث

  ) الف و ث4    ) ت و ث3      ) ب و پ2    ) الف و ب1
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  استنباط از كدام گزينه درست است؟ - 94
كودكان گويند؟ (فالني ) امير گلة تو كرد و گفت: فالن مردي برجاي است چرا بايد با من چنان گويد كه با 1

  است) مردي پابرجا

تر بود بايد از محال جواني دورتر بود  ) اما چون پير شدي از محال جواني دور باش كه هر كه بمرگ نزديك2

  دوري كن) باطل جواني(در پيري از كارهاي 

) پس بخشودني كسي باشي كه در هر ساعت دردي و رنجي بدو رسد (شخص دلرحم و هر لحظه دردمندتري 3

  هستي)

ها بر  ا نباش تا بديه نيكوتر منه تا بطمع محال از آن بتر نيابي (درصدد اصالح خوبي ) چيزي كه نيكو نهاده باشد4

  )طمع نكنند تو

  كدام گزينه به درستي نقل شده است؟ - 95
) پيران چيزها دانند كه جوانان ندانند اگر چه عادت جوانان چنانست كه بر پيران تماخره كنند از آن كه پيران را 1

  بدان سبب جوانان را رسد كه بر پيران پيشي جويند. محتاج جواني بينند و

شك در آرزوي پيري باشند و پير اين آرزو يافته است و ثمرة  ) اگر پيران در آرزوي جواني باشند جوانان نيز بي2

  كه اين آرزو باشد كه دريابد و باشد كه در نيابد. ،آن برداشته، جوان را بهتر

ديگر باشند اگر چه جوان خويشتن را داناترين همه كس داند.  دو حسود يك) چون نيكو بنگري پير و جوان هر 3

  دار.  پس از طبع چنين جوانان مباش و پيران را حرمت

) پير رعنا مباش و انصاف پيري بيش از آن بده كه انصاف جواني كه جوانان را اوميد پيري بود و پيران را جز 4

  بجواني اوميد نباشد.
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  عربيبان ز

        
        اعراب کدام کلمه در این بیت صحیح است؟اعراب کدام کلمه در این بیت صحیح است؟اعراب کدام کلمه در این بیت صحیح است؟اعراب کدام کلمه در این بیت صحیح است؟    - - - - ٩٦٩٦٩٦٩٦

        یطوی الحریص ا.رض فی طلب الغنی /  و یری الجبان ه که فی حربهیطوی الحریص ا.رض فی طلب الغنی /  و یری الجبان ه که فی حربهیطوی الحریص ا.رض فی طلب الغنی /  و یری الجبان ه که فی حربهیطوی الحریص ا.رض فی طلب الغنی /  و یری الجبان ه که فی حربه
  ) ه َک ٤    ) الجباَن ٣      ) ا.رُض ٢    ) الحریَص ١

ه در     - - - - ٩٧٩٧٩٧٩٧
ّ
ه در کدام عبارت عربی برای این عبارات از داستان موش و سل
ّ
ه در کدام عبارت عربی برای این عبارات از داستان موش و سل
ّ
ه در کدام عبارت عربی برای این عبارات از داستان موش و سل
ّ
        مناسب است؟مناسب است؟مناسب است؟مناسب است؟» » » » کلیلهکلیلهکلیلهکلیله««««کدام عبارت عربی برای این عبارات از داستان موش و سل

بود ... مهمان من زمین بشکافت تا به زر رسید، برداشت ... و نگذشت بس روزگاری که بود ... مهمان من زمین بشکافت تا به زر رسید، برداشت ... و نگذشت بس روزگاری که بود ... مهمان من زمین بشکافت تا به زر رسید، برداشت ... و نگذشت بس روزگاری که بود ... مهمان من زمین بشکافت تا به زر رسید، برداشت ... و نگذشت بس روزگاری که در سوراخ من هزار دینار در سوراخ من هزار دینار در سوراخ من هزار دینار در سوراخ من هزار دینار 
        حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل موشان بشناختم.حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل موشان بشناختم.حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل موشان بشناختم.حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل موشان بشناختم.

خرة١
ٓ
  ) من قل ماله هان علی اهله٢        ) خسر الدنیا و ا.

  ) خیارکم احاسنکم اخ قا٤        ) قلیل المال تصلحه فیبقی٣
مده است؟    جمله در مصراع اول تمام نمیجمله در مصراع اول تمام نمیجمله در مصراع اول تمام نمیجمله در مصراع اول تمام نمیها، ها، ها، ها،     بیتبیتبیتبیت        در کدامدر کدامدر کدامدر کدام    - - - - ٩٨٩٨٩٨٩٨

ٓ
ن در مصراع دوم ا

ٓ
مده است؟شود و بخشی از ا

ٓ
ن در مصراع دوم ا

ٓ
مده است؟شود و بخشی از ا

ٓ
ن در مصراع دوم ا

ٓ
مده است؟شود و بخشی از ا

ٓ
ن در مصراع دوم ا

ٓ
        شود و بخشی از ا

        عاذلتی ان بعض اللوم معنفة /  و هل متاع و ان بقیته باقعاذلتی ان بعض اللوم معنفة /  و هل متاع و ان بقیته باقعاذلتی ان بعض اللوم معنفة /  و هل متاع و ان بقیته باقعاذلتی ان بعض اللوم معنفة /  و هل متاع و ان بقیته باق    - - - - الفالفالفالف
        و لما ان تجهمنی مرادی /  جریت مع الزمان کما اراداو لما ان تجهمنی مرادی /  جریت مع الزمان کما اراداو لما ان تجهمنی مرادی /  جریت مع الزمان کما اراداو لما ان تجهمنی مرادی /  جریت مع الزمان کما ارادا    - - - - بببب
        . تبل بالخطوب ما دمت حیا /  کل خطب سوی المنیة سهل. تبل بالخطوب ما دمت حیا /  کل خطب سوی المنیة سهل. تبل بالخطوب ما دمت حیا /  کل خطب سوی المنیة سهل. تبل بالخطوب ما دمت حیا /  کل خطب سوی المنیة سهل    - - - - جججج
        حبه /  ما کان یزجیه مع ا.حبابحبه /  ما کان یزجیه مع ا.حبابحبه /  ما کان یزجیه مع ا.حبابحبه /  ما کان یزجیه مع ا.حبابو الذ ایام الفتی و او الذ ایام الفتی و او الذ ایام الفتی و او الذ ایام الفتی و ا    - - - - دددد

  ) ج و د٤    ) ب و ج٣      ) ب و د٢    ) الف و ج١
        کدام گزینه ترجمٔه دقیق بیت زیر است؟کدام گزینه ترجمٔه دقیق بیت زیر است؟کدام گزینه ترجمٔه دقیق بیت زیر است؟کدام گزینه ترجمٔه دقیق بیت زیر است؟    - - - - ٩٩٩٩٩٩٩٩

مُنحها الِودادا
َ
ّنی ِصرُت ا

َ
نُت الخطوَب علیm حّتی /  کا mمُنحها الِوداداو َهو

َ
ّنی ِصرُت ا

َ
نُت الخطوَب علیm حّتی /  کا mمُنحها الِوداداو َهو

َ
ّنی ِصرُت ا

َ
نُت الخطوَب علیm حّتی /  کا mمُنحها الِوداداو َهو

َ
ّنی ِصرُت ا

َ
نُت الخطوَب علیm حّتی /  کا mو َهو        

  اند. ام کرده های سبکی برداشتم گویــی دوستان یاری  گام )١
سان گ ) سخنان را بر٢

ٓ
غاز به دوستی با خطیبان کردم.خود ا

ٓ
  رفتم تا این که ا

سان کردم که گویــی دوستی) ٣
ٓ
  ام. ام را بدانها بخشیده کارهای بزرگ را چنان بر خویش ا

نان دریغ داشته٤
ٓ
  ام. ) مخاطبان را کوچک شمردم چنان که گویــی دوستی را از ا

        است؟است؟است؟است؟        معنای کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیکمعنای کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیکمعنای کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیکمعنای کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک    - - - - ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠
 uیهم uیهم uیهم uیهم 

ُ
لیالی بعُض ما اَنا مضِمٌر /  و یثقل رضوٰی دوُن ما اَنا حامل

ّ
 ال

ُ
لیالی بعُض ما اَنا مضِمٌر /  و یثقل رضوٰی دوُن ما اَنا حامل

ّ
 ال

ُ
لیالی بعُض ما اَنا مضِمٌر /  و یثقل رضوٰی دوُن ما اَنا حامل

ّ
 ال

ُ
لیالی بعُض ما اَنا مضِمٌر /  و یثقل رضوٰی دوُن ما اَنا حامل

ّ
        ال
دُع ١ mالجبال و . ذوالعصمِة الص uالدهُر لیس بناٍج من حوادثه /  ُصم (  
  های گشادنامٔه عار طمعی /  نقش ) نشود شسته جز به بی٢
ن زاید /  کان رنج اگر مهر کشد برناید٣

ٓ
  ) از هجر تو هر شبم فلک ا

  رایُت اّننی قدقتلُته /  ندمُت علیه ایm ساعِة منِدم ) فلّما٤
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