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  ) دقیقه18: گویی مدت پاسخ(
  

 ؟نیستمعنی چند واژه درست  -1
  ) نــامیمون: منحــوس) (برآینــده: طــالع) (دســت و پــا نــاالیق و بــی: دیــالق) (غالــب:  خیــر خیــره) (رخــصت: دســتوري) (کالبــد: شــبح(
  )گاه باشآ: هله) (آبگینه: مینا) (الزم داشتن: ملتزم) (عهد و پیمان: معهود) (گردآینده: متراکم() آغل: زاغه(

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  

  تعبیه، چنبر، رز، سطوت، سلک، صفوت، کدام است؟: هاي معنی صحیح واژه -2
  ساختن، محیط دایره، سم مهلک، غلبه، نخ، برگزیده) 2  آراستن، قید، گل سرخ، عادت نیک، رشته، باصفا) 1  
  شدن کردن، حلقه، تاك، ترس، رهرو، صاف آماده) 4  ساز و برگ، گرفتاري، زهر، وقار، پیرو، گزیننده) 3  

   است؟»درست«ي واژگان  در کدام گروه معنی همه -3
  )بازیچه: طفیل) (چاالك: شاطر) (دهري: زندیق) (به پایان بردن: سرکردن) (آبادي: سواد) (1  
  )راندن: طرد) (بیرق: رایت) (زیبارو: شمچ شوخ) (کوشا: مسعی) (زمین و آب و درخت: ضیعه) (2  
  )ماوقع: قصه() اقرارکننده: مقري) (سخن کوتاه و رسا: موجز) (نظر صاحب: ور دیده) (سپیده دم: لقف) (3  
  )کردن عزف: رعب) (چکیدن: تراویدن) (گري میانجی: پاي مردي) (رویی تازه: بشاشت) (رخصت: راه) (4  

 نـسق مرضی مشغول شد و هـر روز بـر ایـن    پس مستظهر و واثق به وفاي روزگار به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات «در متن    -4
  چند غلط امالیی وجوددارد؟» .تر بود یافت و اسباب عیش و تمطّع او هرچه ساخته مقامی دیگر در بساط غربت می

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1  

تیـارکن تـا بـه تـو     از تنگی مقام و مأواي خود میندیش که مرا سراهاي خوش و نزه است هرکدام خواهی اخ             : پادشاه گفت «در متن    -5
بخشم و باید در آن جایگاه از اسباب مأکول وا طعمه و امتعه آماده گردانند و اگر محتاج شوي به لشکر و سپاه و اتباع، همه سـاخته   

چنـد غلـط امالیـی    » .ي مختصر بالي مرگ را چون هنگام فرود آید، راه بدان امارت عالی چنان یابد که بدان کومه         : دانا گفت . آید
  دارد؟وجود 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1  

  است؟ شده در قالب منظوم، منثور، منثور و منظوم آمده ترتیب آثار نامبرده در کدام مجموعه به -6
  ي عمر  سایه- شهرناز- صفیر سیمرغ-سیاه مشق) 2   زمستان- سفر پنجم- آن روزها-موسیقی شعر) 1  
   پیاده آمده بودم-هایش  چشم- خط خون-ر شاهنامهآخ) 4  هنام ان خاور-الصبیان  نصاب- کویر-ارغنون) 3  

  .باشد می...... ترتیب  به)  تاریخ بیهقی- مرصادالعباد-اسرارالتوحید(هاي  موضوع کتاب -7
   تاریخ مغوالن- علم کالم-تفسیر قرآن) 2   تاریخ غزنویان- تصوف-حال شرح) 1  
   تاریخ پیش از اسالم-تان داس-عرفان) 4   تاریخ مسعود غزنوي- قرآنر تفسی-نامه زندگی) 3  

  .باشند نیز می...... گان آثار دترتیب پدیدآورن هاي آسیاب من، چشمه، الحیاة، ارغنون، اسکندر مقدونی به نامه: نویسندگان و سرایندگان آثار - 8
  هاي دوشنبه، آزادي مجسمه، گناه، تیرانا، شارل دوازدهم قصه) 1  
  ها و بدایع نیما یوشیج، پترکبیر صفیر سیمرغ، گناه، آزادي مجسمه، بدعت) 2  
  ي سفرچین، آزادي مجسمه، ادبیات و تعهد در اسالم، از این اوستا، کنت مونت کریستو کارنامه) 3  
  هاي دوشنبه، گناه، ادبیات و تعهد در اسالم، عطا و لقاي نیما یوشیج، شارل دوازدهم قصه) 4  

  در کدام مورد تماماً درست است؟» قلب سیاه بود از آن در حرام رفت/ نقد دلی که بود مرا صرف باده شد «هاي بیت  آرایه -9
  ایهام، مراعات نظیر، اسلوب معادله) 2  ي حروف، پارادوکس ایهام، نغمه) 1  
  تشبیه، مراعات نظیر، اسلوب معادله) 4    تشبیه، ایهام، حسن تعلیل) 3  
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  شود؟ ابیات یافت میترتیب در کدام  به» تلمیح، مجاز، ایهام و جناس تام«هاي  آرایه -10
  جز طرف جویبار و می خوش گوار چیست/ ي ارم  معنی آب زندگی و روضه) الف  
  بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست/ نه من سبوکش این دیر رند سوزم و بس ) ب  
  رود ارادت اوست که هرچه بر سر ما می/ سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ) ج  
  در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است/  این جمع که امشب گو شمع میارید در) د  
  ب، ج، د و الف) 4  ب، الف، د و ج) 3  الف، ب، د و ج) 2  الف، ب، ج و د) 1  

  است؟ کار رفته هاي استعاره، تشبیه، اغراق و کنایه، به در کدام بیت آرایه -11
  که فشان خواهم فشانددل بر آن میگون لب سر/ بس کن از سرکه فشاندن زان لب میگون که من ) 1  
   خواهم فشاندنگوهر اندر خاك پایت رایگا/ پاي خاکین کن درآ کز چشم خونین هر نفس ) 2  
  از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند/ کشان  گرچو چنگم دربرآیی زلف در دامن) 3  
  از تظلّم خاك هم بر آسمان خواهم فشاند/ بر سر خاك اوفتان خیزان ز جور آسمان ) 4  

ي  ویـژه از دوره  ها بـه  سیاست کلّی سالجقه و امراي پیش از آنان بر حمایت از شعر و ادب فارسی استوار نبود و اگر آن«در عبارت    -12
دلیل بیگانگی با فرهنگ و زبان ایران، به این کار  آورند به دست می دالن فراغتی هم به سنجر به بعد براي جلب نظر شاعران و صاحب

  کدام عالمت نگارشی مناسب است؟» بعد«و » ها آن«هاي  بعد از واژه» .دادند اي نشان نمی عالقه
  خط فاصله) 4  نقطه ویرگول) 3  ویرگول) 2  کمانک) 1  

  .است ي معنوي صورت گرفته حذف فعل به قرینه...... جز بیت  ي ابیات به در همه -13
  بر زمین مالنده فرق فرقدین/ آسمان در زیر پاي همتت ) 1  
  طاعتت بر هوشمندان فرض عین/ ل را به دیدار تو زین اي محاف) 2  
  نیک نامی منتشر در خافقین/ اي کمال نیک مردي بر تو ختم ) 3  
  کز ثریا تاثري فرقست و بین/ ن اچن از مقامت تا ثریا هم) 4  

ي فیـاض معرفـت    نظیر، که همگان وي را نداي شکوهمند عرفان ایرانی و معدن حقـایق و سرچـشمه              شاعري است بی  «در عبارت    -14
  ترتیب چند واژه و چند تکواژ وجوددارد؟ به» اند دانسته

   سی و شش-بیست و پنج) 2     سی و پنج-بیست و شش) 1  
   سی و شش-بیست و شش) 4     سی و پنج-بیست و پنج) 3  

کاري، نافرجامی، استراحتگاه، نابینا، خدانشناس،   سهل انگاري، ندانم  (ي زیر، چند واژه بیش از یک وند دارد؟            هاي غیرساده   در واژه  -15
  )رنگ، دمادم، نوجوانی، کشتارگاه به  رنگ نادان،سراسري، خودخواهی، دوشادوش، نسنجیده، بیچارگی، روزانه، بخردي،

  ده) 4  نه) 3  هشت) 2  هفت) 1  

بـود   الخصوص که معلم گفته بود و من بیم آن داشتم که مورد عتاب معلّم واقع گردم؛ علی آن روز مدرسه دیر شده «وجه به متن    بات -16
پـذیر بـود و مرغـان در بیـشه      بودم، هوا گرم و دل   درس دستورزبان از ما خواهد پرسید و من حتّی یک کلمه از آن درس نیاموخته              

  ي چهارم، پنجم و هشتم کدام است؟ ي جمله دهنده شکیلاجزاي اصلی ت» .اي داشتند زمزمه
  جزئی گذرا به متمم دوجزئی ناگذر، چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم، سه) 1  
  جزئی گذرا به مفعول جزئی گذرا به مفعول، سه ، سهلجزئی گذرا به مفعو سه) 2  
  ی گذرا به مفعولجزئی گذرا به مفعول، چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم، سه جزئ سه) 3  
  جزئی گذرا به متمم سه جزئی گذرا به مسند، چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم، سه) 4  
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  ؟ندارنددیگر ارتباط مفهومی  ابیات کدام گزینه، با یک -17
  خو برش هرگز آرام نیستبه یک/ ن با کسی جاودان رام نیست جها) 1  

   این کار پرداخته استدار از جهان/ جهان را چه سازي که خود ساخته است   
  عاشقی کار سري نیست که بر بالین است/ خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات ) 2  

  عشق کار پردالن و پهلوان است اي پسر/ عشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست   
  کنان تا به قیامت بروم از لحد رقص/ ور بدانم به در مرگ که حشرم با توست ) 3  

  تا محشر از این شادي برخیزم و بنشینم/ من بنشینی و برخیزي گر بر سر خاك   
  شناس او را نه از جام هم از ساقی/ شیرین شود کام گر تو را گر تلخ و ) 4  

  مگو کز ساغر خورشید دادند/ به دستت گرمیِ امید دادند   

رّه     «مفهوم کلی بیت     -18 بـا کـدام بیـت    » مهرگـان بینـی   یست کش بـی که این آن نوبهاري ن/ بدین زور و زر دنیا چوبی عقالن مشو غ
  ؟نیستمتناسب 

  به دوستی که جهان جاي کامرانی نیست/ اگر جهان همه کام است و دشمن اندر پی ) 1  
  که خانه ساختن آیین کاروانی نیست/ سراي مبند  دل اي رفیق در این کاروان) 2  
  ی نیست؟که باز در عقبش نکبتی خزان/ فاق آکدام باد بهاري وزید در ) 3  
  دالن مکانی نیست که کنج خلوت صاحب/ طریق حق رو و در هر کجا که خواهی باش ) 4  

  .قرابت مفهومی دارد......  ي عبارات به استثناي  با همه»  جمال حور نجویم، دوان به سوي تو باشم/  حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم «:  بیت - 19
  .گر باید آالیش او را، و اگر بخواهی نواخت، بهشتی دیگر باید آسایش او رااگر بنده را بخواهی گداخت، دوزخی دی! الهی) 1  
هاي قـرب تـو بـشناختیم، عـیش     تاب. جمال تو خریدار نیستم ی، بیدار نیستم و اگر در بهشت کن اگر مرا در دوزخ کنی، دعوي     ! الهی) 2  

  .بهشت فراموش شد
  .ازم از آن هزار بهشت سازم؛ یک نظر در من نگري دو گیتی به آب اندازممن به حور و قصور ننازم، اگر نفسی با تو پرد! الهی) 3  
  .دیدار نه به مزد حاجت است نه با بهشت کار  رهی را بی. دیدار تو درد و داغ است الهی اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی) 4  

  مفهوم کنایی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -20
   مسگرينبه شوشتر زدند گرد/ گنه کرد در بلخ آهنگري ) 1  
  بر من ریزي تو خشم یاران دگر / چون با یاران خشم کنی جان پدر ) 2  
  کایزد همه را هرچه کنند آردپیش/ صدبار ز من شنیده بودي کم و بیش ) 3  
   کرد گنه از من انتقام کشیدکهکه هر/ نجش جانان بدان مقام کشید رفغان که ) 4  

  بیات متفاوت است؟مفهوم کدام بیت با دیگر ا -21
  یا رضاي دوست باید یا هواي خویشتن/ با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست ) 1  
  تو به جان هستی و این جمع جهان گردانند/ جویند  تو به دل هستی و این قوم به گل می) 2  
   روشن و تو در شب تارروز بس/ شمع جویی و آفتاب بلند ) 3  
  دیده بگشا بعد از آن دیدار جو/ ار کو؟ یار در آغوش و گوید ی) 4  

  .دیگر تناسب دارد با یک...... ي ابیات، به استثناي بیت  مضمون همه -22
  تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم/ شکند  آسمان کشتی ارباب هنر می) 1  
  چو کودکان که متاعی دهند و پس گیرند/ هاي خود به لجاج  بگیرد از تو فلک داده) 2  
  تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس/ لک به مردم نادان دهد زمام مراد ف) 3  
  که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود/ شویید به می بدفتر دانش ما جمله ) 4  
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  مفهوم کلی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -23
   برهانمنه در اندیشه که خود را زکمندت/ ي آنم که روان بر تو فشانم  من در اندیشه) 1  
  ضرورت است چو گوي احتمال چوگانت/ چو نیست راه برون آمدن ز میدانت ) 2  
  چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی/ عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ ) 3  
  آزاد شود دل ز غم هر دو جهانم/ گر دست دهد دامن آن سرو روانم ) 4  

  شود؟ از کدام بیت دریافت می »دیگر باید دیدها را باید شست، جور  چشم«ي  مفهوم سروده -24
  بین باشی که بینی زشت را زیبا تو وقتی راست/ آید  ز کج بینی اگر نقشی به چشمت زشت می) 1  
  که از تصرّف تقدیر عاجز است ادراك/ تو چشم عبرت بگشاي و گوش عشق بمال ) 2  
  شم سفید آخر کارکه شود صبحِ طرب چ/ ي یعقوب همین مضمون داشت  ورق دیده) 3  
  چشم است که آفت دلِ مسکین است/ هرچند که دل را غم عشق آیین است ) 4  

  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ -25
  پس سخن کوتاه باید والسالم/ در نیابد حال پخته هیچ خام ) 1  
  چو درد در تو نبیند که را دوا بکند/ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک ) 2  
  با طبیت نامحرم حال درد پنهانی/ پیش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت ) 3  
  کاین حال نیست زاهد عالی مقام را/ ندان مست پرس رراز درون پرده ز ) 4  


