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 ي رياضي ـ ادبيات فارسيرشته

 

 (69)رياضي ـ  هاست؟ترتيب معني كدام واژهبه« زشت، عذاب كردن، زمين زراعتي، زبون گرديده» . 1

 ( موحش، غلبه، عقار، مذموم2  ( منكَر، خشم، طارمي، محظور1
 شدن، ضيا، مذلّت ( پتياره، چيره4  ( مذموم، قهر، ضياع، مخذول3

 (69)رياضي ـ  است؟ غلطمعني مقابل چند واژه،  . 2

)صيانت: نگهدارنده( )كسووت: باوا ( )مود:عي: خواهوان( )مت:وي:د: مگين كردن( راع: خيمه( )عتاب: خشش)شمايل: صورت( )

 شكاري( )بابه: تضر:ع(
 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 (69)رياضي ـ  ؟هاستيب، معاني كدام واژهبه ترت« ماارزه، ترك شده، ميان دريا، تاهكاري» . 3

 ( برآهيختن، متروك، لجّه، فسق2  ( كارزار، طرد، تك، بزه1
 ( ناورد، مهجور، لجّه، فجور4  ( پيكار، متروك، قعر، فسق3

 (، با اصلاح69)رياضي ـ  ؟داردناملايي وجود  غلطدر كدام عاارت،  . 4

 ( و عاقل بايد كه همّت در كسب حتام فاني دنيا، نبندد.2 زهر كشنده به دست او افتاد. يه( از قضا سُر1ّ
 گردد.تر ميتر و موج محنت، حايل( هر ساعت سيلِ آفت قوي4 بخش، بر ايشان ترحّم فرمود.( رأي زلّت بخشاي سعادت3

 (69)رياضي ـ  ها همگي، درست است؟املايِ كدام گروه از واژه . 5

 ( ممدوح و مذموم، مُحمل و بيهوده، صواب و درست2 ( قالب نمادين، غليان و جوشش، جزر اعداد1
 ( حال و عاجل، تحديد مرزها، بيزاري و اشمئزاز4 الوزرا، اضغاث اهلام، رسا و ماتم( عزل رئيس3

 (69)رياضي ـ  پديدآورندگان هر يک از آثار زير، به ترتيب چه كساني هستند؟ . 6

 «مرع يهزادابعارفين، آوها و ايماها، از زبان برگ، ساي»
 خواجه عبدالله انصاري، محمدرضا حكيمي، گرمارودي، هوشنگ ابتهاج( 1
 ( خواجه عبدالله انصاري، اسلامي ندوشن، شفيعي كدكني، رهي معيري2
 ( عبدالرزّاق كاشاني، اسلامي ندوشن، گرمارودي، هوشنگ ابتهاج3
 ( ناصرخسرو، محمدرضا حكيمي، شفيعي كدكني، رهي معيري4

 (69)رياضي ـ  كدام اثر، كاملاً درست است؟مشخ::ات مربوط به  . 7

 ( سندبانامه: ظهيري سمرقندي آن را ترجمه نمود و ازرقي هروي، نيز آن را به نظم درآورد.1
 نامه: عنصرالمعالي معروف به قابوس دوم اين كتاب را در تاريخ ايران و پادشاهان نگاشته است.( قابوس2
 ترجمه كرده است. ارستم آن ربنرا به زبان طبري نوشته و مرزبان نامه: سعدالدين وراويني، آن( مرزبان3
 الملك، تجربيّات خود را در آن گرد آورده است.نامه: در چهل و چهار باب نوشته شده و خواجه نظام( سياست4

 (69)رياضي ـ  ها، كدام است؟ديگر اين نوع ق::ه يههايي است و نمونشامل چه نوع ق::ه« مقامات حميدي» . 8

 تعليم و تربيت؛ )چهارمقاله( يههايي در زمين( قصّه1
 هاي عرفاني، ديني، مذهبي و اخلاقي دارند؛ )اسرارالتوحيد(هايي كه جنبه( قصّه2
 ها به هم آميخته است؛ )گلستان(هاي واقعي، تاريخي و اخلاقي آنهايي كه جنبه( قصّه3
 الحكايات()جوامع ؛آفريدگار، معجزات پيامبران و كرامات عارفانهايي كه محتواي گوناگون دارند از معرفت ( قصّه4

 (69)رياضي ـ  جز:ود دارند، بهدو، وج هاي ايهام و كنايه، هرابيات، آرايه يهدر هم . 9

 ( من به بوي توام اي دوست هواخواه بهار / كز نسيمش به دماغم همه بوي تو رسد1
 فرهاد يهدمد از خون ديدميبينم / كه لاله ( ز حسرت لب شيرين هنوز مي2
 هاد طمع ببريدم / كه عنان دل شيدا به كف شيرين دادر( من همان روز ز ف3
 ( خيال شهسواري پخت و ناگه شد دل مسكين / خداوندا نگه دارش كه بر قلب سواران زد4

 (69)رياضي ـ  هاست؟بيتِ زير، داراي كدام آرايه . 11

 «دهد عشق تو گوش مال منان / بس كه به هجر ميزير و زار من، زارتر است هر زم يهناب»
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 ( كنايه، مجاز، تشبيه، حسن تعليل2  ( استعاره، مجاز، جناس، ايهام1
 آرايي( استعاره، كنايه، جناس، واج4 آرايي( كنايه، تشبيه، حسن تعليل، واج3

 (69ياضي ـ )ر به ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟« اغراق، تضاد، تشايه و ايهام»هاي آرايه . 11

 قانون عشقت بايد اي بيمار نفس / تا شفا بخشد دوا با درد ناداني تو يهابف( نسخ

 ب( اي به جام بابه شانم راح ريحاني تو / سرو و گل مستند و ساقي ابر نيساني تو

 ج( چون شفق رنگين كند محراب سيمين افق / روز و شب محوند در سيماي روحاني تو

 فاني تو يهكنند / جن:ت باقي به اين بيغوبخواهي كه سودا ميمي د( سود از اين بهتر چه
 ( الف، د، ج، ب4 ( الف، ج، د، ب3 ( ج، ب، الف، د2 ( ج، د، ب، الف1

 (69)رياضي ـ  تعداد تكواژهاي مقابل كدام عاارت، درست است؟ . 12

 تكواژ( 8ام مالامال خشم است )( سينه2  تكواژ( 7د )ا( خدايتان بميران1
 تكواژ( 11ايد )هاي گران برگرفته( پشتواره4 تكواژ( 9اپي در فرومايگي بمانَد )( پاي3

 (69)رياضي ـ  در عااراتِ زير، به ترتيب، زمان افعال كدام است؟ . 13

گذراني؟! بايد عزيزان و كسانت را تورك اي و عمر را به بطابت ميقدر، چرا در ايل ماندهكردند كه با اين ت:ديق گرانملامتم مي»

 «گويي.
 ( ماضي مستمر، ماضي ساده، مضارع اخباري، مضارع التزامي1
 ( ماضي مستمر، ماضي نقلي، مضارع مستمر، مضارع التزامي2
 مضارع اخباري، ماضي التزامي ،( ماضي استمراري، ماضي نقلي3
 مضارع اخباري، مضارع التزامي ،( ماضي استمراري، ماضي نقلي4

 (69)رياضي ـ  موجود است؟« دو نقشِ تاعي»در كدام سروده  . 14

 صبح / عاشق ابرهاي سرگردان يهستار ق( عاشقم، عاش1
 هاي حسرت و ناكامي( آتش زنم به خرمن اميدت / با شعله2
 تابي / دمساز باش با غم او دمساز( اي مرغ دل كه خسته و بي3
 كنم( اكنون منم كه در دل اين خلوت و سكوت / اي شهر پر خروش، تو را ياد مي4

 (69)رياضي ـ  است؟« مركب» يه، واژ«گروه اسمي يههست»در كدام بيت  . 15

 ها بكشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد( بادي كه در زمانه بسي شمع1
 ( اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن / تأثير اختران شما نيز بگذرد2
 رد( اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / اين گرگي شبان شما نيز بگذ3
 ( آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد4

 (69)رياضي ـ  كدام عاارت، نياز به ويرايش دارد؟ . 16

 او گرفت، كه اتّفاقاً همه درست بود. يه( منتقد، پنج غلط از مقال1
 كند.مقاله با انتخاب نام مناسب براي آن، توجّه خوانند را جلب مي يه( نويسند2
 ماند.آن همواره در ذهن خواننده، باقي مي يه( اگر نوشته، پايان خوبي داشته باشد، خاطر3
 كنند.تر، غالباً از عنصر فضاسازي، استفاده مي( شاعران و نويسندگان براي تأثيرگذاري بيش4

 (69)رياضي ـ  بيتِ زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟ . 17

 «برآرم / به گفت و گوي تو خيزم به جست و جوي تو باشمبه وقت صاح قيامت كه سر ز خاك »
 كشد / خود حساب از پرسش روز حساب آسوده استسبب ما را به ديوان مي( صبح محشر بي1
 ( روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست / ور نه مسكين عمرها اين تنگنا را ديده است2
 ها ساده استلب جو نو خط و هم روي گلزند موج قيامت گلشن از الوان حسن / هم ( مي3
 جمعيت ما بسته است يهپاشد ز هم / موج مي شيراز( شور محشر صحبت ما را نمي4

 (69)رياضي ـ  دارد؟ تقابلمفهومِ كليِ كدام دو بيت با يكديگر  . 18
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 زندابف و نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست / اگر نه بر درخت تر كسي تار نمي

 دارد / تار پيوند اينجا با درخت باروربرگ و بري داري ز خود بفشان كه پيوسته ب و اگر 

 جفاي تار به جاي / نه جور ار:ه كشيدي و نياي جج و درخت اگر متحرك شدي ز 

 د( جانت را دانش نگه دارد ز دوزخ همچنانک / بر نگه دارد درختان را از آتش و ز تار
 الف ـ ب( 4 ( ب ـ ج3 ( ج ـ د2 ( الف ـ ج1

 (69)رياضي ـ  شود؟مفهوم بيتِ زير، از كدام بيت دريافت مي . 19

 «دمي آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال»
 تر كه به دست خويش نان خوردن( از دست تو مشت بر دهان خوردن / خوش1
 ( خوشا وقت مجموع آن كس كه اوست / پس از مرگ دشمن در آغوش دوست2
 را كه داني كه خصم تو اوست / نه از عقل باشد گرفتن به دوست( كسي 3
 ( اگر خويشِ دشمن، شود دوستدار / ز تلبيسش ايمن مشو زينهار4

 (69)رياضي ـ  ، قرابت مفهومي دارد؟عاارتِ زير با كدام بيت . 21

 «ها بودم. زناوري طفيلي شدم و به كنجي پناه بردم.شاهين تيز بال افق»
 جا هميشه باد به دست است دام راود دام باز چين / آن( عنقا شكار كس نش1
 نشيني و تيرآهي نيست( عقاب جور گشاده است بال در همه شهر / كمان گوشه2
 ( اكنون به دام صد غم و صد محنتم اسير / آن مرغ خوش دلي كه تو ديدي پريد و رفت3
 ت ازو گليبلاي خار نچيدسشود اين باغ را ولي / كس بي( بس گل شكفته مي4

 (69)رياضي ـ  تناسب مفهومي دارند؟ ،كدام ابيات . 21

 جورمويشي / كه از كلاه نمد پادشاه تاام به مقامي ز فيض درابف و رسيده

 ايمب و با چنين گنج كه شد خازن آن روح امين / به گدايي به در خانه شاه آمده

 صحات درويشان استشود از پرتو آن قلب سياه / كيميايي است كه در ج و آنچه زر مي

 شكند گداي توتاج سلطنت مي يهد و دوبت عشق بين كه چون از سر فقر و افتخار / گوش
 ( ج ـ د4 ( ب ـ ج3 ( الف ـ د2 ( الف ـ ج1

 (69)رياضي ـ  جز:ابيات قرابت مفهومي دارد، به يهبيتِ زير، با هم . 22

 «چون شير به خود سپه شكن باش / فرزند خ:ال خويشتن باش»
 پارسا باش و نسبت از خود كن / پارسا زادگي ادب نبود( 1
 هنر بود / پيمبر زادگي قدرش نيفزود( چو كنعان را طبيعت بي2
 ( نبايد كند جز كه نام نكو / خردمند زين زيستن آرزو3
 ( هنر بنماي اگر داري نه گوهر / گل از خار است و ابراهيم از آزر4

 (69)رياضي ـ  با ساير ابيات است؟حماسه در كدام بيت، متفاوت  يهزمين . 23

 ( همان زال كاو مرغ پرورده بود / چنان پير سر بود و پژمرده بود1
 ( جهاندار هوشنگ با رأي و داد / به جاي نيا تاج بر سر نهاد2
 ( سواران لشكر برانگيختند / همه دشت پيشش درم ريختند3
 سپاس ( چو بشنيد گفتار اخترشناس / بخنديد و پذرفت از ايشان4

 (69)رياضي ـ  پندارد؟فضيلت مي« سكوت و سخن گفتن خود را»شاعر در كدام بيت  . 24

 گيري( ز خامشي دهن غنچه پر ز زر شده است / سكوت جايزه دارد چرا نمي1
 ( گر كسي را رغبت دانش بود گو دم مزن / زان كه من دم در كشيدم تا به دانايي زدم2
 كه خامش چو سوسنم ]شيرين[ب اين قفس / با اين لسان عذنون در ( حيف است بلبلي چون من اك3

 معني لب خاموش من است يه( شور درياي سخن از دل پر جوش من است / قفل گنجين4
 (69)رياضي ـ  مفهومِ كدام بيت، با ساير ابيات تفاوت دارد؟ . 25
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 ( دگر بهار چمن را چه دلگشا كرده است / شكوفه بر سر سبزه نثارها كرده است1
 گشا كرده استكن ز بستگي كار، شكوه چون خامان / كه صبر غنچه، گره را گره( م2
 بلبل شكفته گل در باغ / كه بهر كسب هوا غنچه سينه وا كرده است يه( نه از تران3
 گشا كرده استگل / بهار بين كه گره را گره يهها كه ز خاطر گشوده غنچ( چه عقده4

  


