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 69خارج از کشور  ادبيات فارسي
 ها، درست است؟در كدام گزينه، معني همة واژه . 1

 ( )بنان: انگشتان(، )سوفار: تيردان(2 ( )خسته: زخمي(، )سحاب: باران(1
 كردن: دادخواهي كردن(، )مكيدت: نيرنگ(( )رفع 4 كار( ( )كومه: آغل(، )عنود: ستيزه3

 هاست؟به ترتيب، معاني كدام واژه« اي كه روي جامة ديگر پوشندبه خاك آلودن بيني، روشن ساختن، بدخواهي، جامه» . 2

 ت، جُبّه( عتاب، توقيع، وقيع2  ( رغم، تقرير، شرارت، ردا1
 عه( اهمال، تلبيس، زعارت، دُرّا4  ت، خلعت( تضرّع، تجلي، وقيع3

 به ترتيب، كدام است؟« حميّت، بيغوله، ثمين، آخته»هاي معني واژه . 3

 ( جوانمردي، بيراهه، گرانقدر، كُشنده2  ( تلاش، شاهراه، وزين، تيز1
 ( غيرت، كنج و گوشه، پر بها، بيرون كشيده4 ( مردانگي، خرابه، ارزشمند، بُرّان3

 ها، همگي درست است؟املاي كدام گروه از واژه . 4

 ( ضلالِ جهل، مقلوب و مقهور، مي صبوح2 ملاهي، زادِ ولد، سورت سرما( مست 1
 الت و پستي، مأخذ و منابع، تحجّد و نيايش( رز4 جار و نفرت، سيره و مغاذي( سفله و نادان، انف3

 است؟ غلطها همگي با توجه به متنِ زير، املاي كدام واژه . 5

كاه باه حيلتي نسازد كه صحّت حال و روشني كار بدان بشناسد، باا آن شگال گفت: من مذلّت اين تهمت بيرون نيايم، تا ملك»

تر شود، مزّيت و رجحان مان در اخلااو و براعت ساحت و كمال ديانت خويش سِقَطي تمام دارم و متيقنّم كه هرچند حزم بيش

 «مناصحت بر همة حشم و خدم ظاهرتر گردد.
 ( رجحان، ساحت4 ( حزم، مناصحت3 ( براعت، سِقَط2 ( مذلّت، متيقّن1

 كدام است؟« انتقام»، موضوع و ويژگي نثر كتاب نام نويسنده . 6

 بار ايران، نثر ساده و روان( عباس خليلي، وضع اسف1
 آميز زنان، نثر آميخته با شعر عربي( مشفق كاظمي، وضع حقارت2
 زي زنان، نثر احساساتي و آكنده از لغات عربيرو( عباس خليلي، تيره3
 كاظمي، اوضاع نابسامان اداري ايران، نثر احساساتي و آكنده از لغات عربي( مشفق 4

 اند؟به ترتيب، كدام« داستايوسكي، چارلز ديكنز، لئون تولستوي و فرانتس فانون»آثار  . 7

 ( ابله، داستان دو شهر، رستاخيز، انقلاب آفريقا1
 هاي خشم( خانة اموات، ديويد كاپرفيلد، آنا كارنينا، خوشه2
 برادران كارامازوف، آرزوهاي بزرگ، مادام كامليا، دوزخيان روي زمين( 3
 ( دهكدة استپانچكوف، كنت مونت كريستو، سه پرسش، واپسين دم استعمار4

 ؟، اشاره شده است«فنون و رسوم كشورداري»هايي در و قصّه« تعليم و تربيت»هايي در زمينة ها به ترتيب، به قصّهدر كدام كتاب . 8

 التمثيلنامه، جامع( قابوس4 ( چهار مقاله، سيرالملوك3 نامه، هزار و يك شب( قابوس2 نامه، عقل سرخ( سياست1
 در كدام ابيات، تشبيه و استعاره هر دو به كار رفته است؟ . 9

 وصال بود / غم فراق تو گويي هزار سال بودالف( شب وصال تو چون باد بي

 آفتاب نبيند تو لك چونتر به خواب نبيند / چشم فب( روح ز تو خوب

 كند اين باد مشك بيز / هنگام نوبت سحر است اي نديم خيزج( پيوند روح مي

 فشاند / بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگوها ز دام زلف چو بر خاك ميد( جان
 ( ج ـ د4 ( ب ـ د3 ( الف ـ ج2 ( الف ـ ب1

 است؟هاي بيتِ زير، در كدام گزينه تماماً درست آمده آرايه . 11

 «نيشكر با همة شيريني اگر لب بگشايي / پيش نطق شكرينت چو ني انگشت بخايد»
 آميزي، نغمة حروف، كنايهاستعاره، حس (2 آميزي، مجاز، حسن تعليل( استعاره، حس1
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 ( تشبيه، ايهام، نغمة حروف، مراعات نظير4 ( تشبيه، مجاز، حسن تعليل، ايهام تناسب3
 ، كدام است؟«آميزيايهام تناسب، استعاره، كنايه، حس»هاي داشتن آرايه ترتيبِ ابيات زير به لحاظ . 11

 رود از عمر و به دو روز كشيد / كز گلستان صفا بوي وفايي ندميداي ميالف( هفته

 از خار بترسم نبرم دامن گل / كام در كام نهنگ است ببايد طلبيد منب( گر 

 گويي كه مرا پرده به چنگ تو دريد ج( آخر اي مطرب از اين پردة عشّاق بگرد / چند

 و از لب شيرين كه لطيف است و لذيذتر اندر حق من خواهد گفت / گو بگد( هرچه زان تلخ
 ( د، الف، ب، ج4 ( ج، د، ب، الف3 ( ج، الف، ب، د2 ( الف، ب، ج، د1

 تعداد تكواژهاي كدام تركيب، متفاوت است؟ . 12

 هاي خبرسازروزنامه( بررسي 2  ( سرسپردگي مزدوران بيگانه1
 پيشة تاريخ( فرمانروايان عدالت4  هاي ادبي( ارزشيابيِ دانشنامه3

 ترتيب كدام است؟در عباراتِ زير، زمان افعال به . 13

 «داد.هم را مياي از ماه بانك، فقط هزينة هفتهنيازم كني، بيچاره خبر نداشت كدلّاك جوان ايل، پيام فرستاده بود كه بايد بي»
 ( ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي مستمر، مضارع اخباري2 ساده، مضارع مستمر، ماضي مستمر، ماضي استمراري ( ماضي1
 ( ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي ساده، ماضي استمراري4 ( ماضي نقلي، مضارع اخباري، ماضي ساده، ماضي استمراري3

 جايي ضمير متصل صورت گرفته است؟در كدام بيت، جابه . 14

 ها كند در چشم تر / ديده از خاك درت روزي كه گردد كامياب( طفل اشكم خاك بازي1
 ( هنوزت اجل دست خواهش نبست / برآور به درگاه دادار دست2
 سنج قبول سخنم( تا لبت گفته به من سرّ سخنداني را / كرده سلطان سخن3
 راه ديگر آيد ( گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم / گفتا كه شبرو است او از4

 اسم مركب است؟« اليهوابستة مضاف»در كدام بيت  . 15

 نظران صيد نكردي / اِلّا به كمان مهرة ابروي خميده( مرغ دل صاحب1
 ( صباي روضة رضوان ندانمت كه چه بادي / نسيم وعدة جانان ندانمنت كه چه بويي2
 چشم بدوزند به تير( من از اين هر دو كمان خانة ابروي تو چشم / بر نگيرم و گرم 3
 ( چون تو بتي بگذرد سر و قد سيم ساق / هركه در او ننگرد، مرده بود يا حقير4

 ؟ندارددام نوع جمله وجود كدر منظومة زير،  . 16

تواناد سااخت / خشتي خام / تو، آن بلندترين هرمي، كه فرعون تخيّل ميبر رد / يا گذداند كه بر ديوارة اهرام مييمور، چه م»

 ...«گيري اي / در كنار تنور پيرزني جاي مين چنين كه بلند بر زَبَر ما سوا ايستادهچگونه اي
 ( چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم4 ( سه جزئي گذرا به مفعول3 ( سه جزئي گذرا به مسند2 ( دو جزئي ناگذر1

 متنِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 17

كردند؟ چه بناهايي كه صبح بر پا باود و ها، فرمانروايي مينوشيدن ساغر مرگ، در اين كاخكجا هستند پادشاهاني كه به هنگام »

 «عصر ويران گشت.
 ( در تابِ توبه چند توان سوخت همچو عود / مي ده كه عمر در سر سوداي خام رفت1
 ( گفتم اي مسند جم جام جهان بينت كو / گفت افسوس كه آن دولت بيدار بخفت2
 يرينش مگر ملك سليمان است / كه نقش خاتم لعلش جهان زير نگين دارد( دهان تنگ ش3
 ( عمرتان بادا دراز اي ساقيان بزم جمع / گرچه جام ما نشد پُر مي به دوران شما4

 مفهومِ كدام بيت با ساير ابيات، تفاوت دارد؟ . 18

 ين داردترعشق من رمزي بگو با آن شه خوبان / كه صد جمشيد و كيخسرو غلام كماز ( صبا 1
 ( تكيه بر اختر شب دزد مكن كاين عيّار / تاج كاووس ببرد و كمر كيخسرو2
 گرفتي همه عمر / ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت( بهرام كه گور مي3
 اي بر خاك و حال اهل دل بشنو / كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد( بيفشان جرعه4

 شود؟دريافت مي« و به هدف خوردن آنپرتاب تير »از مفهومِ كدام بيت،  . 19
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 ( چو بوسيد پيكان سرانگشت اوي / گذر كرد برمهرة پشت اوي1
 ( كمان را بماليد رستم به چنگ / به شست اندر آورده تير خدنگ2
 ( چو سوفارش آمد به پهناي گوش / ز شاخ گوزنان برآمد خروش3
 بوس ( بزد بر بر و سينة اشكبوس / سپهر آن زمان دست او داد4

 شود؟به ترتيب، از كدام ابيات، دريافت مي« گويي، اوضاع نابسامانزاد و توشه بودن، نكوهش آزمندي، پروردهبي»مفاهيمِ  . 21

 خوري خون از براي نعمت الوان چرا؟الف( نان جو خور در بهشتِ سير چشمي سير كن / مي

 راسازي دهان ات ابر نيسان / اگر چون صدف پاكب( ز گوهر دهد لقمه

 لرزي / كه سزاوار چمن بال و پري نيست تو راج( بر شكست قفس جسم از آن مي

 د( چون ورق برگشت موري شير را عاجز كند / خط مويي بست دست قهرمان حسن را
 ( الف، ج، د، ب4 ج، الف، ب، د( 3 ( ج، ب، د، الف2 ( الف، ب، ج، د1

 مفهومِ كليِ كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟ . 21

 ( اي روي دلارايت مجموعة زيبايي / مجموع چه غم دارد از من كه پريشانم؟1
 رسد، ليكن / چه غم آسوده خاطر را ز حال ناشكيبايي( همي دانم كه فريادم به گوشش مي2
 ( تو را كه ديده ز خواب و خمار باز نباشد / رياضتِ منِ شب تا سحر نشسته چه داني3
 ي گريز / چون بتوانم گريخت تا تو كمندم كشي( گفتي اگر درد عشق پاي ندار4

 بيتِ زير، با كدام بيتِ قرابت مفهومي دارد؟ . 22

 «شا به گلستان و ببين / جلوة آب صاف در گل و خارچشم بگ»
 ( نيست مجنون مرا حاجت به صحرايي كه عشق / از غبار خاطرم دامان صحرا ساخته است1
 به يك نوع نيست تا همه گوهر شود ( پرتو خورشيد عشق بر همه افتد وليك / سنگ2
 ( چشم فلك نبيند زين طرفه تر جواني / در دست كس نيفتد زين خوبتر نگاري3
 داري؟نظران مي( گوشة چشم رضايي به منت باز نشد / اين چنين عزّت صاحب4

 شود؟دريافت مي« ناتواني عقل»از كدام بيت، مفهوم  . 23

 تر استاز تو هزار بار بيچاره ( با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل / چرخ1
 خواهيم ننگ و نام را( گرچه بدنامي است نزد عاقلان / ما نمي2
 گفت به شرح آنچه بر او مشكل بودكرد / عشق مي( دل چو از پير خرد نقل معاني مي3
 ( عقل و دولت قرين يكديگرند / هر كه را عقل نيست دولت نيست4

 هومي دارد؟منظومة زير، با كدام بيت قرابت مف . 24

 «پايم / كه به در كس آيدسايم / تا دري بگشايم / بر عبث ميها ميدست»
 دهددست خلق / دست كسي بگير اگر دست مي ز ( مشكل بود گرفتن چيزي1
 كشم( هر چند شمع رهروانم چو آفتاب / از احتياط دست به ديوار مي2
 من بدار( يا مرا يك روزگاري دست ده / يا كه دست از روزگار 3
 زندسوار / دريغ كز شبي چنين سپيده سر نميام در انتظار اين غبار بي( نشسته4

 بيتِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 25

 «بگفتا گر نيابي سواي او راه / بگفت از دور شايد ديد در ماه»
 م( در آن چمن كه گل وصل دسته بندد غير / مرا بس اين كه نگه را به پشت پا بند1
 روم دستي / نهاده بر سر و خاري شكسته در پاي است( ز دست عشق تو هر جا كه مي2
 رفتمبينم / گذشت آن كز پي يك گل به صد گلزار مي( كنون گر گلستان در دامنم باشد نمي3
 پيمايد( از غيرت روي همچو خورشيد تو، ماه / ديري است كه ماهتاب مي4

  


