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کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «بی روزي حالل دعا نیست مستجاب / از لقمه حرام شکم را نگاه دار» قرابت معنایی دارد؟  . 1

 شراب با تو حالل است و آب بی تو حرام من آن نَیم که حالل از حرام نشناسم

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 نیست در دست خالیق نفع و ضّر از خدا خواه هر چه خواهی اي پسر

 میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما رزق ما آید به پاي میهمان از خواِن غیب

در کدام گزینه «جهان» در معناي «مجازي» به کار رفته است؟  . 2

کز خشک و تِر جهان همین می دارم  دارم لب خشک و دیدة تر، بپذیر  

ز نزد خداي جهان آمدم  همی گوید از آسمان آمدم  

در جهان ار جنّتی باشد سِر کوِي شماست  از بهشت ار شاهدي خیزد شما خواهید بود  

حلقۀ بندگی زلف تو در گوشش باد به غالمِی تو، مشهوِر جهان شد حافظ  

معناي «راست» در کدام گزینه با معناي آن در بیت زیر یکسان است؟   . 3
داده تنش بر تن صحرا یله»«راست به مانند یکی زلزله

همی َگرد بر شد به خورشید راستز سوي خزر ناي رویین بخاست 

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت  گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

ز بس خواري شده با خاِك ره راستبه صد زاري ز خاك راه برخاست  

آیینه به دست، روي خود می آراستماهی که قدش به سرو می ماند راست

واژة «رنگ» در کدام بیت معنایی متفاوت دارد؟  . 4

 هم عالماتش هم اسبابش شنید رنگ روي و نبض و قاروره بدید

 یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود خاك سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد

 ساده و یک رنگ گشتی چون صبا جامه صد رنگ از آن خم صفا

 رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون این حدیث از سر دردیست که من می گویم

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 5
«و عاجزتر ملوك آن است از عواقب کارها قافل باشد و مهّمات ملک خار دارد و هرگاه حادثۀ بزرگ افتد موضع حظم و احتیاط را مهمل گزارد.»

پنج چهار سه دو

در کدام مصراع یک صفت فاعلی و یک صفت ساده وجود دارد؟  . 6

تویی هم آشکارا هم نهانم گل از شوق تو خندان در بهار است تویی خلّاق هر دانا و نادان تویی رّزاق هر پیدا و پنهان

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 7
 گفتار شیرین، بی سخن در حالت آرد سنگ را»  «فرهاد شورانگیز اگر در پاي سنگی جان بداد

اغراق، تشخیص، جناس، کنایه تشبیه، حس آمیزي، تلمیح، تشخیص اغراق، جناس، تضاد، تشبیه تلمیح، ایهام، حس آمیزي، کنایه

در کدام سروده «حس آمیزي» نمی یابید؟  . 8

نه از رومم نه از زنگم، همان بی رنگ بی رنگم / بیا بگشاي در، بگشاي / دلتنگم

ماهی همیشه تشنه ام / در زالل لطف بی کران تو / می برد مرا به هر کجا که میل اوست / موج دیدگان مهربان تو

تیرگی می آید / دشت می گیرد آرام / قصۀ رنگی روز / می رود رو به تمام

مثل این است که شب نمناك است / دیگران را هم غم هست به دل / غم من لیک / غمی غمناك است

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



در کدام گزینه، حذف فعل رخ داده است؟  . 9

 تویی خلّاق هر دانا و نادانتویی رّزاق هر پیدا و پنهان  

 حقیقت پرده برداري ز رخسار چو در وقت بهار آیی پدیدار

 ز رحمت، یک نظر در کار ما کن الهی فضل خود را یار ما کن

 از آنش نقش هاي بی شمار است  گل از شوق تو خندان در بهار است

در بیت «ما را سري  است با تو که گر خلق روزگاردشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم» چند مجاز وجود دارد؟  . 10

سه چهار یک دو

در کدام بیت به ناپایداري دنیا اشاره نشده است؟  . 11

 پس اینجا خواه عزت خواه خواريندارد هیچ اینجا پایداري

 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

 عاقبت خاك شد و خلق به دو می گذرند آنکه پاي از سِر نخوت ننهادي بر خاك

 که در زمانه کسی جاودان نیاساید بیا و در پِی آسایش عزیزان کوش

کدام یک از ابیات زیر بیانگر شخصیت چشمه پس از مواجهه با دریاست؟  . 12

 عاقبت خاك شد و خلق بدو می نگرند آنکه پاي از سر نخوت ننهادي بر خاك

که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجدکاله ناز و تکبر بنه کمر بگشاي

 که خود نه پاي گریزش بود نه میل گریز چنان به دام عزیز تو بسته است دلم

 همیشگی است در این منزلت اقامت من نه راه رفتنم از تو نه راه برگشتن

در کدام بیت واژه هاي بیشتري در معناي مجازي به کار رفته اند؟  . 13

من به یک چشم به دیدار تو چون سیر شومتو به صد آینه از دیدن خود سیر نه اي

توبه برهم زدن و باده گرفتن در دستسر این دارم و در خاطرم این رغبت هست

در رگ حوصله خونی که نداري جگر استدعوي عشق و سر از تیغ جفا دزدیدن؟!

جام باید در کف و شمشیر باید در نیامنوبت جام است شاها، نوبت شمشیر نیست

مفهوم برابر کدام گزینه نادرست است؟  . 14

اندر اِکرام و َسخاي خود نگر (طلب آمرزش از خدا)  منگر اندر ما، مکن در ما نظر 

با تو یاِد هیچ کس، نبود روا (برتري یاد خدا)  اي خدا، اي فضل تو حاجت روا 

عاشق خود کرده بودي، نیست را (آفرینش و بی کرانگی علم الهی)  لّذِت هستی، نمودي، نیست را 

لطف تو، ناگفتۀ ما می شنود (آگاهی خدا بر نیاز انسان)  ما نبودیم و تقاضامان نبود 

کدام گزینه از نظر اجزا با بقیه یکسان نیست؟  . 15

تاج سر گلبن و صحرا منم گشت یکی چشمه ز سنگی جدا کیست کند با چو منی همسري؟ گاه چو تیري که رود بر هدف

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «الهی فضل خود را یار ما کن / ز رحمت یک نظر در کار ما کن» ارتباط معنایی ندارد؟  . 16

 در رحمت و فضل او نگه باید کرد بر طاعت و خیر خود نباید نگریست

 به فضل خویشتن بخشی نجاتم تو امید منی اندر صراطم

 تضرع کنان را به دعوت ُمجیب فرو ماندگان را به رحمت قریب

تا تو ادب بخواندي در تو ادب ندیدمخامش کن اي برادر فضل و ادب رها کن
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟  . 17

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

 کسی ز سایۀ این در به آفتاب رود گدایی در جانان به سلطنت مفروش

 تا به شب بر در معبود گدایی نکنی پادشاهیت میّسر نشود روز به خلق

 گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد گدایی در میخانه طرفه اکسیر است

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 18
(لیاقت و برازنده گی - زهره در و کم جرأت - نادره و کمیاب - خالق و رازق - غلغله زن - ورته و زمین پست - هنگامه و داد و بیداد - یله و رها)

چهار  سه دو یک

در کدام بیت مفهوم «تکبّر و غرور» به کار رفته است؟  . 19

 همان به که در پاي جانان دهی نه روزي به بیچارگی جان دهی

 چون آزمودمش همه جز مکر و فن نبود با هر کسی زدم به ره دوستی قدم

 باشد به قدر هّمت تو اعتبار تو هّمت بلند دار که نزد خدا و خلق

 چون من به هنر کس اندر اقلیمی نیست گر در خور قدر همتم سیمی نیست

کدام بیت با بیت «گل به همه رنگ و برازندگی / می کند از پرتو من زندگی» تقابل معنایی دارد؟  . 20

 ماه ببیند رخ خود را به من چون بگشایم ز سر مو شکن

 کیست کند با چو منی همسري در بن این پردة نیلوفري

 بوسه زند بر سر و بر دوش من چون بدوم سبزه در آغوش من

 کز همه شیرین سخنی گوش ماند لیک چنان خیره و خاموش ماند

کدام گزینه در حوزة ادبیات تعلیمی می گنجد؟  . 21

کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیستما را ز منع عقل مترسان و می بیار

بیا که چشم و دهان تو مست و میگون استنه پادشه منادي زده ست می نخورید

جاریست ز آب دیدة ما بر کنار شطبغداد حسن را که تو در وي خلیفه اي

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادبر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 22

خلیفه گوید: اساس کار َملک، شرح صدر است و حلم و صبر. 

قناعت نفس بر موجود محمود است و قناعت طبع بر معدوم دلیل وفور دنائت همت باشد. 

زاهد گفت دستورتان ُمطاع است و بدین کار مباحات می کنم.

اقتدا به آبا و اجداد در جهالت و ضاللت از نتایج سفاهت و حماقت است. 

در کدام گزینه نقش دستوري «متمم» دیده می شود؟  . 23

داده تنش بر تن ساحل یله تاج سر گلبن و صحرا منم دید یکی بحر خروشنده اي وان همه هنگامه دریا بدید

در بیت هاي زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟    . 24
تویی رّزاق هر پیدا و پنهان 
زهی گویا ز تو کام و زبانم 

چو در وقت بهار آیی پدیدار 
فروق رویت اندازي سوي خاك

تویی خلّاق هر دانا و نادان 
تویی هم آشکارا هم نهانم 

حقیقت پرده برداري ز رخصار 
عجایب نقش ها سازي سوي خاك

چهار سه دو یک
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سرودة زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   . 25
«جهان، قرآن مصّور است و آیه ها در آن به جاي آن که بنشینند، ایستاده اند.»

 که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا  عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد 

 شاهد ما آیتی است و این همه تفسیر او  سعدي شیرین سخن این همه شور از کجاست 

 مصحف روي تو را جمله جهان آیات است  پیش عارف که ز اوراق جهان حسن تو دید 

 خیالی است ناپایدار و مزّور  جهان آینه است و در او هرچه بینی  
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بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 1

: سعدي در این بیت می گوید من به خوبی تفاوت مال حالل و حرام را می شناسم، اما در کنار معشوق و در دنیاي بی منطِق عاشقی همه چیز برعکس است.  گزینۀ 

: پاسخ همین گزینه است. حافظ می فرماید در زندگی نسبت به حالل بودن اموالت دقت فراوانی داشته باش تا مبادا روزي اگر دچار مشکلی شدي خداوند کمکت کند.  گزینۀ  

: فقط روزي رسان خداست.  گزینۀ 

: در مورد مناعت طبع و سفره داري افراد بزرگوار و صاحب کرامت است. گزینۀ 

کِل جهان صاحب شعور نیست که کسی را مشهور بداند  «جهان» در بیت چهارم مجاز از مردم جهان است. گزینه 4  . 2

بررسی گزینه ها:   گزینه 4  . 3
گزینۀ نخست: «راست» معنی مستقیم و بدون انحراف می دهد. 
گزینۀ دوم: «راست» به معناي حرف راست و بدون دروغ است. 

گزینۀ سوم: «راست» معناي مساوي و برابر می دهد. 
گزینۀ چهارم: «راست» یعنی دقیقًا. 

در این گزینه رنگ به معناي ریا است. گزینه 2  . 4

ویرایش غلط هاي امالیی: غافل / خوار / حزم/ گذارد  گزینه 3  . 5

بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 6

در گزینۀ  «پیدا و پنهان» صفت ساده یا مطلق می باشند. 

در گزینۀ  «دانا» صفت فاعلی و نادان صفت ساده می باشند. 

در گزینۀ  «خندان» صفت فاعلی است. 

در گزینۀ  «آشکار و نهان» هر دو صفت ساده می باشند.

تلمیح: اشاره به داستان فرهاد و شیرین   گزینه 1  . 7

- خوش  - معشوق خسرو    ایهام: شیرین  
حس آمیزي: گفتار شیرین (شنوایی - چشایی)           

کنایه: در حالت آوردن: کنایه از مست شدن / «جان بداد» کنایه از مرد

گزینۀ نخست: «بی رنگ بودن» کنایه ا ي آشکار از صفا و صمیمیت است. (حتی اگر متوجه این کنایه هم نشویم، «بی رنگ» مربوط به حس بینایی است و به شاعر نسبت داده شده  است و گزینه 1  . 8
شاعر هم آدم است و دیده می شود!) 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ دوم: «زالل» مربوط به حس بینایی است و به «لطف» نسبت داده شده  است، اما لطف مفهومی ذهنی است و دیدنی نیست. 

گزینۀ سوم: قصۀ رنگی 
گزینۀ چهارم: شب نمناك: شب دیدنی است نه لمس کردنی!

یادمان باشد که پس از مناداها، جمله اي حذف شده است:  گزینه 3  . 9
الهی [به من بنگر یا به من گوش کن یا تو را می خوانم یا ...] 

سر اول= اندیشه         سر دوم= کل وجود      سر سوم= اندیشه  گزینه 4  . 10

خود را نادیده انگاشتن سبب پیشرفت و ترقی می شود. این مفهوم در صورت سؤال و گزینۀ  دیده می شود. این گزینه به ترك تعلق اشاره دارد تا به واسطۀ عشق به مقام برسد.  گزینه 2  . 11
تشریح سایر گزینه ها: فقط در مورد مرگ صحبت می کند نه پیشرفت و ترقی بعدش. 

: ناپایداري  :ناپایداري دنیا      

: مرگ به سراغ تمامی انسان ها می رود، پس چه بهتر است که در زندگی با مهربانی عمر را بگذرانیم. 

چشمه پس از دیدار دریا متوجه شد از او بزرگ تر و زیباتر هم وجود دارد. به همین خاطر در برابر عظمت وجود دریا چیزي از آن باقی نماند، شاعر در گزینۀ  نیز چنین مفهومی را گزینه 1  . 12
ذکر می کند (کسی که به خاطر غرور و تکبرش بر روي خاك قدم نمی گذاشت امروز در خاك مدفون است و چیزي از او باقی نمانده است.) 

در این سؤال ممکن است مخاطبان در گزینۀ  اشاره دارد به اینکه تکبر و خودخواهی را کنار بگذار.

بررسی گزینه ها:   گزینه 4  . 13

ـ «چشم» مجاز از دیدن و نگاه است.   : گزینۀ 

ـ «باده» مجاز از جام باده است.  ـ «سر» مجاز از قصد،   : گزینۀ 

ـ «جگر» مجاز از دلیري و جرئت است.   : گزینۀ 

ـ «کف» مجاز از دست است.  ـ «شمشیر» مجاز از جنگ و دعوا است!  ـ «جام» مجاز از باده و شراب است.   : گزینۀ 

مفهوم بیت، آفرینش و ازلی بودن عشق انسان به خداست. گزینه 3  . 14

اجزاي جمله با توجه به فعل جمله مشخص می شوند و فقط فعل هاي «ناگذر» هستند که به جز نهاد به نقش دیگري نیاز ندارند.  گزینه 1  . 15

در گزینۀ  «رود» فعل ناگذر است و با نهاد معناي جمله کامل می شود. 
فعل سه گزینۀ دیگر اسنادي است و حتمًا باید در جمله «مسند» وجود داشته باشد. 

توجه: «نهاد، مفعول، متمم، مسند و فعل» نقش هاي اصلی می باشند.
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گزینه هاي  و  و  با صورت سؤال که می فرماید: خداوندا از روي لطف و رحمت بی منتهایت به ما توجه ویژه اي داشته باش، کامًال هم سو و مرتبط هستند، اما در بیت گزینۀ  اشاره گزینه 4  . 16
دارد به ترك فضل و ادب از جانب فی طب 

، و  این است که تواضع و خاك بوسِی درگاِه پاك الهی باعث سربلندي و افتخار انسان ها می شود و تا زمانی  که آدمی این کار را نکند، به هیچ مقام و مرتبه اي نائل مفهوم گزینه هاي  گزینه 1  . 17
نخواهد شد. 

اما گزینۀ  از رزاقیّت و روزي رسانِی خداوند صحبت به میان آورده است. نباید به غیر از خدا از کسی طلب روزي کرد. 

واژه هاي غلط: برازندگی - ورطه گزینه 2  . 18

در گزینۀ  شاعر خودش را در عالم هنر از همه برتر و بهتر می داند.  گزینه 4  . 19
بررسی سایر گزینه ها: 

- چون همۀ انسان ها روزي خواهند ُمرد، پس بهتر است این مرگ در راه معشوق باشد.  گزینۀ 

- شاعر از دوستان نیمه راه و مّکار که فقط ظاهر دوستی را دارند، شکایت می کند.  گزینۀ 

- ستایش تالش و کوشش است که به واال مقامی و بلندمرتبگی منجر می شود.  گزینۀ 

در سایر گزینه ها مفهوم «غرور» مطرح شده، اما در این گزینه مفهومی متضاد آمده است. گزینه 4  . 20

سه بیت دیگر مستانه، عاشقانه و پرسوز و گداز هستند و در حوزة ادبیات غنایی می گنجند. گزینه 4  . 21

امالي صحیح کلمه نادرست چنین است:  گزینه 3  . 22

مباحات  مباهات 

متمم در جمله اي می آید که فعل آن به متمم نیاز داشته باشد و حرف اضافۀ اختصاصی داشته باشد. فعل گزینۀ  «تکیه دادن» است که به متمم نیاز دارد و حرف اضافۀ اختصاصی آن گزینه 4  . 23
«به» یا «بر» می باشد. 

فعل گزینۀ  و  فقط مفعول می خواهد و فعل گزینۀ  اسنادي است و فقط مسندي می گیرد.

رخصار  رخسار / فروق  فروغ گزینه 2  . 24

مفهوم بیت سوال این است که همۀ پدیده ها نشانۀ وجود آفریدگارند. در گزینۀ  نیز به این مفهوم اشاره شده است. در سایر گزینه ها، گزینۀ  به این موضوع اشاره دارد که کتاب گزینه 3  . 25

آسمانی قرآن کریم، زمانی شرایط تجلی پیدا خواهد کرد و حقایق آن زمانی آشکار خواهد شد که شرایط مناسب براي پذیرش این حقایق فراهم باشد. در گزینۀ  سخن از شورانگیزي عاشق است و

گزینۀ  بر ناپایداري و ناراستی دنیا تاکید دارد. 
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