
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امري پسندیده می داند؛ به جز ..................  . 1

ز کبر آید بدي در نیک نامیتواضع مرد را دارد گرامی 

بود با فرومایگان مسکنت تواضع بود با بزرگان ادب 

زبردست افتاده مرد خداست اگر زیردستی بیفتد رواست

پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را نیامیزند با هم مردمان از نخوت دولت 

واژة «سر» در کدام بیت مجاز نیست؟  . 2

چه دهی وسوسه دیدم هنري نیست تو را کار با عشق فتاد، از سرم اي عقل برو 

در مملکت حسن سِر تاجوري بود عذري بنه اّول که تو درویشی و او را 

امید وصل در این ره چو پاي بنهادم مگر که سر بدهم ور نه من ز سر ننهم 

کج خیالی است مگر مشک ختا را سوداست مشک با حلقۀ مویت سر سودا دارد 

همۀ بیت ها به جز بیت .................. به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد.  . 3

 حق اندر وي ز پیدایی است پنهان جهان جمله فروغ روي حق دان

 که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم پیرهن می بدرم دم به دم از غایت شوق

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زداهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك فروغ رویت اندازي سوي خاك

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «تویی خلّاق هر دانا و نادان / تویی رّزاق هر پیدا و پنهان» ارتباط معنایی کمتري دارد؟  . 4

 اي تو هزار دولت و اقبال تو به تو رزق مرا فراخی ازآن چشم تنگ توست

 که سیمرغ در قاف قسمت خورد چنان پهن خوان کرم گسترد

 وگر چند بی دست و پایند و زور مهیا کن روزِي مار و مور

 که ُصنعش در وجود آورده ما را ثنا و حمد بی پایان خدا را

در همۀ گزینه ها، به جز .................. آرایۀ «مجاز» به کار رفته است.  . 5

تنی لرز لرزان و رخ سندروس جهان را سراسر سوي داد خواند سراسر همه دشت بریان شدند همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل

در عبارت «عاجز تِر ملوك آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مهّمات ملک را خوار دارد و هرگاه که حادثۀ بزرگ افتد موضع هضم و احتیاط  . 6
ُمهمل گذارد و از فرایض احکام جهان داري، آن است که در تالفِی خلل ها پیش از تمّکن خصم، مبادرت نموده شود و به نفاق دشمن التفات نیافتد و عزیمت

را به تقویت راي پیر و تأیید بخت جوان به امضا رسانیده شود.»  جمعًا چند غلط امالیی و رسم الخطی هست؟

چهار سه دو یک

«راست» در کدام گزینه هم معناي «راست» در بیت زیر است؟   . 7
داده تنش بر تن ساحل یله»«راست به مانند یکی زلزله

راه عقبی ز راه هزل جداستزود با خاِك راه گردي راست

کژ نباتی که تلخ دارد کامراست زهري ست شّکرین انجام

گذشتی ز تیمار و رستی به جاناگر راست باشد دلت با زبان

تو گفتی شب رستخیز است راستیکی غلغل از باغ و ایوان بخاست
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واژة مشخص شده در کدام گزینه استعاره نیست؟  . 8

 زو بدمد بس گهر تابناك قطره باران که در افتد به خاك

 باغ ز من صاحب پیرایه شد ابر ز من حامل سرمایه شد

 کیست کند با چو منی همسري در بن این پرده نیلوفري

یا سختی می رود اندر رمنا بر سر خشم است هنوز آن حریف 

«آنکه حزم زیاد داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، سبک روي به کار آورد»  یعنی آنکه..........................  . 9

داناتر بود و از دست روزگار جان به در برده بود، سریعًا اقدام کرد.

دور اندیش تر بود و به کرات، حوادث روزگار جفاکار را تجربه کرده بود، فوراً شروع به کار کرد.

خیلی خوش بین بود و با حوادث روزگار به سادگی برخورد می کرد، آرام و آسوده شروع به کار کرد.

مضطرب و نگران بود و حوادث روزگار جفاکار را بارها تجربه کرده بود، فوراً به کار پرداخت.

در کدام گزینه استعاره وجود ندارد؟  . 10

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

 دیده سیه کرده شده زهره َدر نعره برآورده فلک کرده کر

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

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 

در کدام موارد «صفت و موصوف» مانند زبان عربی، در شمار از هم تبعیت کرده اند؟   . 11

- عجایب نقش ها سازي سوي خاك 

- گل از شوق تو خندان در بهار است 

- حقیقت پرده  برداري ز رخسار 

- به نام کردگار هفت افالك 

- یقین دانم که بی شک جاِن جانی

 و  و  و  و 

1

2

3

4

5

12142345

واژة «گویا» در بیت زیر با واژة «گویا» در کدام گزینه یکسانی معنایی دارد؟    . 12
 تویی هم آشکارا هم نهانم»  «زهی گویا ز تو کام و زبانم

گویا جهان مصرع به مصرع شعر بارید گویا عزاي اشرف اوالد آدم است دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

در کدام عبارت واژة مشخص شده از نظر امالیی نادرست است؟  . 13

حکم ایزدي عین صواب است و در آن سهو و زلّت و غفلت صورت نبندد.

عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در رفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.

با این همه عجز ظاهر از فضیلت راي راست محروم و از مزیّت اندیشۀ ثواب بی نصیب.

و از نادانی است طلب منفعت خویش در مضّرت دیگران و چشم داشتن ثواب آخرت به ریا در عبادت.

واژة «چو» در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟  . 14

 گاه چو تیري که رود بر هدف گه به دهان، بر زده کف چون صدف

 از خجلی سر به گریبان برد در بر من ره چو به پایان برد

 رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور زین نمط آن مست شده از غرور

 وان همه هنگامه دریا بدید چشمه کوچک چو به آن جا رسید
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در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد.  . 15

 می کند از پرتو من زندگی گل به همه رنگ و برازنده گی

 باغ ز من صاحب پیرایه شد ابر ز من حامل سرمایه شد

 خویشتن از حادثه برتر کشد خواست کزان ورته قدم در کشد

 سهمگنی نادره جوشنده اي دید یکی بهر خروشنده اي

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 16

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

 عجایب نقش ها سازي سوي خاك فروغ رویت اندازي سوي خاك

 تویی خالق هر دانا و نادان تویی رّزاق هر پیدا و پنهان

 حقیقت پرده برداري ز رخصار چو در وقت بهار آیی پدیدار

معنی واژة «شکن» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 17

 کان دل غمزده آشفته گرفتار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوي شکن در شکنش

 توبه خواهی نشکند خود را شکن توبه نبود جز شکست خویشتن

 که من در ترك پیمانه دلی پیمان  شکن دارم اال اي پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه

 آن بت است و غیرت من بت  شکن هر چه غیر اوست سد راه من

در بیت زیر کدام نقش وجود ندارد؟    . 18
وان همه هنگامه دریا بدید» «چشمه کوچک چو به آن جا رسید

مسند صفت مفعول مضاف الیه

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 19

زبان ها سبز در تسبیح سبحاندرختان در سراندازي چوشیخان  

طایران تسبیح خوان بر هر شجر  سرخوش از کیفیت باد سحر  

نعل سم سمند تو محراب عاشقان  ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدالن  

زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤِذنی  نرگس همی رکوع کند در میان باغ  

در کدام مصراع «فعل اسنادي» وجود ندارد؟  . 20

حقیقت پرده برداري ز رخسار هر آن وصفی که گویم بیش از آنی چو در وقت بهار آیی پدیدار تویی رّزاق هر پیدا و پنهان

معنی مجازي واژة «عالم» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 21

 اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است  گداي کوي تو از هشت خلد مستغنی است 

 زان که در کم خردي از همه عالم بیشم  شاه شوریده سران، خوان من بی سامان را  

 روبهان مرده را شیران کند  عالمی را یک سخن ویران کند 

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟  . 22

 می گویمت دعا و سنا می فرستمت اي غایب از نظر که شدي همنشین دل

 هرکه در راه طلب گرد چو سیالب خورد  گرد غربت ز ُرخش بحر کند پاك آخر 

بر قبطی عقل می گماردجام چو عصاش اژدها شد

 هم نیش کشید ه ستی هم  نوش نهاده ستی  در حجرة مهجوران چون کلبۀ زنبوران 
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کدام گزینه به مفهوم «رزاق بودن خداوند» اشاره دارد؟  . 23

نشان از قامت رعنا تو بینم  به هر جا بنگرم کوه و در و دشت  

که نمان شد آن در اوراق زمان ذکر نعمت هاي رزاق جهان

ز وي هر لحظه صد پاسخ شنوده  ز ُصنعش آدم از گل رخ نموده  

وگر چند بی دست و پایند و زورمهیّا کِن روزي مار و مور  

مفهوم کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  . 24

پشت ندارد چو شمع او همگی روست روستنقش وفا وي کند پشت به ما کی کند

 ذّره خورشید شود از اثر یک رنگی قطره از بحر نماید سفر یکرنگی 

بهتر از زهدفروشی که در او روي و ریاست  باده نوشی که در او روي و ریایی نبود 

 هرکه در کوي بتان خاك شود هّمت او  خسرو از خاك کف پاي بتان گشت، چه باك 

در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می شود؟  . 25
ز رحمت یک نظر در کار ما کن  الف) الهی فضل خود را یار ما کن 

که پیدا کرد آدم از کفی خاك   ب) به نام کردگار هفت افالك  
تویی خالق هر دانا و نادان   پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان  
تویی هم آشکارا هم نهانم   ت) زهی گویا ز تو کام و زبانم  

عجایب نقش ها سازي سوي خاك ث) فروغ رویت اندازي سوي خاك  

الف وث  ب و ث  ب و ت  الف و پ 
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گزینه 2 در این گزینه، فروتنی در برابر انسان هاي فرومایه ناپسند دانسته شده است.   . 1

در این گزینه سر به معناي خودش آمده است.  گزینه 1  . 2
بررسی سایر گزینه ها: 

) سر: مجاز از رییس و صاحب  گزینۀ 

) سر اول: مجاز از جان - سر دوم: مجاز از فکر   گزینۀ 

) سر: مجاز از قصد و اندیشه  گزینۀ 

اشاره دارد به این موضوع که عاشقان توجهی به این دنیا ندارند.  گزینه 3  . 3

: نقش هاي هستی تجلی وجود خدایند. (وحدت وجود)  مفهوم گزینۀ 

، به رّزاقیت حق و در گزینۀ  به آفرینندگی خداوند اشاره شده است، اما گزینۀ  می گوید درست است مفهوم صورت سؤال روزي رسانی و آفرینندگی خداوند است که در گزینۀ  و  گزینه 1  . 4
که خداوند روزي و رزق هر کسی را می رساند، اما آدمیزاد هم باید تالش خودش را در این کار به  خرج دهد.

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 5

: ساعد مجازًا دست است.  گزینۀ 

: دشت مجازًا افراد و موجودات حاضر در دشت.  گزینۀ 

: جهان مجازًا مردم جهان. گزینۀ 

امالي درست واژه ها: حزم، نیفتد  گزینه 2  . 6

در هر دو بیت «راست» معناي دقیقًا می دهد.  گزینه 4  . 7

» به معناي صادق و یک رو است. » به معناي عمل و سخن درست و در گزینۀ « » به معناي «متحد و همراه»، در گزینۀ « راست در گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   گزینه 4  . 8

) «گهر» استعاره از گل ها و گیاهان.  

) «سرمایه» استعاره از قطرات آب پس از باریدن باران. 

) استعاره ندارد. ) «پرده» یا پردة نیلوفري استعاره از آسمان. گزینۀ 

آن که دوراندیشی بیشتري داشت و بارها آسیب و ظلم روزگار ستمکار را تجربه کرده بود، فورًا شروع به کار کرد.  گزینه 2  . 9

در گزینه هاي  و  و  تشخیص به کار رفته است و باید بدانید که هر وقت در بیتی تشخیص وجود داشته باشد، استعاره هم موجود است.  گزینه 4  . 10

در فارسی امروز از ترکیب هاي «نقش هاي عجیب» و «هفت فلک» استفاده می شود. براي عدد اسم مفرد می آید، یعنی صفت و موصوف در مفرد و جمع بودن نباید مطابقت کنند.  گزینه 2  . 11

در این گزینه گویا به معناي گوینده و در سایر گزینه ها به معناي «انگار» است. گزینه 2  . 12

در گزینه 3 امالي کلمۀ مشخص شده، «صواب» به معناي صحیح و درست است: اندیشۀ درست.  گزینه 3  . 13

«چو» در گزینۀ  به معناي «مثل و مانند» است و ادات تشبیه است و تشبیه می سازد، اما در سایر گزینه ها به معناي «وقتی  که، هنگامی  که» است و تشبیه نمی سازد. گزینه 1  . 14

واژه هاي نادرست  برازنده گی  برازندگی / ورته  ورطه / بهر  بحر گزینه 2  . 15

رخسار با این امال درست است. گزینه 4  . 16

در این گزینه شکن به معناي «چین و چروك» و در سایر گزینه ها بن مضارع و به معناي شکستن است.  گزینه 1  . 17

«دریا» مضاف الیه، «کوچک» صفت و «هنگامه» مفعول می باشند. گزینه 4  . 18

مفهوم محوري تست: «همۀ موجودات خداوند را تسبیح می گویند» در بیت سوم شاعر ممدوح و معشوق خود به اغراق را مدح کرده است.  گزینه 3  . 19

فعل اسنادي در سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 20

- تو رّزاق هر پیدا و پنهان هستی.  گزینۀ 

- چو در وقت بهار پدیدار بشوي.  گزینۀ 

- از هر وصفی که کنم بیشتر هستی. گزینۀ 

» عالم در معنی مجازي «مردم عاَلم» به کار رفته است.  در همۀ گزینه ها «عاَلم» به معنی جهان است، فقط در گزینۀ « گزینه 2  . 21

» واژة ثنا به معنی ستایش و دعا کردن باید بیاید و آمدن آن با حرف «س» نادرست است.  در گزینۀ « گزینه 1  . 22

بررسی همۀ گزینه ها:   گزینه 4  . 23

»: خدا در همه جا هست.  گزینۀ «

»: نمی توان نعمت هاي خداوند را بر شمرد. (عاجز بودن انسان از شمارش نعمت هاي خداوند)  گزینۀ «

»: آفرینش انسان از ِگل  گزینۀ «

» با تواضع به مقام پادشاهی می توان رسید.  مفهوم گزینۀ « گزینه 4  . 24
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: یکرنگی و صفا و پرهیز از نفاق و دورویی باعث بزرگی و عزتمندي است. 

ب) هفت افالك  گزینه 3  . 25
ث) عجایب نقش ها
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