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در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟  . 1

هرگه که یاد طّرة پیچان کند تو را چون مار زخم خورده دل افتد به پیچ و تاب 

با گردش روزگار یار است معشوق به رنگ روزگار است 

که یک نی دید از شکرستانی؟ جهان چون نی هزاران ناله دارد 

شب نشین کوي سربازان و رندانم چو شمع در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز....................  . 2

دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد 

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند دامن شادي چو غم آسان نمی آید به دست 

زود می آیند و زود می گذرندشاد و بی غم بزي که شادي و غم 

که عمر را عوض و وقت را قضایی هست به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن 

مفهوم بیت «برو شادي کن اي یار دل افروز / غم فردا نشاید خورد امروز» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  . 3

 بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت به می عمارت دل کن که این جهان خراب

انگار که نیستی چو هستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است

 خوش بیاساي زمانی که زمان اینهمه نیست پنج روزي که در این مرحله فرصت داري

 هرگز مرا به شاخ گلی آشیانه نیست شادم ز بی تعلقی خود که در چمن

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. بن مضارعی وجود دارد که اسم هم معنی با بن می  سازد.  . 4

شناختن – دیدن – گریستن – خوردن – خریدن خندیدن – شنیدن – فهمیدن – گرفتن – خریدن

گریستن – نشستن – پریدن – گرفتن – فروختن کشیدن – خواستن – رهانیدن – گذاشتن – خوابیدن

کدام بیت با عباراِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 5
«اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

 گرفت هر که زر خویش را عیار امروز  دلیر در سر بازار حشر خرج کند

گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است   شور سحر حشر اگر باورتان نیست 

این گران جانان که سیم و زر به روي هم نهند   زود باشد حشرشان در خاك با قارون شود 

بر این سه کار بري روز حشر گوي عمل   حالل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوي 

در کدام گزینه نوع حذف (از نظر قرینۀ لفظی و معنوي) با گزینه هاي دیگر فرق دارد؟  . 6

 به یاد یک جهت حق گزار ما نرسد  به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

 بهتر ز طاعتی که به روي و ریا کنند  می  خور که صد گناه ز اغیار در حجاب 

 درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد  هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشاي 

 باطل در این خیال که اکسیر می کنند جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 7
«عزیز دیدار باش تا در چشم اغربا، رعیت و لشکر خار نگردي و زینهار ذلیل مباش و بر خلقان خداي تعالی به سزا رحیم باش»

چهار سه دو یک

توصیۀ عنصرالمعالی به فرزندش در عبارت «تا گندم نماي جو فروش نباشی» در کدام گزینه آمده است؟  . 8

دل اي رفیق بر این کاروانسراي مبند به سان آینه با کاینات یکرو باشی آلودگی خرقه خرابی جهان است.  گندم از گندم بروید جو ز جو
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عباراِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   . 9
میفکن به روز جزا کار خود را» «حساب خود اینجا کن آسوده دل شو 

هر که در مّد نظر روز حسابی دارد   دم نشمرده محال است برآرد چون صبح 

که بی حساب تو را نوبت حساب رسید گشود دفتر انصاف خط، مهیّا شو 

آن چه امروز توان کرد به فردا مگذار   خود حسابی خط پاکی است ز دیوان حساب 

چون صبح هر که در دل بیم حساب دارد   از سینه برنیاید نشمرده یک نفس را 

در کدام گزینه حذف به قرینۀ معنوي وجود ندارد؟  . 10

 بی غباري که پدید آید از اغیار بیار به وفاي تو که خاك ره آن یار عزیز 

صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران 

 آن به که کار خود به عنایت رها کنند چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است 

 دیو خوش طبع بِه از حور گره پیشانی  کبر یک سو نه اگر شاهد درویشانی  

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟    . 11
غم فردا نشاید خورد امروز» «برو شادي کن اي یار دل افروز

 بیهوده نه اي، غمان بیهوده مخور اي دل غم این جهان فرسوده مخور

 سخت تر از روزگار هجر و ناخوش تر ندید گرچه وحشی ناخوشی ها دید و سختی  ها ولی

 خوش بیاساي زمانی که زمان این همه نیست پنج روزي که در این مرحله فرصت داري

 کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن؟ وقت خود خوش گذران با می و معشوق عزیز

در کدام گزینه تعداد جملۀ کمتري دیده می شود؟  . 12

 نیرزد که خونی چکد بر زمین به مردي که ُملک سراسر زمین

 عنانش بگیرد تحیّر که بیست دگر مرکب عقل را پویه نیست

 تو هم گلۀ خویش داري، بپاي مرا گله بانی به عقل است و راي

 که کس دید از این تلخ تر زیستی؟ گه از کار آشفته بگریستی

در کدام گزینه «داد» با معناي آن در عبارت زیر یکسان است؟   . 13
«هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد»

 گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است  آن شد که بار منت ُملّاح بُردمی 

 ور نه من و عشق هرچه بادا بادا گر داد من شکسته دادا دادا

 صبر و آرام تواند به من مسکین داد آن که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد

 دل بی تو به جان آمد وقتست که بازآیی اي پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

کدام گزینه متفاوت است؟  . 14

 عیب ها برگرفته زیر بغلاي هنرها نهاده بر کف دست 

 نباید مرا چون تو دستار نغزخرد باید اندر سر مرد و مغز 

 که چون طاووس از غفلت نظر بر بال و پر داريز عیب پیش پا افتادة خود نیستی واقف 

فرزند خصال خویشتن باش  چون شیر به خود سپه شکن باش

بیت «در حقیقت یار یکدل کیمیاست / چون صدف کمیاب و چون دّر، پر بهاست» با کدام یک از ابیات زیر مفهومی یکسان دارد؟  . 15

 غمی دارم همیشه همدم دل دلی دارم همیشه همدم غم

 هر گیاهی نه کیمیا باشد هر عصایی نه اژدها باشد

 درماندة خلق روزگارم هر چند که بی رفیق و یارم

 وز همدم بی وفا جدایی خوشتر با یار موافق آشنایی خوشتر
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در کدام گزینه فعل امر (مثبت یا منفی) وجود ندارد؟  . 16

خود را به نیکی و نیکوکاري به مردم نماي تا توانی از نیکی کردن میاسا

نومیدي را در امید بسته دان تا گندم نماي جو فروش نباشی

حدیث «حاِسبوا َقبَل َأن ُتحاَسبوا» با کدام یک از عبارت هاي زیر قرابت معنایی دارد؟  . 17

اگر غم و شادیت بود به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.

رنج هیچ کس را ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش.

اندر همه کاري داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنایی صورت گرفته است؟ (با تغییر)  . 18

به خداي ار ز خلق هیچ آیدکار تو جز خداي نگشاید

مرد نامی و لیک کم ز زنیاز توّکل نََفس تو چند زنی

بهتر از جودهاست جهد ُمقل جان و دل بذل کن کز آب و ز گل 

وز تو حالی بدو پناهم منحاجت از کردگار خواهم من

در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 19

 هر زمان حال وي از شکل دگر خواهد شد غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

 لطف خود را نوح ثانی می کند اندر این طوفان که خون است آب او 

 که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

 آري شود و لیک به خون جگر شود گویند سنگ لئل شود در مقام صبر

در کدام یک از گزینه هاي زیر توصیه به مفهوم عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مباش تا گندم نماي جوفروش نباشی» دیده نمی شود؟  . 20

 آن که او عالم ِسّر است بدین حال گواست  ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق 

 ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

 حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو آتش ُزهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي

مفهوم بیت زیر با کدام عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟    . 21
کین را به شبی برند و آن را به تبی» «بر مال و جمال خویشتن غّره مشو

به هر نیک و بد زود شادمان و اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.

اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

اگر غم و شادیت بود به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو را دارد.

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه را به سزا حق شناس باش.

در همۀ بیت ها به جز .................. ، دو مورد حذف فعل به قرینۀ معنایی رخ داده است.  . 22

وحشی، کسی که دیدة بخت تو خفته خواست شکر خدا که مرد به بیداري فراق

خرمن مه به جوي خوشۀ پروین به دو جو آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

که ز انفاس خوشش بوي کسی می آید مژده  اي دل که مسیحا نفسی می آید

به زهر طالب از آن سان که دیگران به عسل به درد مایل از آن سان که دیگران به دوا

در متن «و آنکه غفلت بر احوال وي غالب و عجز در افعال وي ظاهر بود، حیران و سرگردان و مدهوش و پاي کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و  . 23
نشیب می دوید تا گرفتار شد.» کدام گزینه نادرست است؟

«غالب» جزو کلمات هم آوا است. دو رابطۀ معنایی تضاد وجود دارد.

حذف فعل به قرینۀ «معنوي» وجود دارد. کلمات غالب و ظاهر سجع متوازن دارد.
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در تمام گزینه هاي زیر به استثناي گزینۀ .................. نماد وجود دارد.  . 24

غلغله زن، چهره نما، تیزپاگشت یکی چشمه ز سنگی جدا

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرددیدمش ُخرم و خندان قدح باده به دست 

به یادگار نسیم صبا نگه  داردغبار راهگذارت کجاست تا حافظ

هرجا که تویی تفرج آن جاستما را سر باغ و بوستان نیست     

کدام گروه از ابیات زیر با هم ارتباط معنایی دارند؟   . 25
هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد الف) غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات 
اتحادیست که در عهد قدیم افتادست ب) حافظ گمشده را با غمت اي یار عزیز 

چو برق می گذرد عمر، کاهلی منماي ج) به عیش کوش و حیات دو روزه فرصت دان 
گفتا خموش حافظ، کاین غصه هم سرآید د) گفتم زمان عشرت، دیدي که چون سرآمد 

نه از بهر غم کرده اند این سراي هـ) جهان غم نََیرَزد به شادي گراي 

ج - الف  ب - هـ  الف - د  هـ - د 
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معشوق: مشبه / به رنگ: ادات تشبیه / روزگار: مشبه به و بیت  فاقد وجه شبه است.  گزینه 2  . 1
بررسی سایر گزینه ها: 

» به پیچ و تاب افتادن وجه شبه است.  گزینۀ «

» هزاران ناله داشتن وجه شبه است.  گزینۀ «

» مشهور خوبان و شب نشین بودن وجه شبه است.  گزینۀ «
«ساختن شرایط شاد، سخت است» (براي به دست آوردن شادمانی، باید رنج ها بکشی)  گزینه 2  . 2

ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه هاست. 
مفهوم بیت سؤال می فرماید: از آنجا که روزگار فانی است و تقدیر فرداها مشخص نیست، پس حال را دریاب و شادي را کنار نگذار.  گزینه 4  . 3

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  به خوبی مشاهده می شود. (اغتنام فرصت) 

اما شاعر در گزینۀ  می فرماید: شادي من در روزگار به خاطر عدم وابستگی ها و دلبستگی ها به دنیاست.

: فهمیدن   فهم  گزینۀ  گزینه 2  . 4

: رهانیدن    رها / کشیدن   کش / خوابیدن  خواب  گزینۀ 

: پریدن   پر  گزینۀ 

اما گزینۀ  هیچ بن مضارعی که اسم باشد را ندارد. 

شناختن   شناس / دیدن   بین / گریستن  گري / خوردن   خور / خریدن   خر 
* دقت داشته باشید که باید اسم هم معنی با بن باشد. آیا اسم «خر» به معناي «نوعی حیوان» که از مصدر «خریدن» حاصل می شود، هم معنی با آن است؟

» «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» (عیار گرفتن زر = سنجیدن) است.  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 1  . 5
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نشانه هاي قیامت در پدیده هاي طبیعی  گزینۀ «

»: ناپایداري ثروت ثروتمندان گزینۀ «

»: توصیه به حالل خوري و اطاعت و دروغ نگفتن  گزینۀ «

) حذف به قرینۀ لفظی است (هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشاي گشت)، اما در سایر گزینه ها حذف به قرینۀ معنوي است، زیرا قسمت محذوف در عبارت نیامده است.  در گزینۀ ( گزینه 3  . 6
بررسی سایر گزینه ها: 

): به حق صحبت دیرین (قسم می خورم) که...  گزینۀ (

): بهتر ز طاعتی (است) که با...  گزینۀ (

): باطل در این خیال (هستند)  در این خیال باطل هستند. گزینۀ (

اغربا  اقربا / خار  خوار گزینه 2  . 7

مفهوم عبارت سؤال توصیه به دوري از ریاکاري و دورویی است که این مفهوم در گزینۀ  نیز سفارش گشته است.  گزینه 3  . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

»: هر کاري کنی، نتیجۀ آن را می بینی.  گزینۀ «

»:  اگر فساد کنیم، دنیا ویران می شود.  گزینۀ «

»: به دنیا دل نبند.  گزینۀ «

» و بیت صورت سؤال هر دو به مفهوم خود حسابی یا همان آیۀ «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» اشاره می کند.  بیت گزینۀ « گزینه 3  . 9
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسانی که از حساب روز قیامت می ترسند، آگاهانه عمل می کنند.  گزینۀ «

»: بدون تردید روز حساب به زودي فرا خواهد رسید.  گزینۀ «

»: تمام کارهاي ما (عملکرد) محاسبه خواهد شد.  گزینۀ «

» حذف به قرینۀ لفظی است. غرق غبار هستیم و غرق غربت هستیم.  در گزینۀ « گزینه 2  . 10
بررسی سایر گزینه ها: 

»: به وفاي تو (قسم می خورم) که...  گزینۀ «

»: آن به (بهتر است) که کار خود را...  گزینۀ «

»: دیو خوش طبع بهتر «است» از....  گزینۀ «
مفهوم بیت صورت سؤال: در زندگی نباید غصۀ روزهاي نیامده را خورد و آدمی باید به شادي و خوشی مشغول باشد.  گزینه 2  . 11

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود. 

اما در گزینۀ  شاعر از سختی هاي ِفراق و هجر معشوق می نالد.
در سؤاالت مربوط به تعداد جمالت یک بیت همان طور که می دانید به سراغ فعل ها می رویم، یعنی به ازاي تعداد افعال و شبه جمله هاي موجود در یک بیت جمله وجود دارد. (نکته: باور گزینه 4  . 12

غلطی در برخی از دانش آموزان دیده شده است که هر مصراع را بدون بررسی یک جمله محسوب می کنند، امیدوارم شما همچنین باوري نداشته باشید!!) 
بررسی سایر گزینه ها:
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:  جمله  به مردي (قسم می خورم) / که ُملک سراسر زمین نمی ارزد / که خونی بر زمین بچکد.  گزینۀ 

:  جمله  دگر مرکب عقل را پویه نیست / که تحیّر عنانش را بگیرد / که بایست.  گزینۀ 

:  جمله  مرا گله بانی به عقل است / و به راي (است) / تو هم گلۀ خویش را داري / بپاي (مراقب باش).   گزینۀ 

:  جمله  گاه از کار آشفته می گریست / چه کسی زیستی (زندگی) را از این تلخ تر دیده است؟  گزینۀ 

» به معناي «فریاد» است. » این واژه به معناي فعل آمده و در گزینۀ « در این گزینه این واژه به معناي «حق» است، در گزینه هاي « و  گزینه 2  . 13

،  و  اشاره به سرزنش ظاهربینی دارد، ولی گزینۀ  اشاره به این دارد که اصل و نسب اهمیتی ندارد. گزینه هاي  گزینه 4  . 14

مفهوم بیت صورت سؤال «ارزشمندي وجود رفیق موافق و همراه واقعی» است که در گزینۀ  هم این مفهوم وجود دارد.  گزینه 4  . 15
این سؤال بر اساس روان خوانی (خسرو) طرح شده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: غم و دل همیشه هم دم و مأنوس یکدیگرند.  گزینۀ «

»: هر چیزي نمی تواند به ارزش و جایگاه برسد.  گزینۀ «

»: از تنهایی خود گله و شکایت می کند. گزینۀ «

) همچنین ممکن است فعل امر مثبت امروزه از «ب + بن مضارع» و فعل امر منفی از «ن + بن مضارع» ساخته می شود. اما در گذشته از «م» نیز براي امر منفی استفاده می شد (گزینۀ  گزینه 3  . 16

.( «ب» از اول امر مثبت حذف شده باشد (گزینۀ  و 

حدیث مورد نظر از حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید: به حساب (اعمال) خود برسید قبل از آنکه مورد محاسبه قرار بگیرید که این مفهوم در گزینۀ  به وضوح اشاره شده است. گزینه 3  . 17

به خدا [سوگند می خورم] اگر از خلق هیچ کاري برآید.  گزینه 1  . 18
در سایر گزینه ها هیچ حذف فعل «لفظی یا معنایی» وجود ندارد. 

«لعل» با این امال به معناي سنگ قیمتی است. گزینه 4  . 19

مفهوم عبارت صورت سؤال، پرهیز از دورویی و تظاهر است که در گزینه هاي  و  و  به درستی این موضوع وجود دارد. اما در گزینۀ  حافظ به داستان میوة ممنوعه و اخراج گزینه 2  . 20
حضرت آدم ابوالبشر از بهشت اشاره می کند که هیچ ارتباطی با سؤال ندارد.

در این گزینه به مفهوم «ناپایداري دنیا» اشاره شده است. در گزینۀ  به حسابرسی اعمال توصیه شده، در گزینۀ  سخن گفتن و درد دل کردن با کسی که شایسته است، مطرح شده و گزینه 1  . 21

در گزینۀ  حق شناسی توصیه شده است. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 22

: اي «وحشی» [به من گوش کن] شکر خدا [می کنم] که به بیداري فراق مرد، کسی که دیدة بخت تو را خفته می خواست.  گزینۀ 

: [به] آسمان بگو که این عظمت (بزرگی اش) را نفروشد (به رخ نکشد) که در عشق خرمن ماه به ُجوي [است] و خوشۀ پروین به دو جو [است].  گزینۀ 

: اي دل [با تو هستم]، مژده [بده] که مسیحا نفسی می آید که ...  گزینۀ 

: به درد مایل [هستم]، از آن سان که دیگران به دوا [مایل هستند] و به زهر طالب [هستم]، از آن سان که دیگران به عسل [طالب هستند].  گزینۀ 
نکته: در حذف به قرینه باید مشخص و شمار فعل رعایت شود. 

چپ و راست و فراز و نشیب دو رابطۀ معنایی تضاد هستند. / غالب و قالب هم آوا هستند و غالب و ظاهر کلمات هماهنگ در وزن در پایان جمله ها آمدند. / فعل «بود» در جملۀ اول به گزینه 4  . 23
قرینۀ لفظی حذف شد.

) نمادي وجود ندارد. چشمه، آینه و صبا به ترتیب نماد غرور، روشنایی و خبررسانی هستند و در گزینۀ ( گزینه 4  . 24

بیت (الف) و (د)، به ناپایداري غم و شادي هاي جهان تأکید دارد و می گوید نباید به غم و شادي جهان دل بست.  گزینه 2  . 25
بررسی سایر ابیات: 

بیت (ب): ازلی بودن غم و اندوه عشق. 
بیت (ج): توصیه می کند به خوش گذرانی و اغتنام فرصت. 

بیت (هـ): پرهیز از غم و اندوه. 
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