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در همۀ گزینه ها آرایۀ «ُحسن تعلیل» به چشم می خورد به جز گزینۀ ....................  . 1

پرسوزترین گدازه از عشق بگیریک رنگی و بوي تازه از عشق بگیر

از آن می نگنجد در آن کین کس دلم خانۀ مهر یار است و بس 

بیا که صاف شود این هواي بارانیتویی بهانۀ آن ابرها که می گریند

این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر استبشکن دل بی نواي ما را اي عشق

در کدام بیت، غلط امالیی یافت می شود؟  . 2

 چو وامدار که دریابد آستین زمین را همیشه دست توقّع گرفته دامن فضلش

 مانده به چنگال باز آز گرفتار اي به هوا و مراد این تن غّدار

 منگر به خوش زبانی این ترش میزبان دهر سپید دست سیه کاسه اي است صعب

 شبه فروش چه داند بهاي ُدّر ثمین را تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش

در کدام بیت، آرایۀ «حسن تعلیل» به کار رفته است؟  . 3

ُپر بی دالن شد باغ ها، آخر بگو دلدار کوآمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو  

دلش را چون فلک، زیر و َزبر کردنیاِیش در دِل خسرو اثر کرد       

که اندر خاك می جویند ایّام جوانی راخمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده  

زشاخ هاي بقا بعد از این چه بهره برمدر این چمن که ز پیري خمیده شد کمرم  

در کدام گزینه همۀ آرایه هاي «کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ مراعات نظیر» وجود دارد؟  . 4

 خون دل عکس برون می دهد از رخسارم  بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام

 که آب دیدة سرخم بگفت و چهرة زردم  نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت

عشق داند که در این دایره سرگردانند عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی 

 که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 5
«عامل شهري به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است آن را امارت باید کردن. خلیفه در جواب نبشت که شهر را از عدل دیوار کن و راه ها از ظلم و

خوف پاك کن که هاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

چهار سه دو یک

در کدام بیت «حسن تعلیل» وجود ندارد؟  . 6

عجب نیست از خاك اگر گل شکفت / که چندین گل اندام در خاك خفت 

خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد  / کآمد به در از پرده َمه چارده نو 

 اشک غّماز من ار سرخ برآمد چه عجب / خجل از کردة خود پرده دري نیست که نیست 

هرگه به صد کرشمه پري وار بگذري / بر چشم خود فرشته کشد خاك راه تو 

معناي چند واژه درست است؟   . 7
«نجابت: اصالت - قرابت: خویشاوندي - تاالب: آبگیر - رفیع: بلندي - عامل: کارگر - غبطه: رشک بردن - محنت: رسوایی»

شش پنج چهار سه
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در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ.................. آرایه هاي «تشبیه، تشخیص و حسن تعلیل» مشهود است.  . 8

ز بس خجل شده در روزگار خندة تو دهان غنچه به لب ُمهر دارد از شبنم 

که کوه درد به دل صاحب سخن دارد ز ناله اي که کند خامه می توان دانست 

 اي دیده تو خود را به هزار آب همی شوي  تا بوك سزاوار شوي دیدن او را 

زان روي جهانی به جمالش نگران شد ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی 

در کدام بیت حسن تعلیل وجود دارد؟  . 9

درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند 

مهر لبم که غنچۀ بستان راز بود نزدیک شد که از نفس الله بشکفد 

نه که از نالۀ مرغان چمن در طرب است جنبش سرو تو پنداري کز باد صباست 

گردانده ام بسی ورق روزگار خویش هرگز نیامد آیت نوري به روي کار 

در کدام بیت آرایۀ ادبی «حسن تعلیل» دیده می شود؟  . 10

 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی  بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد

در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن   دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 

تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست مثل عکس رِخ مهتاب که افتاده در آب 

در یک بیت غلط امالیی دیده می شود، آن را مشخص کنید.  . 11

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

 گرصبر کردي یک زمان رستی از او آن بدلقا  بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از اجل 

ریاست چون عرض باد و تو جوهر امارت چون فلک باد و تو خورشید 

 این دام و دانه کی کشد عنقاي خوش منقار را جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  . 12

 کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان

 ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟ هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

 باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم

 هستم اگر می روم گر نروم نیستم موج ز خود رفته اي تیز خرامید و گفت

در ابیات زیر چند نادرستی امالیی وجود دارد؟   . 13
«ز آب صافی او، قبطه می خورد کوثر 

به ِمی امارت دل کن که این جهان خراب 
 به لطف روزة او، رشک می برد رضوان 

بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت» 

چهار سه   دو  یک

در کدام بیت دو گروه با ساختار «هسته + مضاٌف الیه + مضاٌف الیه» هست؟  . 14

 آن سر زلف پریشان نتوان داد ز دست  کردم اندیشه سر خویش توان داد به تو 

 ورنی شب فراق به پایان که می برد ما را خیال دوست به فریاد می رسد

 دلم شکسته ولی عهد روي او نشکست  اگر چه از شکن زلف خوب رویان شد 

 دهان من به حدیث لب تو شیرین است  مرا دماغ ز بویت هنوز مشکین است 
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کدام گزینه حسن تعلیل دارد؟   . 15

 شاخ هر چند خم از جوش ثمر می گردد خجلت بی ثمري قد مرا کرده دو تا

 بر بوي تخم مهر که در دل بکارمت صد جوي آب بسته ام از دیده بر کنار

 ولی نسبت ز حق دارم من از مریم نمی دارم منم عیسی خوش خنده که شد عالم به من زنده

 زان که مجلس روضۀ رضوان و شاهد حور ماست ما به حور و روضۀ رضوان نداریم التفات

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟   . 16
حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی»  «بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد 

 شرمی از جلوة آن سرو قباپوشش باد  سرو اگر جلوه کند با تن عریان به چمن 

 به هیچ کار نیاید حیات بی حاصل اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت 

 خجلت از نخِل دل بی ثمر خود داریم  خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین کام 

 تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن تري تا که ز سرو از شرم قّدت قد خود پنهان کند 

کدام گزینه با عبارت «شهر را از عدل دیوار کنی و راه ها از ظلم و خوف پاك کنی که نیاز نیست، به گل و خشت و سنگ و گچ» قرابت ندارد؟  . 17

 غیرت نیاورد که جهان پر بال کند  ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 

 جهد کن تا عشق افزون تر شود  گر تو خواهی که شقاوت کم شود 

 خوبی چه بدي داشت که یک بار نکردي  صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را 

 گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید  عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق 

در چند تا از ابیات زیر گروه یا گروه هایی با ساختار «اسم + صفت + مضاف الیه» وجود دارد؟    . 18
الف) دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم 

ب) خبر رشک تو می آرد اشک تر من 
ج) صنما به چشم مستت دل و جان غالم دستت 

د) آهن رباي جذب رفیقان کشید حرف

ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب 
نه به تقلید بل از دیده دهد پیغامم 

به می خوشی که هستت ببر اختیار مستان
ور نه در این طریق ز گفتار فارغیم

چهار سه دو یک

در کدام بیت «اسم + مضاف الیه + مضاف الیه + مضاف الیه» به کار رفته است؟  . 19

 هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بالست

 چیست دل خراب من کارگه وفاي تو چیست غذاي عشق تو این جگر کباب من

 ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب دیوانۀ قلمروي صحراي وحشتیم

 کسی محکم عنان بادپاي عمر چون دارد؟ نفس یک پا درون خانه یک پا در برون دارد

در ابیات زیر چند گروه اسمی دو مضاف الیه دارد؟   . 20
که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است  
که صدر مجلس عشرت گداي ره نشین دارد به خواري منگر اي منعم ضعیفان و نحیفان را  

چهار تا  سه تا  دو یکی

نقش دستوري گروهی که در ابیات زیر بیش از یک وابستۀ پسین دارد کدام است؟   . 21
 گر فلکشان بگذارد که قراري گیرند خوش گرفتند حریفان سِر زلِف ساقی 

که به تیر مژه هر لحظه شکاري گیرند یا رب این بچۀ ترکان چه دلیرند به خون 

متمم نهاد مفعول مضاف الیه
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واژة «عمارت» در یک بیت به اشتباه نوشته شده است، آن بیت کدام است؟  . 22

نی گفت و نی اشارت نی میل اغتذایی  نی حکم و نی عمارت نی غسل و نی طهارت  

ویرانسراي دل را گاه عمارت آمد  خاك وجود ما را از آب دیده گل کن  

عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو  سماع گوش من نامت سماع هوش من جامت  

ز آب و گل بود اینجا عمارت هاي کاشانهجدا کن آب را از گل چو کاه از دانه اي ساقی

چند تا از واژه هاي قافیۀ ابیات زیر وابسته گروه اسمی هستند و نه هسته؟   . 23
این گرگی شبان شما نیزبگذرد  الف) اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع  
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذردب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  ج) چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  د) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب 

چهار سه دو یک

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات درست است؟  . 24

قابوس نامه و کلیله و دمنه نمونه هایی تعلیمی در قالب روایی و حکایت هستند.

در آثار تعلیمی شاعر یا نویسنده می کوشد مفهومی اخالقی، اجتماعی یا عرفانی را بازگو کند.

در ادبیات تعلیمی شاعر یا نویسنده از قالب شعر یا نظم براي بیان مفهوم کمک می گیرد.

موضوع اصلی ادبیات پایداري ستایش تواضع و آزادي خواهی و دعوت به مبارزه با بیدادگران است.

در کدام بیت تعداد وابسته هاي گروه اسمی کمتر است؟  . 25

و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول 

وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول خراب تر از دل من غم تو جاي نیافت 

به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق دریغ مدت عمرم که بر امید وصال 
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: شاعر می گوید چون یار با تمام وجود در دل من ُمقام کرده است، دیگر کینه و بدخواهی در وجود من راه و جایی ندارد.  گزینۀ  گزینه 1  . 1

: دلیل باریدن ابرها، دلتنگی از غیبت امام زمان ( عج )  است.  گزینۀ 

: از نظر شاعر دلیل زیبا بودن و البته زیبا شنیده شدن نواي سازها دل شکستگی آنهاست.  گزینۀ 

شکل صحیح: زمین  ضمین: ضامن گزینه 1  . 2

شاعر در مصراع علت خمیدگی پشت پیران را جستجوي مداوم در پی جوانی می داند.  گزینه 3  . 3

کنایه: سرخ رویی کنایه از شادي، خون دل کنایه از غم بسیار گزینه 1  . 4
حسن تعلیل: سرخ بودن چهره را به دلیل خونین دل بودن می داند. 

تشبیه: چهره به جام (سرخی چهره همچو جام از خودش نیست و از محتویاتش است) 
مراعات نظیر: رو (چهره)، دل، رخسار

ویرایش غلط هاي امالیی: عمارت – حاجت گزینه 2  . 5

حسن تعلیل»  آوردن دلیلی غیرواقعی، اما زیبا و شاعرانه دربارة موضوعی است. در گزینۀ  بر خالف سایر گزینه ها براي یک رویداد یا حالت، دلیل شاعرانه اي تراشیده نشده است.  گزینه 4  . 6
آرایه هاي حسن تعلیل در سایر گزینه ها: 

) شاعر در این بیت دلیِل برآمدِن ُگل ها از خاك را مدفون شدن گل اندامان (زیبارویانی که اندامی به لطافت گل دارند) در خاك دانسته است. 

) شاعر چهرة معشوق خود را به قرِص ماِه دوهفته تشبیه کرده وعلت غروب کردن آفتاب را آشکار شدن رخسار معشوق و شرمندگی خورشید از جلوه گري در حضور معشوق می داند. 

) شاعر دلیل سرخی اشک خود را خجالت زدگی و شرمساري اشک به خاطر افشا شدن رازش دانسته است. 

واژگانی که معناي نادرستی دارند: رفیع: مرتفع، بلند / عامل: حاکم، والی / محنت: اندوه، غم  گزینه 2  . 7

بیت داراي حسن تعلیل و تشخیص است، اما تشبیه در بیت دیده نمی شود.  گزینه 3  . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

» : «شبنم مانند ُمهر است.»  تشبیه/ «دهان غنچه»  تشخیص/ «شاعر علت شبنم روي گل را ُمهري بر دهان غنچه از شرمندگی خندة معشوق می داند.»  حسن تعلیل  گزینۀ «

» : «کوِه درد»  تشبیه/ «نالیدِن خامه (قلم)»  تشخیص/ «صداي قلم بر روي کاغذ و نالیدن او از دست غم هاي نویسنده است.»  حسن تعلیل.  گزینۀ «

» : «مهر رخت»  تشبیه/ «نشانی یافتن ماه و جمال ماه»  تشخیص/ «شاعر دلیل نگاه کردن مردم به ماه را وجود عشق چهرة معشوق در ماه می داند.»  حسن تعلیل.  گزینۀ «

حسن تعلیل: دلیل ادبی و غیر واقعی براي موضوعی و یا یک پرسشی است  گزینه 3  . 9
در بیت سوم علت جنبش سرو را نالۀ خوش مرغان چمن می داند که علتی ادبی و غیر واقعی است. 

در این بیت شاعر براي پایین  بودن شاخه هاي درخت بید یک دلیل ادبی آورده و علت را در شرمندگی این درخت به علت نداشتن میوه می داند. در بیت هاي دیگر دلیل ادبی براي گزینه 1  . 10
اتفاقات علمی و طبیعی دیده نمی شود.

امالي درست  واژه «عجل» است.  گزینه 2  . 11

تمامی گزینه ها مربوط به مفهوم بازگشت به اصل است در حالی که مفهوم گزینۀ  پویایی و تکاپو و نکوهش بی تحرکی است.  گزینه 4  . 12

با توجه به معنی ابیات: غبطه به معنی رشک بردن درست می باشد.  گزینه 3  . 13
و با توجه به واژة رضوان، روضه درست است نه روزه. 

و نیز با توجه به خراب، عمارت (آبادانی) درست است. 

«شکن زلف خوب رویان» و «عهد روي او» گروه هاي مّدنظر است.  گزینه 3  . 14

در این گزینه شاعر خود را به حضرت عیسی تشبیه کرده و داراي دم مسیحایی می داند و می گوید که علت زنده شدن عالم من هستم که این یک دلیل غیرواقعی و ادبی است. بر گزینه 3  . 15
خالف سه گزینه دیگر. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: از خجالت بی ثمر بودن قد من دو تا شده است بر خالف درختان که از زیادي ثمر قدشان دو تا می شود.  گزینۀ 

: گریۀ بسیار می کنم تا مهر خود را در دل معشوق بکارم.  گزینۀ 

: ما به حوري و بهشت توجهی نداریم زیرا مجلس و شاهد خودمان مانند آن دو هستند. گزینۀ 

» با بیت سؤال مشترك است و هر دو به شرم از بی حاصلی اشاره دارد.  مفهوم گزینۀ « گزینه 3  . 16
بررسی سایر گزینه ها: 

»: برتري معشوق (سرو هم از قد بلند تو شرمنده می شود)  گزینۀ «

»:خور و خواب را حاصل زندگی می داند  گزینۀ «

»:برتري معشوق از نظر قد و زیبایی بر عناصر طبیعت  گزینۀ «

» اشاره به ثمرات » در قالب دادن جام عدالت توسط ساقی،  گزینۀ « تکیۀ اصلی صورت سؤال به برقراري عدالت و رسیدن به نتایج و ثمرات خوش آن است. این مفهوم در  گزینۀ « گزینه 2  . 17

» به شکل اینکه اگر عدالت سلطان شامل حال مظلومان عشق نشود، باید قید آسایش را زد، دیده می شود.  بدي و دعوت به نیکی و در  گزینۀ «

» نکتۀ اصلی و راه نجات را در افزون شدن عشق می داند و به برقراري عدالت اشاره نمی کند. در گزینۀ «

(گزینه ب و ج داراي این ساختار هستند) گزینه ب: اشک تر من = اسم + صفت + مضاف الیه  گزینه 2  . 18
گزینۀ ج: چشم مستت: اسم + صفت + مضاف الیه  

2

3

4

←

4

1

2

3

1←←←

2←←←

4←←←

4

1

2

4

3

1

2

4

13

4

2

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



ترکیب «دیوانۀ قلمرو صحراي وحشت» اسم + مضاف الیه + مضاف الیه + مضاف الیه است.  گزینه 3  . 19

: در ترکیب «سلسلۀ موي دوست» و «حلقۀ دام بال» یک مضاف الیه براي رسیدن به جواب کم داریم.  گزینۀ 

: «جگر کباب من» صفت دارد پس پاسخ نیست.  گزینۀ 

: «عنان بادپاي عمر» یک مضاف الیه کم دارد.  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 20
دهان تنگ شیرینش: یک مضاف الیه دارد. 

دهان تنگ / دهان شیرین/ دهانش 
نقش خاتم لعلش: سه تا مضاف الیه دارد. 

نقش خاتم/ خاتم لعل/ لعلش 
صدر مجلس عشرت: دو مضاف الیه دارد. 

صدر مجلس / مجلس عشرت 

بررسی گزینه ها در گروه هاي اسمی:  گزینه 2  . 21
"سر زلف ساقی» دو وابستۀ پسین دارد و نقش آن مفعول است 

این بچه ترکان: یک وابستۀ پیشین و یک وابستۀ پسین دارد و نقش دستوري آن نهاد است. 
تیر مژه: یک وابستۀ پسین دارد و نقش آن متمم است. 

«امارت» در این بیت با همین امال صحیح است. امارت به معناي فرمانروایی، با حکم هم در همین مصراع ارتباط معنایی دارد و می توانید از طریق آن به نادرستی واژه پی ببرید.  گزینه 1  . 22

ابیات الف و ج در آن ها ظالمان و شبان وابسته گروه اسمی یا همان مضاف الیه هستند. گزینه 2  . 23

بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 24

: شعر پاسداري از حقیقت سرودة سیدعلی موسوي گرمارودي از کتاب گوشوارة عرش است.  گزینه 

: در اثر تعلیمی موضوع عرفانی بازگو نمی شود.  گزینه 

: ادب تعلیمی در قالب شعر یا نثر بیان می شود.  گزینه 

: موضوع ادب پایداري ستایش تواضع نیست.  گزینه 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 25

»: تحصیل عشق، تحصیل رندي، جانم، کسب فضایل، این فضایل ( وابسته)  گزینۀ «

»: آب دیده، صد ره، طوفان نوح، لوح سینه، نقشت ( وابسته)  گزینۀ «

»: دل من ، غم تو،  دل تنگ،  دلم،  قرارگاه نزول ( وابسته)  گزینۀ «

»: مّدت عمر،  عمرم،  امید وصال،  زمان فراق ( وابسته)  گزینۀ «
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