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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. از شیوة بالغی استفاده شده است.  . 1

 که بر کینه اول که بندد کمر   دلیران میدان گشوده نظر  

 برانگیخت ابرش برافشاند گرد  که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد  

 سر و روي مردان پر از گردوخاك   زره لخت لخت و قبا چاك چاك 

 پس آنگه باستاد و هم رزم خواست  بیامد به دشت و نفس کرد راست  

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟  . 2
«تاریخ، مشیّت باري تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد»

 هست در دست کمان سررشتۀ پرواز ما  گرچه ما را هست در ظاهر پروبالی چو تیر

 ماه شب افروز تویی، ابر شکر بار بیا  روشنی روز تویی شادي غم سوز تویی

 حالیا غلغله در گنبد افالك انداز  عاقبت منزل ما وادي خاموشان است

 کان گلوگیرت نباشد عاقبت  رزق حق حکمت بود در مرتبت

در کدام عبارت زیر غلط امالیی وجود دارد؟  . 3

و والی هرس با وي و علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی، وي را به طارم بردند.

هر طایفه اي را که دیدم در ترجیح و تفضیل مذهب خویش سخن می گفتند و گرد نفی مخالفان می گشتند.

چون پادشاه اسرار خویش را بر این نمط عزیز و مستور داشت در دل هاي عوام مهیب بود.

این فسانه از بهر آن گفتم که تا من حارس رمه باشم از آفت خصمان ایمن توانم بود.

در کدام بیت شاعر به «وطن دوستی» خود اشاره اي ندارد؟  . 4

 گل صبر می پرورد دامن من  من آزاده از خاك آزادگانم  

همه خوشۀ خشم شد خرمن من  کنون رود خلق است دریاي جوشان 

بجوشد گل اندر گل از گلشن من  بخون گر کشی خاك من دشمن من 

تو عشق میان من و میهن من  کجا می توانی ز قلبم ربایی

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 5
((فضاي نفوس - سف طویل - جلیغه نجات - حسرت نبرم - مظهر فقر - تاثیر گزار - تواضع و غرور - تمثیل وفاداري - غواص دریا ))

دو سه چهار یک

در کدام گزینه معناي لغات درست نیست؟  . 6

نیسان: فراموشی باري تعالی: خداوند بزرگ خانقاه: سرا تجلی: آشکار شدن

کدام گزینه به شیوة بالغی نوشته  شده  است؟  . 7

شعر او آمیزه اي از شعر و عشق و لطافت و شیرینی است. مطمئنًا غزل شهریار از بهترین انواع شعرغنایی امروز به  شمار می رود.

شهریار در میان شاعران سنت گرا زبانی نرم و بیانی گرم و صمیمی دارد. هنر خوش نویسی را نیز او هم  چون شعر و موسیقی خوب می دانست.

کدام واژة مشّخص شده در بیت، مشبّه (رکن نخست) تشبیه نیست؟  . 8

 شرم دارم که به باالي صنوبر نگرم (تصور)  سرو باالي تو در باغ تصور بر جاي 

 هر گلی کت بشکفد بی خار باشد صبحدم  (وصل)  صبحدم باید شدن در کوي او کز شاخ وصل 

 تیغ جفاي او را جز جان سپر نباشد  (بال)  تیر بالي او را جز دل هدف نشاید 

 چو آفتاب که خنجرگذار و تیغ زن است (چراغ)  فرو گرفت جهان را چراغ هّمت او  
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در بیت زیر چند تشبیه دیده می شود؟   . 9
«مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید    طایر(=پرنده) اندیشه ام افتاد در دام هوس»

2345

در کدام بیت «استفهام انکاري» بهتر به چشم می خورد؟  . 10

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟  باز این چه شورش است که در خلق عالم است  

که تا گل در چمن باقی است، آزادم کند یا نه؟  صبا از من پیامی ده به آن صیاد سنگین دل 

که در سراچه ترکیب تخته بند تنم  چگونه طوف کنم در فضاي عالم قدس؟ 

مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟  قافلۀ شب چه شنیدي ز صبح؟ 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 11

 چون باده عمر ما به تکاپو گذشته است  از ما سراغ منزل آسودگی مجو

 تا باد بََرد سوي وطن بوي تنم را تابوت مرا جاي بلندي بگذارید  

 بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن

 هیچ سازي ماهیان را چون صداي آب نیست  دل درون سینه ام می رقصد از حرف وطن

در کدام بیت «شیوة بالغی» به کار رفته است؟  . 12

 همچو نسیم از این چمن پاي برون کشیده ام  بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده ام

 جانی و لطیفۀ جهانی  اي سرو حدیقۀ معانی

 همدم گل نمی شود یاد َسَمن نمی کند  سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟

 رو به پیش سگان کوي انداز  این که دل نام کرده اي به مجاز  

در گروه کلمات زیر چند واژه غلط معنا شده است؟   . 13
«مهیب: ترسناك / ستور: خط هاي نوشته شده / لعن: نفرین / تاوان: زیان / جسارت: گستاخی / ترجیح: موجه جلوه دادن / همهمه: صداي گفت  وگو»

چهار سه دو یک

واژة «نفوس» مجاز از چیست؟  . 14

ظواهر باطن ها انسان ها دم و بازدم

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 15
«جذر و مد آب دریا – ازدحام جمعیت – هیئت دولت – سطور اهلی – تقریظ و ستودن – مهیب و ترسناك – غلغله و هیاهو»

چهار سه دو یک

توضیح مقابل کدام گزینه نادرست معنی شده است؟  . 16

اُسطوره  سخنان یا اشخاص و آثاري که مربوط به موجودات یا رویدادهاي فوق طبیعی روزگار باستان است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.

بعـث  حزبـی سیاسـی کـه صـدام حسـین، رییـس جمهور پیشـین عراق، رهبري آن را برعهده داشـت.

َمترسک  پیکره و مجسمه اي کمابیش شبیه انسان که براي ترساندن پرندگان و جانوران در کشتزارها نصب می کنند، آدمک، آدم نما

 تـاوان  زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر خطاکاري یا بی توجهی به دیگران، برساند.

←

←

←

←

کدام بیت با بیت زیر مفهوم یکسانی دارد؟   . 17
تا باد بََرد سوي وطن بوي تنم را»   «تابوت مرا جاي بلندي بگذارید  

شده است شام غریبان مرا وطن بی تو تو رفته اي به غریبی و از پریشانی

که الله می دمد از خاك تربت فرهاد ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

که زندة ابد است آدمی که کشتۀ اوست   سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست  

غم غربت فراهم کردم و سوي وطن بردم   فراغ خاطر از سیر و سفر ُجستم نشد حاصل  
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واژة «مقّري» به چه معناست؟  . 18

لجباز راوي قرآن خوان اعتراف کننده

در منظومه ي زیر، کدام نوع جمله وجود ندارد؟   . 19
«مور، چه می داند که بر دیواره ي اهرام می گذرد / یا بر خشتی خام / تو، آن بلندترین هرمی، که فرعون تخیّل می تواند ساخت / چگونه این چنین که بلند بر

زبَر ما سوا ایستاده اي / در کنار تنور پیرزنی جاي می گیري...»

چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم سه جزئی گذرا به مفعول سه جزئی گذرا به مسند دو جزئی ناگذر  

تعداد جمله هاي کدام بیت با بیِت زیر یکسان است؟   . 20
 ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد» «چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت 

 گفت من هم به خالفش دل پر کین دارم  گفتمش مهر فروغی به تو روزافزون است

 قرار چیست، صبوري کدام و خواب کجا  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست 

 آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت  هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت

 آنک امام ما علم بگرفته بر دوش  جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش

به ترتیب آثار: «سیاست نامه، قابوس نامه، من زنده ام، اسرارالتوحید» از چه کسانی اند؟  . 21

خواجه نصیرالدین توسی، سیف فرغانی، معصومه آباد، عطار نیشابوري خواجه نظام الملک توسی، عنصرالمعالی، سپیده کاشانی، محمد بن منور

خواجه نصیرالدین توسی، سیف فرغانی، سپیده کاشانی، عطار نیشابوري خواجه نظام الملک توسی، کیکاووس بن اسکندر، معصومه آباد، محمد بن منور

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟   . 22
«با کلمات این نامه ها، راه می رفتیم و حرف می زدیم و می خوابیدیم و زندگی می کردیم.»

چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجت است   خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است  

علی الخصوص که از دست یار زیباخوست هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست  

پیغام دل افروز و نشان هاي غم انجام از دوست به من دوش نشان آمد و پیغام 

چهره اش خسته از شکنجۀ دیو پیکرش نیلگون ز داغ و درفش  

در کدام بیت نهاد و مسند یک جمله پس از فعل اسنادِي آن آمده است؟  . 23

غلغله زن، چهره نما، تیزپا گشت یکی چشمه ز سنگی جدا  

باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را   غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحبدلی  

اي بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد   زهد با نیت پاك است نه با جامۀ پاك  

بر خوان لعل فام لبت میهمان رسد   نزدیک شد که طوطی تو از پی شکر  

نقش دستوري ضمیر مشخص شده در همۀ گزینه ها یکسان است، به جز .................. .  . 24

 که گر خوب روي است، بارش بکش   یکی پاسخش داد شیرین و خوش 

 تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند   حالیا عشوة ناز تو ز بنیادم برد 

 که چون غنچه در خرقه پیچیدمش   یکی شب به خواب آن چنان دیدمش 

 که ز بند غم ایام نجاتم دادند   همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود 

در کدام گزینه جمله اي وجود دارد که در آن فعل بر متمم مقدم شده است؟  . 25

مگو دشمن تیغ زن بر در است  بیا دل بر دل پردرِد من نه  الهی؛ مرا آن ده، که آن به  در صلح بستند بر روي هم 
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»: اجزاي کالم در جاي اصلی خود قرار گرفته اند.  در گزینۀ « گزینه 3  . 1

»: «کمر» بعد از فعل خود آمده است و شیوة بالغی محسوب می شود.  در گزینۀ «

»: «ابرش» و «گرد» بعد از افعال خود آمده اند و شیوة بالغی دارند.  در گزینۀ «

»: «راست» بعد از فعل خود آمده است و شیوة بالغی محسوب می شود. در گزینۀ «

مفهوم عبارت سؤال   انسان انجام دهنده و بجا آورندة تقدیرات الهی است.  گزینه 1  . 2

این مفهوم در گزینۀ  هم دیده می شود، تقدیر و قضا و قدر در دسِت انسان ها نیست و آدمی فقط بجا آورندة آن هاست. 

«هرس» به معناي پیراستن گیاه است در حالی که «حرس» براي این جمله مناسب است و به معناي نگهبان زندان است. گزینه 1  . 3

» با مفهومی تهدیدآمیز با دشمنش صحبت می کند. » به وضوح از عالقه و عشق خود به وطن صحبت به میان می آورد امّا در بیت « » و « » و « شاعر در گزینه هاي « گزینه 2  . 4

سف  صف              جلیغه  جلیقه              تاثیر گزار  تاثیر گذار گزینه 3  . 5

نسیان: فراموشی/ نیسان: ماه دوم تقویم سریانی (23 فروردین- 23 اردیبهشت)  گزینه 4  . 6

ُخب، کدام گزینه با نهاد یا قید شروع نشده است؟ بله، گزینۀ سوم. «هنر خوش نویسی» مفعول این جمله است و در شیوة عادي جمله ها با نهاد یا قید شروع می شوند نه مفعول.  گزینه 3  . 7

بااین حال، این موضوع کافی نیست تا جمله اي از حالت عادي به حالت بالغی درآید؛ زیرا اگر در جمله نهاد حذف شده  باشد، طبیعی است که جمله با مفعول شروع شود!

اما در جملۀ گزینۀ سوم نهاد حذف نشده  است؛ حاال می توان گفت که این جمله از حالت عادي خارج  شده زیرا در حالت عادي ابتدا نهاد می آید و سپس مفعول:

 

حالت عادي: هنر خوش نویسی را نیز هم چون شعر و موسیقی خوب می دانست. (فقط نهاد حذف شده) 

 

در اضافۀ تشبیهی، واژة دوم مشبّه و واژة اول مشبه به است؛ لذا چراغ مشبّه به است.  گزینه 4  . 8
مرِغ دل / داِم زلف / دانۀ خال / طایر اندیشه / دام هوس همگی اضافۀ تشبیهی هستند.  گزینه 4  . 9

نکته: در اضافۀ تشبیهی مشبه کلمۀ دوم و مشبهٌ به کلمۀ اول ترکیب اضافی هستند. 

در ادبیات اگر شاعري کالمش را به صورت پرسشی مطرح می کند الزامًا قصد او دریافت جواب نیست. بلکه به نیت ها و مقاصد مختلفی این سؤاالت را مطرح می کند، یکی از این مقاصد گزینه 3  . 10
«استفهام پرسش انکاري» است. 

در «استفهام انکاري» جواب سؤال منفی است که با هدف تکذیب و انکار مطرح می شود. 

» این موضوع دیده می شود.  در سؤال باال هم در گزینۀ «

چگونه طوف کنم در فضاي عالم قدس؟  در جواب می گوییم به هیچ وجه نمی توان در فضاي عالم قدس طواف کرد، وقتی که هنوز انسان وابسته به عالم ماده است. 

و شاعران مفهوم وطن و عشق به وطن را ذکر کرده اند، اما در گزینۀ  شاعر از سختی ها و دربه دري هایش در عالم شکایت می کند. و در گزینه هاي  گزینه 1  . 11

شیوة بالغی مقّدم شدن فعل بر نهاد و مفعول.  گزینه 1  . 12

بس که  من از خار و گل جفا دید... 

ویرایش معانی نادرست: ستور: چارپایان / ترجیح: برتري دادن گزینه 2  . 13

«نفس» در معناي مجازي «انسان» است. گزینه 2  . 14

واژه  هایی که غلط امالیی دارند «جذر» است که باید به صورت «جزر» نوشته شود و «سطور» که باید «ستور» نوشته شود. گزینه 2  . 15

» صحیح است .    تـاوان   زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر خطاکاري یا بی توجهی به دیگران، ببیند.  گزینۀ « گزینه 4  . 16

» هم مشهود است.  مفهوم محوري تست «غربت» است که در گزینۀ « گزینه 4  . 17
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در نبود معشوق وطن عین غربت است  گزینۀ «

»: عاشقان از کشته شدن به دست یار (معشوق) شادمان می گردند.  گزینۀ «

»: کشته راه عشق زندة جاوید است.  گزینۀ «
«مقّري» به معناي «قرآن خوان» است. گزینه 2  . 18

- دو جزیی ناگذر (می گذرد – ایستاده اي)   گزینه 4  . 19

-  جزیی گذرا به مسند (تو، آن بلندترین هرمی (هستی) 

- سه جزیی گذرا به مفعول (می داند – می تواند ساخت) 

. مهر فروغی به تو روزافزون . گفتمش   : . خدا نگه دارد./ جمالت گزینۀ . ز دست بنده چه خیزد  . چه گفت  . دلم را نگاه دار  . چو گفتمش  گزینه 2 تعداد جمله هاي بیت سؤال:   . 20

. آري . مصراع اول   : . خواب کجا/ گزینۀ  . صبوري کدام  . قرار چیست؟  . اي دوست  . قرار و خواب ز حافظ طمع مدار   : . من هم به خالفش دل پرکین دارم./ گزینۀ  . گفت  است 

. مصراع دوم. . بشنو بانگ چاووش  . برخیز  . جانان من   : . که غم بیش و کم نداشت./ گزینۀ  نداشت غم 
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4

←

1

1342

←←←

می دانست.را نیز ھم چون
– ––––––

فعل

خوب
– –––

قید چگونگی

شعر و موسیقی
– ––––––––––

متمم اختیاری

ھنر خوش نویسی
– –––––––––––

مفعول

او
––
نھاد

حالت عادی:

ھم چون شعر و موسیقی خوب می دانست. را نیز او
––
نھاد

ھنر خوش نویسی
– –––––––––––

مفعول

حالت بالغی:

3

←

2341

دل رمیدۀ
– –––––

نھاد
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3

1
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34212345312

341234
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سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی / قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر / من زنده ام: معصومه آباد / اسرار التوحید: محمد بن منور  گزینه 3  . 21

» مشترك هستند: پیغام دوست برایم زندگی بخش بود.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 3  . 22
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ترجیح معشوق را دیدن برگشت و گذار  گزینۀ «

»: هر بالیی که از جانب دوست رسد زیباست.  گزینۀ «

»: داغ و درد داشتن  گزینۀ «

» فعل اسنادي گشت قبل از چشمه (نهاد) و جدا (مسند) آمده است.  در گزینۀ « گزینه 1  . 23

» ضمیر مشخص شده متمم و در بقیۀ گزینه ها، نقش ضمایر مشخص شده مفعول است.  در گزینۀ « گزینه 1  . 24

»: یکی پاسخش داد  یکی به  پاسخ داد  ش  متمم  گزینۀ «

»: عشوة ناز تو ز بنیادم برد  عشوة ناز تو مرا از بنیاد برد  م  مفعول  گزینۀ  «

»: دیدمش  او را دیدم  ش  مفعول  گزینۀ «

»: ز بند غم ایام نجاتم دادند  مرا ز بند غم ایام نجات دادند  م  مفعول  گزینۀ  «

»: روي هم گروه متمم است که بعد از فعل آمده و فعل بر آن مقدم شده است. در اصل  در صلح را بر روي هم بستند.  در گزینۀ « گزینه 1  . 25

»: مرا (به من) متمم است که بر فعل مقدم شده نه فعل بر متمم.  در گزینۀ «

»: فعل «بیا» که خودش یک جمله است و در جملۀ بعد فعل در آخر آمده (ِنه - از مصدر نهادن).  در گزینۀ «

»: فعل «است» بعد از متمم آمده.  در گزینۀ «
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1  . 3

2  . 1

3  . 1

4  . 2

5  . 3

6  . 4

7  . 3

8  . 4

9  . 4

10  . 3

11  . 1

12  . 1

13  . 2

14  . 2

15  . 2

16  . 4

17  . 4

18  . 2

19  . 4

20  . 2

21  . 3

22  . 3

23  . 1

24  . 1

25  . 1
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