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معناي واژة «غنا» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 1

 در کنف غناي او نالۀ آز می کنی غرق غنا شو و خمش شرم بدار چندچند

 دوباره می شکفد شعر عاشقانۀ من دوباره راه غنا می زند ترانۀ من

 تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل

 مار ضعیف بر سر گنج اژدها شود طغیان نفس بیش به وقت غنا شود

در کدام گزینه صفت عالی هستۀ گروه اسمی نیست؟  . 2

در قرآن، قّصه ها بسیار است، ولکن قّصۀ یوسف (ع)  نیکوترین قّصه هاست. اي نیکوترین آفریدگاران، مرا آن ده که آن به.

عالی ترین موجود روي زمین و اشرف مخلوقات از نظر قرآن انسان است. این داستان شگفت آورترین داستان ها است.

در کدام بیت غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 3

 که بنشاندت پیش آموزگار یکی نقض بازي کند روزگار

 گر به قناعت رسی فقر غنا می شود حرص به صد عّز و جاه در همه صورت گداست

 وین حرف و معّما نه تو خوانی و نه من اسرار عزل را نه تو دانی و نه من

 دولت به تو موصول و سعادت به تو مقرون خالق ز تو رازي و خالیق ز تو خشنود

در کدام گزینه «شاید» معناي متفاوتی دارد؟  . 4

 شاید که پلنگ خفته باشد هر بیشه گمان مبر نهالیست

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد دیشب صداي تیشه از بیستون نیامد

 پرده از چهره گشاید شاید شاید این جمعه بیاید شاید

در کدام گزینه فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است؟  . 5

از بهر آن که در مقابلۀ جفا وفا بود.  َمَثل قرآن مثل آب است روان. 

هم فرقت بود و هم وصلت.   تدبیر برادران بر خالف تقدیر رحمان آمد. 

مفهوم عبارت «این قّصه، عجب ترین قّصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بَود: هم ُفرَقت بَود و هم َوصلت؛ هم محنت بَود، هم شادي؛ هم راحت بود،  . 6
هم آفت...» با کدام گزینه ارتباط کم تري دارد؟

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید همچونی زهري و تریاقی که دید

 درد از درمان جدا کردن خطاست درد و درمان را به هم آمیختند

 گنج و مار و گل و خار و غم و شادي به هم اند جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست

 وز او گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا همی رفت از بر گردون گهی تاري گهی روشن

مفهوم کلی کدام ابیات، یکسان است؟   . 7
الف) من آن نیم که به گلشن به اختیار روم 

ب) دل رمیدة من آن زمان به جا آید 
ج) به خاکساري خود چون غبار از آن شادم 

د) دلم گرفت از این سایه هاي پا به رکاب 

مگر ز بی خبري ها به بوي یار روم 
که همچو شانه در آن زلف تابدار روم 

که در رکاب تو اي نازنین سوار روم 
به زیر سایۀ آن سرو پایدار روم 

ج، د  ب، د  الف، ج  الف، ب 

 50 تست ادبیات دهم درس 7 ترکیبى
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مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟   . 8
 مقبول طبع مردم صاحب نظر شودبس نکته غیر حسن بباید که تا کسی 

  که نام آن نه لب لعل و خط زنگاري است لطیفه اي است نهانی که عشق ازو خیزد

 کان به دیوان خط سبز تو تضمین کرده اند   لعلت از طبع سخن گوي ازل بیتی است نغز  

 که بار عشق تو پشت فلک دوتا بکند چگونه دعوي عشقت کنم به یکتایی   

 مگر ابر سیه خورشید را در بر نمی گیرد سر زلفش چرا در بر نگیرد روي ماهش را

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 9
« خالف راه ثواب و نغز راي اولوااللباب که زوالفقار علی در نیام و زبان سعدي در کام »

چهار سه دو یک

کدام گزینه با بیت زیر مفهوم یکسانی دارد؟   . 10
این بار می برند که زندانی ات کنند» «یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد   در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ 

ز بوي پیرهن یعقوب پیغمبر شود بینا   عزیزان نیستند از پردة اسباب مستغنی 

شد آن چشمه از چاه بر اوج ماه   گر آمد برون ماه یوسف ز چاه 

اي دیده نگه کن که به دام که درافتاد   از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر 

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  . 11

دریاب که حاجت به بیان نیست عیان را  بر چهرة وصفش چه محل زیور تقریر  

رو بازگشادي و در نطق ببستی  در روي تو گفتم سخنی چند بگویم  

وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ايهیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی برکند

با میان آمد و بی عقل و زبان گردیدمصورت یوسف نادیده صفت می کردند

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، تفاوت دارد؟  . 12

دل از بی مرادي به فکرت مسوز       شب آبستن است اي برادر به روز

شب فراق به صبح وصال انجامید        شکفته شو چو گل اي دل که گلعذار رسید

امیدوار چنانم که کار بسته برآید        وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید

ناامید از روشنی اي دل به تاریکی مباش      زان که شام هجر را صبح وصالی در پی است

بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن/ کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  . 13

 هر جا که تویی تفّرج آنجاست ما را سر باغ و بوستان نیست

 نهی است نه این نظر که ما راست گویند نظر به روي خوبان

 چون آب در آبگینه پیداست در روي تو سر صنع بی چون

 در وي نگرفت سنگ خاراست هر آدمی اي که ُمهر ِمهرت

با توجه به دو بیت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟    . 14
«وقتی دل سودایی می رفت به بصتان ها 

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید
بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها 

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

حرم سهل بصتان ها سودایی
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در کدام گزینه واژة «دو تلفظی» وجود دارد؟  . 15

 خدایا ز عفوم مکن ناامید  بضاعت نیاوردم الّا امید

 خدایا به فضل خودم دست  گیر من آنم ز پاي اندر افتاده پیر 

 که هیچم فعال پسندیده نیست  کس از من سیه نامه تر دیده نیست  

 امیدم به آمرزگاري توست  جز این کاعتمادم به یاري توست 

در کدام بیت فعل هاي بیشتري حذف شده است؟  . 16

دلبري به ز تو ام کو که به وي پردازمعاشقی به ز منت کو که به وي پردازي

به جان تو که به دیدارت آرزومندمچنان که تشنه به آب حیات و مرده به جان

دشمنان را کشند و خوبان دوستجنگجویان به زور پنجه و کتف

کام بستانم از او یا داد بستاند ز مناو به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود

واژه هاي «کید – طرب – اعتبار – فرقت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 17

خدعه – شادي –عبرت گرفتن – دوري حیله – نوعی سبزي – پند گرفتن – جدایی

مکر – شادي – عبرت گرفتن – آسایش هوش – خوش گذرانی – عبارت – جدایی

معناي واژه هاي «لئیم – بدایت – معاملت – انهار» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 18

فرومایه – شعر ناگهانی سرودن – کار – نهرها پست – آغاز – داد و ستد – جوي ها

فرومایه – اندیشیدن – داد و ستد – نهرها بدبخت – شروع – معامله – جوي ها

با توجه به معناي واژه هاي «مهر» در بیت زیر تلفظ هر یک چگونه است؟    . 19
 وي شور تو در سرها وي ِسّر تو در جان ها»  «اي مهر تو در دل ها وي مهر تو بر لب ها

ُمهر – ُمهر ُمهر – ِمهر ِمهر – ُمهر ِمهر – ِمهر

در همه ي گزینه ها  به جز گزینه ي  .................. بخشی از جمله حذف شده است.  . 20

این داستان شگفت آورتریِن داستان ها است. چون در درون آن متضادها گردآمده اند.

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.

آنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، از بهر آنکه در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی.

برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند.

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟   . 21
«گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش    می گویم و بعد از من گویند به دوران ها»

 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

 بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 در و دیوار گواهی بدهد کاري هست گر بگویم که مرا با تو سروکاري نیست

 تشتش فتاد از بام ما نک سوي مجنون خانه شد اي لولیان اي لولیان یک لولیی دیوانه شد

امالي کدام واژه با توجه به معنی آن غلط است؟   . 22

طهارت: پاکی لئیم: پست محنت: رنج و اندوه َزلّت: خواري

معناي واژة «نقض» در بیت زیر چیست؟    . 23
 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها»  «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم

متناقض شکستن مخالف دلکش
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   . 24
در تو پیوستم و از هرچه مرا بود بریدم»«مِن دلداده از آن روز که دیدار تو دیدم  

بی خویشتنم کردي، بوي گل و ریحان هاوقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان هاگر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  

بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان هاتا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم  

وي شور تو در سرها، وي سّر تو در جان هااي مهر تو در دل ها، وي ُمهر تو بر لب ها

واژه هاي «نغز / نقض» در کدام بیت به اشتباه نوشته شده اند؟  . 25

ابا بربط و نغز رامشگر است  بگفتا که رامشگري بر در است 

به گرد اندرش تیغ ها درنشاختیکی نغز گردون چوبین بساخت  

وگر دارد چو تو باري ندارد  زمانه نقض گفتاري ندارد  

بی وفایی را مکن بیهوده فاشصورت نقض وفاي ما مباش  

رابطۀ معنایی در کدام عبارت متفاوت است؟  . 26

بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه.  هر شادي که بازگشت آن به غم است آن را شادي مشمر. 

در آب حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود.  در این قصه از حسن سیرت او دارد نه از حسن صورت او داد. 

واژة «زلّت» در بیت زیر به چه معناست؟    . 27
 بی علت و بی سبب گرفتارم»  «بی زلّت و بی گناه محبوسم

فرومایگی جنایت   لغزش خواري

در کدام گزینه معناي واژه نادرست است؟  . 28

سودایی: دیوانه فرقت: آسایش الجرم: ناچار ریش: زخم

نقش ضمیر «ش» در عبارت زیر چیست؟   . 29
«از روي نیکوش حبس و چاه آمد».

مضاف الیه مسند مفعول متمم

مفهوم بیت در کدام گزینه متفاوت است؟  . 30

 باید که فروشوید دست از همه درمان ها آن را که چنین دردي از پاي در اندازد

 ز فکر آنان که در تدبیر درمانند، درمانند دواي درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

 به دردي مبتال گشتم که درمانش نمی بینم به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم

 درمان درد سعدي با دوست سازگاري هر درد را که بینی درمان و چاره اي هست

کدام گزینه متفاوت است؟  . 31

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

 دیدي که به هیچ مرده بودم!؟ دیدم دهنی و رفتم از هوش

 گویی کز این جهان به جهان دگر شدم از در درآمدي و من از خود به در شدم

 چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت هر که دالرام دید از دلش آرام رفت

در کدام گزینه سجع دیده نمی شود؟  . 32

شتري را مانید مهارگشاده که صاحب خود را از دست داده. 

پس آدم را در خانه اي آرام جاي دادم و جایگاهی در امن و امان براي او آفریدم. 

سپاس خدایی را که سخنَوران از ستودن او درمانند و شمارگران شمردن نعمت هاي او نتوانند. 

داراي گوهري است شریف و صاحب طبعی است کریم. 
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کدام بیت، فاقد مفهوم «الّصبر مفتاح الفرج» است؟  . 33

که آب بحر چون شیرین شود گوهر نمی داردبه تلخی صبر کن تا معدن گوهر توانی شد  

الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع  

تا سختی گمان شما نیز بگذرد  بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم  

بار پیري شکند پشت شکیبایی را  دل به هجران تو عمري است شکیباست ولی  

مفهوم کدام بیت با بیِت زیر یکسان است؟   . 34
اي برادر سیرت زیبا بیار»«صورت زیباي ظاهر هیچ نیست 

ماه ببیند رخ خود را به منچون بگشایم ز سر مو شکن 

خوبی معنی اگر جلوه به صورت می کردمی شد از غیرت آیینۀ دل عاشق آب

ز لوح چهرة امروز نقش صورت فرداضمیر پیش بین او روان چون آب می خواند 

به نّقاش احتیاجی نیست دیوار گلستان رانباشد نیک باطن در پی آرایش ظاهر 

مترادف «آلودگی، نوع، عاشق و عارف، بی نیازي» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 35
که بر یک نمط می نماند جهان الف) مها زورمندي مکن بر مهان  

خبر نداري اگر خسته اند و گر ریشندب) تو اي توانگر حسن از غناي درویشان  
مناجات شوریده اي در حرمج) تنم می بلرزد چو یاد آورم  
جمع کرد آن جمله پیش روي او  د) شوخ شیخ آورد تا بازوي او  

د - ج - الف - ب  د - الف - ج - ب  الف - ب - د - ج  الف - ب - ج - د 

بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟   . 36
کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها»«تا خار غم عشقت، آویخته در دامن  

آن درد به صد هزار درمان ندهم  از دوست به یادگار دردي دارم  

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشمدر عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز  

هنگام نشاط و روز صحراست  بوي گل و بانگ مرغ برخاست  

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  

مفهوم عبارت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟   . 37
«در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند.»

یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است  صد کشته زنده کردي و کس را خبر نشد  

با جان بودن به عشق در سامان نیست  در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست  

در آرزوي وصالت مرا کبوتر کن  شهید عشق توام اي عزیز دل، یک شب  

زان که از کشتن لقا حاصل شود جرجیس رازندة جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق  

مفهوم کدام گزینه به عبارت زیر نزدیک است؟   . 38
«نبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو امر و فرمان آمد؟ از روي نیکوش حبس و چاه آمد و از خوي نیکوش، تخت و گاه آمد.»

چرا اي یوسف خوبان در این چاهی، نمی دانمهزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی  

داستان یوسف گم گشته دانستم که چیستتا سپردم جان به جانان سختی آسان شد مرا  

شمع می آرد به چرخ از دود خود فانوس راگردش نُه آسمان از آِه آتش باِر ماست

اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  
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کدام بیت غلط امالیی دارد؟  . 39

چگونه شیر حق باشد اسیر نفس سگساري چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی 

چون عقل در این مغزي چون حلقه در این گوشی بس تازه و بس سبزي، بس شاهد و بس نقضی 

به دلت اندرون درد و خون آورد یکی نغزبازي برون آورد 

دلق کهن باشد سخن کو سخرة افواه شد همی گوید مکن ما را در این دلق کهن 

در همۀ گزینه ها واژگان مشخص شده «دو تلّفظی» هستند به جز گزینۀ ..................  . 40

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابرو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن  

به پیام آشنایی بنوازد آشنا راهمه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

ناچار کاروان شما نیز بگذردزین کاروانسراي بسی کاروان گذشت  

هم بر چراغدان شما نیز بگذردبادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

معناي کلمۀ «غنا» در کدام بیت آمده است؟  . 41

سماع وعظ کجا نغمۀ رباب کجا  چه نسبت است به رندي صالح و تقوي را  

تو گویی دو گوشم پرآواز اوست  گواهی دهم کاین سخن ها از اوست

که یک تخت را برنتابد دو شاه  فرو ماند شه را در آن دستگاه  

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش  شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است

در کدام بیت منادا دیده می شود؟  . 42

کرد آیین سخن را تازه حافظ از نظم بلندآوازه 

خسته گام و نیم رنگ و ناشناس این زمان از راه می آید بهار 

ننگري سعدي تو یا ناشسته اي سعدها و نحس ها دانسته اي  

تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا شمس الحق تبریزي از بس که در آمیزي 

مفهوم بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  . 43

 آتش از سرزنش  خار چه پروا دارد عاشق از طعنۀ اغیار چه سودا دارد

 مرهم عشاق چیست زخم ز بازوي دوست داروي مشتاق چیست، زهر در دست نگار

 بس که بپسندید باید ناپسند عشق را خواهی که تا پایان بري

 تا قبله گاه مؤمن و ترسا کنم تو را مستانه کاش در حرم و دیر بگذري

بیت زیر با کدام یک از گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟   . 44
صد قضاي بد سوي او رو نهاد»«هرکه او داد ُحسن خود را در مزاد  

سنگ ها می زنند بر شجرشرطب از شاهدي و شیرینی  

کودکان می َکنند بال و پرشوز لطافت که هست در طاووس  

سال ها جز به علت هنرش  بلبل اندر قفس نمی ماند

آینه چون راست باشد راست بنماید جمال  هست نیکو ظاهرش چون هست نیکو باطنش  

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   . 45
که زیر سایه دارد قرص خورشید»«قناعت کن که آن ملکی است جاوید  

تالش دار کند هر سري که سودایی استنظر به شاخ بلند است مرغ وحشی را  

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  افتادگی آموز اگر طالب فیضی  

به زیر آوري چرخ نیلوفري را  درخت تو گر بار دانش بگیرد  

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد استخیمۀ اُنس مزن بر در این کهنه رباط  
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کدام دو بیت اصًال با هم قرابت معنایی ندارند؟  . 46

میفکن به فردا مر این داوري را  هم امروز از پشت بارت بیفکن  
دیگري در حساب گیرد سخت  پیش از آن کن حساب خود که تو را  

تا زاندك تو جهان شود ُپر  کم گوي و گزیده گوي چون ُدر  
چو دانا یکی گوي و پرورده گوي  حذر کن زنادان َده مرده گوي  

کریم خطابخش پوزش پذیر  خداوند بخشندة دستگیر  
تا بدین بس عیب ما پوشیده اي  این قدر ارشاد تو بخشیده اي  

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است  نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی هاي عشق 
که درد عشق را هرگز دوا نیست  دواي جان مجوي و تن فرو ده  

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی بیشتري دارد؟   . 47
ز مور آموز رسم بردباري»«گرت همواره باید کامکاري  

زمانه منفعل (شرمسار) از طبع بردبار من است  به هرچه رو دهد آیینه وار می سازم

با عاقل و نرم، بردبارم  با جاهل و بی خرد درشتم

کان میوه که از صبر برآمد شکري بود ِمن بعد حکایت نکنم تلخی هجران 

ماهِی بی صبر را هر موج، باِل جستجوستلنگر بی تابی عاشق نمی گردد وصال

عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟   . 48
«نبینی که یوسف را از روي نیکو بند و زندان آمد؟»

محضر قتل است حسن بال و پر طاووس را  سر ز دنبال خود آرا بر ندارد چشم شور  

به خوب رویی، لیکن به خوب کرداريخداي، یوسف صدیق را عزیز نکرد  

بت ز خاموشی به فریاد آورد ناقوس را  ناله و افغان من از لنگر تمکین اوست  

دو دیده تیر جفاي تو را نشانه کنم  وگر جفا کنی و بگذري ز راه و ما  

کدام بیت از سعدي نیست؟  . 49

اي برادر سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  

با یاد تو افتادم از یاد برفت آن هاگه نعره زدي بلبل، گه جامه دریدي گل  

ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد  صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی  

گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود  دوران روزگار به ما بگذرد بسی  

در متن زیر چند نادرستی امالیی دیده می شود؟   . 50
«در این قصه دو ضد جمع بود هم فرغت بود هم وصلت هم محنت بود هم شادي هم راحت بود هم آفت، در بدائت بند بود و چاه و در نهایت تخت بود و

گاه. پس در او چندین اندوه و طرب بود و در نهاد خود شگفت و عجب بود».

چهار سه دو یک
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در گزینه هاي دیگر «َغنا» به معناي «بی نیازي» ولی در این گزینه به معناي «موسیقی» و «ِغنا» است. گزینه 2  . 1

« هر گاه صفت عالی براي برتري دادن یک چیز بر همۀ افراد آن گروه به کار رود، نقش نماي اضافه می گیرد و به عنوان هستۀ گروه اسمی تبدیل می شود. مانند: گزینه هاي « ،  و  گزینه 4  . 2

» عالی ترین وابسته است و صفت عالی. ولی در گزینۀ «

ویرایش غلط هاي امالیی: نغز – ازل – راضی گزینه 2  . 3

در این گزینه واژة «شاید» به معناي «شایسته است» آمده اما در گزینه هاي دیگر معناي آن «ممکن است» است. گزینه 2  . 4

هم ُفرقت بَُود و هم وصلت [بود].  گزینه 4  . 5

بیت توصیف سایه روشن ابر است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات آمیختگی رنج و راحت است. گزینه 4  . 6

مفهوم گزینۀ «ب» و «د» بی تابی و آرام و قرار گرفتن با رسیدن به معشوق است. گزینه 3  . 7

: «آن» و «نوعی زیبایی غیر قابل شرح» در وجود معشوق نهفته است.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه ي  گزینه 1  . 8
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

: اغراق در زیبایی معشوق   گزینه ي 

: دشواري تحمل بار امانت عشق خداوند.  گزینه ي 

: وصف بر چهره نیامدن موي معشوق  گزینه ي 

ویرایش غلط هاي امالیی : صواب (درست، صحیح) - نقض (شکستن) - ذوالفقار  گزینه 3  . 9
بودن  شمشیر ذوالفقار در نیام و زبان سعدي در کام (سخن نگفتن) خالف راه صحیح و شکستن اندیشه خردمندان است. 

» این است که گاهی فکر می کنیم اتفاق پیش آمده براي ما بهترین است، اما غافل از این هستیم که سختی دیگري بعد از آن در انتظار ماست.  مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  . 10
سایر گزینه ها: 

»: اعتقاد داشتن به شفا بخش بودِن بوي پیراهن یوسف  گزینۀ «

»:عظمت و جایگاه یوسف و ارزش بخشی به مکانی که بود. گزینۀ «

»: تاثیر نگاه و توجه مخاطب گزینۀ «

»: توصیف ناپذیري جمال معشوق و حیرانی و سرگشتگی بینندگان و وصف کنندگان  ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي « گزینه 1  . 11

»: زیبایی بی نظیر یار و بی نیاز بودن از وصف و شرح دیگران  مفهوم بیت گزینۀ «

در گزینه هاي دیگر می گوید که ناامید مباش اما در گزینه ي 2 می گوید که هجران به پایان آمده است. گزینه 2  . 12

تا وقتی معشوق باشد براي تفریح و تفرج نیازي نیست به باغ و بوستان برویم بلکه خود معشوق همچون باغ و بوستان مایه نشاط است. گزینه 1  . 13

«بستان ها» با این امال صحیح است و به معناي باغ و گلستان است. گزینه 2  . 14

«آمرزگار» یا «آمرِزگار» هر دو صحیح است و این واژه دو تلفظی است.  گزینه 4  . 15

: فعلی حذف نشده است و «کو» خودش به جاي فعل عمل می کند (شبه جمله است): عاشقی بهتر از من براي تو کو؟ که به او بپردازي و دلبري بهتر از تو براي من کو؟ که به او گزینۀ  گزینه 2  . 16
بپردازم 

: چهار جمله است و  فعل در آن حذف شده است.  گزینۀ 

: دو جمله است.  گزینۀ 

:  جمله است و 2 فعل در آن حذف شده است.  گزینۀ 

«خدعه» با «کید» هم معناست بقیۀ واژه ها نیز در این گزینه درست معنا شده اند. گزینه 2  . 17

فقط در این گزینه معناي همۀ واژه ها درست آمده است. گزینه 1  . 18

«ِمهر» به معناي «محبت» و «ُمهر» به معناي «نشان خاموشی» است. گزینه 2  . 19

گزینه هاي  ، و  به ترتیب فعل « است » ، فعل « کرد » و فعل « دیدند » حذف شده اند اما در گزینه ي  هیچ بخشی حذف نشده است. گزینه 1  . 20

در تمام گزینه ها مفهوم فاش شدن عشق به چشم می خورد؛  اما در گزینۀ   مانند بیت سوال شاعر علنًا از اینکه عاشق است خوشحال و شادمان است و این خوشحالی اش را می خواهد گزینه 2  . 21
با کل عالم تقسیم کند.

«زلّت» با این امال به معناي لغزش و گناه است و «ذلّت» به معناي خواري است. گزینه 1  . 22

معناي دقیق واژة «نقض» شکستن و زیر پا نهادن است. گزینه 3  . 23

» فقط به یار پیوستن و از همه بریدن است.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 3  . 24
بررسی سایر گزینه ها: 

»: سرمست شدن و از خود بی خود شدن با تماشاي باغ و گلستان.  گزینۀ «

»: وفاداري عاشق و لزوم تحمل سختی هاي راه عشق  گزینۀ «

»: رازداري عشق  گزینۀ «

گفتار نغز با این امال باید نوشته شود.  گزینه 3  . 25

رابطۀ معنایی در این گزینه بر پایۀ تناسب است، اما در سایر گزینه ها رابطۀ معنایی تضاد است. غم و شادي (تضاد)، سیرت و صورت (تضاد)، تن و دل (تضاد)، بلبل و کبک (تناسب). گزینه 2  . 26
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«زلّت» با این امال به معناي لغزش است «ذلّت» با این امال به معناي خواري است. گزینه 2  . 27
واژة «فرقت» به معناي دوري و جدایی است. گزینه 3  . 28

در این مواقع باید عبارت را به نثر امروزي باز گرداند.  گزینه 4  . 29
به زندان و چاه افتادن حضرت یوسف به سبب صورت زیباِي او بود. «او» مضاف الیه است. 

مفهوم بیت درمان بودن سازگاري با معشوق براي عاشق است ولی مفهوم مشترك سایر ابیات درمان ناپذیري درد عشق است. گزینه 4  . 30
مفهوم بیت بی قراري از مشاهده ي زیبایی - معشوق است. و گزینه هاي دیگر بی هوشی از دیدن معشوق است. گزینه 4  . 31

دقت کنید واژه  هاي سجع بعداز حذف اجزاي تکراري مانند نشانۀ جمع، «ي» نکره، شناسه و... مشخص می  شود که با حذف شناسۀ «م» مشخص می شود. دو واژة «جاي داد» و «آفرید» گزینه 2  . 32
سجع ندارند. 

- شریف و کریم (سجع متوازن)  - درمانند و نتوانند     - مهارگشاده و داده     سجع در گزینه هاي دیگر: 

»: پیري صبر را شکست داد.  : صبر موجب موفقیت است. /  گزینۀ « ،  و  مفهوم متن سؤال و گزینه هاي  گزینه 4  . 33

: آینده نگري.  : آرزوي اخالق نیکو همراه با ظاهر زیبا / گزینۀ  : وصف زیبایی یار/گزینۀ  : برتري اخالق پسندیده بر زیبایی ظاهر / گزینۀ  مفهوم بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 4  . 34
شوخ: آلودگی، ِچرك  گزینه 3  . 35
نمط: نوع، طریقه، روش، سبک، گونه 

شوریده: عاشق و عارف، شیدا، شیفته، مجذوب، مجنون 
غنا: بی نیازي، توانگري، ثروت 

مفهوم گزینۀ  و عبارت سؤال: درد و غم عشق از همۀ درمان ها و خوشی ها بهتر است.  گزینه 1  . 36
بررسی سایر گزینه ها: 

»: عاشق ترسی از نامالیمات راه عشق ترس ندارد.  گزینۀ «

»: توصیف فصل بهار  گزینۀ «

 ( »: عاشق از سختی راه عشق باکی ندارد (مشترك با گزینۀ  گزینۀ «

» این است که عاشق واقعی از هر آنچه دارد می گذرد و به تعلقات وابسته نیست حتی به جان و روح خود هم که نشانۀ منیت است پشت پا مفهوم مشترك عبارت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2  . 37
می زند.

» مفهومی شبیه به عبارت سؤال دارد. سیرت و اخالق نیکو بهتر از صورت زیباست.  بیت گزینۀ « گزینه 4  . 38
کلمۀ «نغز» در بیت نادرست نوشته شده است و با توجه به رابطۀ معنایی آن با دیگر کلمات آمده در بیت می توانید به آن پی ببرید. شاعر می گوید که تو تازه و سبز و شاهد و نغز گزینه 2  . 39

هستی. «نقض» به معناي شکستن قول و قرار در این بیت بی معناست. 
سایر ابیات نادرستی امالیی ندارند. 

چراغدان یک تلفظی است. گزینه 4  . 40

» «نغمه» دیده می شود. غنا به معناي سرود، نغمه، آوازخوانی و دستگاه موسیقی است که در بیت گزینۀ « گزینه 1  . 41
در این بیت منادا دیده می شود، اما کلمات «حافظ»، «بهار» و «سعدي» در سایر ابیات نقش منادایی ندارند.  گزینه 4  . 42

* نکته: «سعدي» در گزینه 3 به معناي «سعد هستی» است. 

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه هاي  و  و  این است که عاشقان سختی ها و مشکالت راه عشق را به سبب رسیدن به وصاِل یار اصًال نمی بینند و آنقدر براي رسیدن به معشوق گزینه 4  . 43
مشتاقند که حتی این سختی ها را همچون آسایش و خوشی می پندارند. 

اما در گزینۀ  شاعر از مقام باالي معشوقش میان تمام اقشار جامعه صحبت می کند و می گوید هر کس که مؤمن هم باشد با دیدِن تو از قبلۀ خویش روي گردان می شود. 

* نکته: براي دانش آموزان عزیز رشتۀ انسانی بیت گزینۀ  مثال خوبی است براي آرایۀ لّف و نشر آن هم از نوع مرتّب

»: آشکار کردن زیبایی و ُحسن، سبب گرفتاري و بال می شود.  » و « » و « مفهوم محوري تست و گزینه هاي « گزینه 4  . 44

»: نیکی و زیبایی ظاهر بر زیبایی باطن داللت دارد. مفهوم گزینۀ «
این بیت و بیت سؤال هر دو به مفهوم نکوهش طمع ورزي و زیاده خواهی داللت می کند.  گزینه 1  . 45

بررسی سایر گزینه ها: 

»: توصیه به تواضع  گزینۀ «

»: توصیه به دانش اندوزي  گزینۀ «

»: ناپایداري  دنیا و قدرت ها گزینۀ «
شرح همۀ گزینه ها:  گزینه 4  . 46

»: سفارش به حسابرسی پیش از مرگ  گزینۀ «

»: هر دو بیت سفارش به سنجیده گویی می کند.  گزینۀ «

»: عیب پوشی خداوند  گزینۀ «

»: بیت اول دشواري راه عشق و بالکش بودن عاشق، بیت دوم: درمان ناپذیري درد عشق  گزینۀ «

» هم شاعر بردباري را ستوده و می گوید روزگار از بردباري من شرمنده می شود و دیگر به من بدي مفهوم محوري تست توجه به بردباري و نتایج مثبت آن است. در گزینۀ « گزینه 1  . 47
نمی کند. 

»: با نادان سر ستیز دارم ولی با دانایان بردبار و صبور و خوش رفتارم.  گزینۀ «

»: صبر همۀ مشکالت را حل می کند.  گزینۀ «

»: وصال هم بی تابی عاشق را از بین نمی برد. گزینۀ «
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مفهوم محوري تست که با گزینۀ «1» مشترك است: زیبایی ظاهري موجب دردسر است.  گزینه 1  . 48
مفهوم دیگر گزینه ها: 

»: تأکید بر نیکوکاري و رفتار خوب و ترجیح آن بر ظاهر  گزینۀ «

»: شگفتی از سکوت و مداراي یار  گزینۀ «

»: پذیرش جفا یا در مقابلۀ جفا، وفا کردن  گزینۀ «

بیت گزینۀ  از غزل «مهر و وفا» انتخاب شده که سرایندة آن حافظ است. باقی ابیات از سعدي است.  گزینه 3  . 49

کلماتی که در متن نادرست نوشته شده اند  فرقت و بدایت  گزینه 2  . 50
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