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تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟  . 1

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست  واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس

وگرنه تشنگی افزاست آب شور تمنّا  بمال بر لب خونخوار حرص، خاك قناعت  

چشمی که یک نظر دید آن چشم سرمه سا راچون سنگ سرمه، خاکش پیرایۀ نظرهاست  

که باشد عقد گوهر خوشه اي از خرمن دریابه هر شورش مده چون موج از کف دامن دریا  

مفهوم عبارت «خاك مظهر فقِر مخلوق در برابر َغناِي خالق است.» با کدام گزینه تناسب بیشتري دارد؟  . 2

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

هست مومن را غنا رنج وعنا  از خدا نبود روا جستن غنا  

میل غنا مکن که غنا صورت عنا(رنج) است  فقر است راحت دو جهان زینهار از آن

این تسلّط به من از فقر و غنا بخشیدند  مالک ملک بقا گشتم و سلطان غنا  

معناي چند واژه در واژه هاي زیر غلط است؟   . 3
جنود (لشکر) - خور (زمین هموار) - وسواس (دودلی) - سوله (انبار فلزي) - رعب (هراس) - سردمدار (زورگو) - تکلف (خودنمایی) - اسوه (پیشوا)

پنج چهار سه دو

مفهوم عبارت «دل ها آن چنان صفایی می یابند که وصف آن ممکن نیست.» با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟  . 4

زنگ ز آیینه زدودند و صفا بخشیدند  من صفا بودم و آیینه ام آلودة زنگ  

اگر دارد گهر آب صفا، پنهان نمی ماندچه الزم وصف شعر آبدار خود کنی صائب

یک بهشت جاودان با خود صفا آورده است  دیدة اهل صفا روشن که آن روشن روان  

چو در کنار نشست از میان صفا برخاست   اگر صفا طلبی کام دل مجوي که یار

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟  . 5
«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 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. جملۀ مرّکب وجود دارد.  . 6

  آیا بُود که گوشۀ چشمی به ما کنند آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند

 بیشتر دل می برد خالی که بر کنج لب است گوشه گیران زود در دل ها تصرف می کنند

 ندارند کاري دل افگارها به شادي و آسایش و خواب و خور

 نگردد مهرت از جانم فراموشاگر پوسیده گردد استخوانم  

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 7
((فضاي نفوس - سف طویل - جلیغه نجات - حسرت نبرم - مظهر فقر - تاثیر گزار - تواضع و غرور - تمثیل وفاداري - غواص دریا ))

دو سه چهار یک

 50 تست ادبیات دهم درس 10 ترکیبى
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کدام گزینه به مفهوم «محاسبۀ نفس پیش از مرگ» اشاره دارد؟  . 8

حساب دولت و اقبال تا به روز حساب  نوشته دست زمانه بر او به خط قضا  

برون شدست هنرهاي او ز حد و حساب حساب ملک جهان گرچه زیر حلقۀ اوست  

اگرچه ملک زمین را به دست اوست حساب  حساب دانش او را کرانه پیدا نیست  

که ماند از پس و روز حساب در پیش است  حساِب کردة خود کن حساب در چه کنی  

درمتن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 9
«از طرف دیگر صکان دارها قایق هایشان را می شویند و با دقتی عجیب همه چیز را وارثی می کنند. 

بچه هاي متواضع و ساده اي هستند که همیشه در مسجد و نماز جمعه و محل کارت و اینجا و آنجا می بینی. بعضی دیگر از بچه ها گوشه خلوتی یافته اند و
گذشته خیش را با وسواص یک قاضی می کاوند. 

همه تاریخ اینجا حاضر است بدر و هنین و عاشورا اینجاست.»

شش یک پنج سه

در کدام گزینه جملۀ مرکب وجود دارد؟  . 10

 خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر دل رمیده ما را که پیش می گیرد  

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

 ولی چگونه مگس از پی شکر نرود طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی 

 بگشود نافه اي و در آرزو ببست تا عاشقان به بوي نسیمش دهند جان

در کدام گزینه به نقش دستوري واژگان مشّخص شده به درستی اشاره شده است؟   . 11
«بعضی دیگر از بّچه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و وصیّت نامه می نویسند. آن روستایی جوانی که گندم و برنج و خربزه می کاشته است، امشب سربازي است در

خدمت ولّی امر.»

نهاد – مفعول – مفعول – قید – مسند – متّمم نهاد – مفعول – نهاد – نهاد – متّمم – متّمم

مفعول – معطوف – مفعول – نهاد – متّمم – مضاف الیه مفعول – مفعول – نهاد – قید – مسند – مضاف الیه

در کدام گزینه معناي لغات درست نیست؟  . 12

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

کدام واژة مشّخص شده در بیت، مشبّه (رکن نخست) تشبیه نیست؟  . 13

 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  

معناي واژه هاي «َغنا – رعب – َمد – مشیّت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 14

بی نیازي – ترس و وحشت – باال آمدن آب دریا – ارادة الهی آواز خوش – ترس و وحشت – باال آمدن آب دریا – ارادة الهی

بی نیازي – رعشه – پایین رفتن آب دریا – خواست پروردگار صداي موسیقی – لرزش – کشیده شدن – خواست خدا

بیت «مپندار این شعله افسرده گردد /  که بعد از من افروزد از مدفن من» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟  . 15

 که بر خاکم روان گردي بگیرد دامنت گردم ندارم دستت از دامن به جز خاك و آن دم  هم

 ز خاك نعره برآرم که مرحبا اي دوست هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی

 بی روي خوبت آخر تا چند زنده مانم بگذار تا بمیرم در آرزوي رویت

 از آن گر نان پزي مستی خزاید ز خاك من اگر گندم برآید
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در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 16
«ملک را این بی شرمی و وقاهت سخت منکر آمد و گفت: ندامت و گناه همه در راه فرودستان آمده و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستغبل آن شده و
البته هرکه در فرجام کارها ننگرد و در مطلع اندیشه از تخلّس یاد نکند همیشه آسیمه سر و بی سامان باشد تا آن گاه که اجل بر سر او لشکر سازد و بر غالب

او قالب آید»

پنج چهار سه دو

عبارت «تو گویی اشیا گنجینه هایی از رازهاي خلقت هستند اّما تو تا به حال در نیافته اي» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 17

 تا کجا دریابد آن ره جان من از در و دیوار می بارد سخن  

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

 اي برادر سیرت زیبا بیار صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

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

بیت «یکدم آخر حجاب یکسو نِه  /  تا برآساید آرزومندي» از جملۀ  .................. تشکیل شده است و واژة «آرزومندي» در نقش دستوري  ..................  . 18
قرار دارد.

ساده – مفعول ساده – نهاد مرّکب – مفعول   مرّکب – نهاد

در کدام گزینه به معناي درست واژه هاي «سردمدار – تجلّی – ُرعب - معرِّف» اشاره شده است؟  . 19

رئیس – جالدادن – ترس – شناساننده

سردسته – آشکار شدن – دلهره – کسی که در مجمع بزرگان افرادي که وارد مجلس می شوند را معرفی می کند.

سردسته – جلو ه کردن – هراس – نیکوکار

رئیس – بزرگی – وحشت – شناخته

 . 20
در کدام گزینه جملۀ مرکب وجود ندارد؟

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد 

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد 

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

یکی به سّکه صاحب عیار ما نرسد هزار نقد به بازار کاینات آرند 

بیت «دل هر ذّره را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی» با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟  . 21

گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند. حق اللّه را خدا می بخشد امّا واي از حقّ النّاس.

دل ها آنچنان صفایی می یابند که وصف آن ناممکن است. اشیا گنجینه هایی از رازهاي خلقت هستند.

معنی چند واژه در روبه روي آن نادرست نوشته شده است؟   . 22
(خانقاه: خانۀ کوچک)، (مقري: قرآن خوان)، (ُجند: لشکر)، (وسواس: دودلی)، (اسوه: پیشوا)، (خور: زمین پست)

چهار   سه دو یک

در کدام بیت جملۀ مرکب دیده نمی شود؟  . 23

تو در هواي رهایی درین میانه مگرد به هوش باش که هر نقطه دام دایره اي است 

شد آن زمان که جهان جمله مژده بود و درود به هر چه می نگرم با دریغ و بدرود است  

مشتاق بندگی و دعاگوي دولتم باز آي ساقیا که هوا خواه خدمتم 

کرد غمخواري شمشاد بلندت پستم رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود 

از میان گروه کلمات زیر چند واژه درست معنی شده است؟   . 24
«وسواس: دو دلی / فارغ: جدا / مرضیه: پسندیده / فرج: گشایش / قرب: دوري / تجلی: راستگویی / درآمدن: خالص شدن»

پنج چهار سه   دو
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واژة «نفوس» مجاز از چیست؟  . 25

ظواهر باطن ها انسان ها دم و بازدم

در عبارت زیر کدام واژه غلط امالیی دارد؟   . 26
«اصًال حاضر نیستم یک قدم از خودم عقب نشینی کنم هر کرکسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد باید پرهایش را به تربیت شده گان ما باج دهد.»

تربیت شده گان اصًال بگذرد حاضر

در کدام گروه کلمه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 27

صولت و هیبت – متالطم و ناآرام – حالل احمر – تکریم و بزرگداشت لهو و لعب – اغراق و بزرگنمایی – جاه و منزلت – مقّري و قرآن خوان

مجروح و زخم خورده – ضربۀ کاري – هیعت دولت – غلغله و فریاد تقریض و ستایش – سطور و نوشته ها – وقاحت و بی شرمی

در کدام گزینه کلمه غلط امالیی دیده می شود؟  . 28

معرکه و میدان جنگ جذر و مد غنا و توانگري قرب و نزدیکی

آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 29

آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.   «تشبیه»

بچه هاي مهندسی جهاد کارهاي مانده را راست و ریس می کنند.   «جناس»

وقتی اسوة تو، عبّاس بن علی (ع) باشد، چه باك اگر دست تو هدیۀ راه خدا شود.   «تلمیح»

آنها چه انسی با خاك گرفته اند.   «کنایه»

در واژگان زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 30
«آماده و مسلّح، زائران کربال، جذر و مد آب، بولدوزرچی جهاد، متواضع و ساده، برپاي خواستن، غناي خالق، انس با خاك، محاسبۀ غازي»

چهار سه دو یک

تعداد جمله هاِي کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟   . 31
کز دست دل اي کاش چنین زار نبودم»«می رفت فروغی ز سر کویت و می گفت

کنون دانستم و سودي نمی دارد پشیمانی  دال من قدر وصل او ندانستم تو می دانی

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد  به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی

اي آینه هش دار که صاحب نفسی هستاز دیدة دل سوختگان چهره مپوشان  

عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد  بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازي

«ساختمان سقف دار فلزي» در کدام گزینه آمده است؟  . 32

سنگر قرارگاه سوله انبار

«کسی که با لباس مخصوص براي تحقیق در باب موضوعی در دریا فرو می رود» چه نام دارد؟  . 33

بحري رّزاز مّشاطه غّواص

با توجه به معنی همۀ واژه هاي زیر به جز .................. جمع هستند.  . 34

قعود اعاظم جنود نفوس

در معنی واژگان کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟  . 35

بی تکلّف: بی ریا/ سّکان: مقاومت/ سوله: ساختمان سقف دار فلزي استدعا: درخواست کردن/ اجابت کردن: پذیرفتن/ باري تعالی: خداوند بزرگ

حنین: نام نبردي در منطقۀ حنین/ مشیّت: اراده/ جنود: سپاهیان نسیان: فراموشی/ نفوس: موجودات زنده/ غنا: بی نیازي
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پرش ضمیر را در کدام بیت می توان دید؟  . 36

 زنی گر به تیغ ستم گردن من جز از جام توحید هرگز ننوشم

 گل صبر می پرورد دامن من من آزاده از خاك آزادگانم

 جداسازي اي خصم سر از تن من تنم گر بسوزي به تیرم بدوزي

 تجلی هستی است جان کندن من من ایرانیم آرمانم شهادت   

توضیح مقابل کدام گزینه نادرست معنی شده است؟  . 37

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.

←

←

←

←

همه ابیات به استثناي بیت ..................  فاقد جمله وابسته اند.  . 38

چمن ز عشق رخ یار الله افشان شدبهار آمد و گلزار نور باران شد 

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کردبرقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شدارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

حیثیّت مرگ را به بازي نگرفتزین پیش دالورا کسی چون تو شگفت

کدام بیت «فاقد» مفهوم عبارت زیر است؟   . 39
«تا با خاك انس نگیري، راهی به مراتب قرب نداري.»

که تاج رفعت از این رهگذر توانی یافت  غبار دامن صحراي خاکساري شو  

مکن به جام سفالین شراب بی غش رابه خاکساري ما صرفه نیست خندیدن  

از کنار ابر تا دریا تنّزل بایدش  قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن  

نشسته است ز گردن کشی نشان در خاكشده است گرد ز افتادگی سوار بر باد  

بیت گزینۀ  .................. با سایر ابیات تقابل معنایی دارد.  . 40

آب روان به صافی آب ستاده نیست باالتر است از حرکت رتبۀ سکون 

کارام درون دشت شب خفته است حسرت نبرم به خواب آن مرداب 

به آفتاب رسد شبنم از پریدن چشم مباش بی حرکت زینهار کز گلشن 

حرکت الزمۀ قبله نما می باشدکی دل سالک سرگشته به جا می باشد

کدام بیت با بیت زیر مفهوم یکسانی دارد؟   . 41
تا باد بََرد سوي وطن بوي تنم را»«تابوت مرا جاي بلندي بگذارید  

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

که الله می دمد از خاك تربت فرهادز 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  

در کدام بیت جملۀ «غیرساده» یافت می شود؟  . 42

یکی دست کوتاه و دیگر دراز کند خواجه بر بستربی جانگداز 

ولیکن نپندارمش محکم است بخندید کاین قلعه اي خّرم است 

چو زلف عروسان رهش پیچ پیچنه اندیشه از کس نه حاجت به هیچ 

حکیمی سخنگوي بسیار دان بزرگی زبان آوري کاردان 
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در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 43

 صورت خوب آفرید و سیرت زیبا اکبر و اعظم خداي عالم و آدم

 صانع و پروردگار حّی توانا اول دفتر به نام ایزد دانا

 مرغ هوا را نصیب ماهی دریا از در بخشنده گی و بنده نوازي

 در بن چاهی به زیر صخرة صّما  حاجت موري به علم غیب بداند

کدام واژه به معناي «پسندیده» است؟  . 44

تراضی رضا مرضیه راضیه

همۀ واژه ها به جز .................. امروزه در معناي منفی به کار می روند.  . 45

سّکان دار استعمارگر کثافت مزدور

واژة «خور» به چه معناست؟  . 46

کاریز قنات چشمه زمین پست

جمع مکّسر واژگان زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   . 47
«فتح – شیء – مجلس – صف - عمل»

فتوح – اشیاء – مجالس – صفوف – اعمال فتوحات – اشیاء – جلسات – صفوف – اعمال

فتوح – اشیائات – جلسات – مصاف – عملیّات فتوحات – اشیائات – جلسات – مصاف – عملیّات

ابیات زیر به ترتیب چند شبه جمله و جمله دارد؟  . 48
«آه که آن صدر سرا، می ندهد بار مرا 

صنما به چشم مستت، دل و جان غالم دستت
می نکند محرم جان، محرم اسرار مرا  

به می خوشی که هستت، ببر اختیار مستان»

دو، هشت سه، شش دو، هفت سه، پنج

مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟   . 49
«خاك، مظهر فقر مخلوق در برابر غناي خالق است.»

نیاز همه سوي درگاه توست  تو مستغنی از هر چه در راه توست  

بیهوده به دریا نزند دست به سر موج  پیداست که در وصل هم آسودگی اي نیست  

همان تقدیر حق زین عبد جاري ست  چو تقدیري به جز تقدیر حق نیست  

فارغ از لفظ بود هر که به مضمون زنده است  بی  نیاز است ز خلق آنکه رسیده است به حق

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 50

گر دست ِفتاده اي بگیري َمرديمردي نبود ِفتاده را پاي زدن  

دِر نیستی کوفت تا  بلندي از آن یافت کو پست شد  
هست شد  

ز کبر آید بدي در نیکنامی  تواضع مرد را دارد گرامی  

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  افتادگی آموز اگر طالب فیضی  
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بررسی تشبیهات:    گزینه 4  . 1

) [او] هم چو بلبل - طوطی طبع ( مورد)    گزینۀ 

) خاك قناعت - آب شور تمنّا ( مورد)    گزینۀ 

) خاکش مانند سنگ سرمه پیرایۀ نظرها است - چشم سرمه سا ( مورد)    گزینۀ 

) [تو] چون موج - عقد گوهر [چون] خوشه - خرمن دریا ( مورد) گزینۀ 

مفهوم مشترك فروتنی و افتادگی است. گزینه 1  . 2

جنود  لشکریان              خور  زمین پست              سردمدار   رئیس  گزینه 2  . 3

نکته: «پست» به معناي نشیب و سرازیري است؛ اما «هموار» به معنی مسطح و صاف است.

» با استعارة «آیینه» آمده است.  مفهوم مشترك، صفا یافتن دل و رفع کدورت است که در گزینۀ « گزینه 1  . 4
در گزینه 3، به صراحت سخنی از صفا یافتن پس از رفع کدورت نیامده است. 

مفهوم عبارت سؤال   انسان انجام دهنده و بجا آورندة تقدیرات الهی است.  گزینه 1  . 5

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. 

» دو جمله وجود دارد که از لحاظ معنایی به هم وابسته اند و به وسیلۀ حروف ربط مانند که و اگر به هم » و همینطور بیت گزینۀ « » و نیز مصراع دوم گزینۀ « در مصراع دّوم از گزینۀ « گزینه 3  . 6

»، تنها یک جمله وجود دارد.  متّصل شده اند امّا در گزینۀ شمارة «

سف  صف              جلیغه  جلیقه              تاثیر گزار  تاثیر گذار گزینه 3  . 7

مفهوم بیت محاسبۀ اعمال پیش از مرگ است. گزینه 4  . 8

صکان  سکان          وارثی  وارسی           خیش  خویش          وسواص  وسواس          هنین  حنین  گزینه 2  . 9

» در اصل به این صورت است.  بیت گزینۀ « گزینه 4  . 10

بگشود نافه اي    در  

نکته: «تا» اگر دلیل را برساند پیوند وابسته ساز است. 
توجه: «و» در مصراع دوم جملۀ مرکب نمی سازد.

بعضی  نهاد/ وصیّت نامه  مفعول/ گندم  مفعول/ امشب  قید/ سربازي  مسند/ خدمت ولی امر  متّمم   گزینه 2  . 11

نسیان: فراموشی/ نیسان: ماه دوم تقویم سریانی (23 فروردین- 23 اردیبهشت)  گزینه 4  . 12

در اضافۀ تشبیهی، واژة دوم مشبّه و واژة اول مشبه به است؛ لذا چراغ مشبّه به است.  گزینه 4  . 13

تنها در این گزینه معناي تمام واژه ها درست است. گزینه 2  . 14

» آرزوي مرگ کردن در فراق معشوق. مفهوم مشترك: باقی ماندن عواطف و تأثیرگذاري بعد از مرگ. / گزینۀ « گزینه 3  . 15

ویرایش غلط هاي امالیی: وقاحت – مستقبل – تخلّص – قالب – غالب گزینه 4  . 16

» اشاره به حقایق و مطالب نهفته در اشیاء ظاهري از جمله در و دیوار و... دارد. عبارت مطرح شده در متن سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 1  . 17

بیت از دو جمله تشکیل شده است که به وسیلۀ حرف ربط «تا» به هم متصل شده اند و واژة «آرزومندي» در نقش نهاد است تا آرزومندي برآساید «آسوده خاطر بشود».  گزینه 1  . 18

سردمدار: سردسته – رئیس  گزینه 2  . 19
تجلّی: آشکار شدن – جلوه کردن 

رعب: ترس – دلهره – هراس 
معّرف: کسی که در مجمع بزرگان افرادي را که وارد می شوند معرفی می کند، شناساننده. 

) بین دو مصراع «ولی» حذف شده است اما با این حال باز هم با دو جملۀ ساده روبه رو هستیم نه یک جمله مرکب.  در گزینۀ ( گزینه 4  . 20

 

 نکته: چون اگر «دلیل» را برساند پیوند وابسته ساز می باشد.

توضیح: در اشیاء ظاهري حقایقی نهفته است. گزینه 3  . 21

خانقاه: محلی که مرشدان و درویشان در آن گرد می آیند. گزینه 1  . 22

» حرف ربط وابسته ساز نیامده است.  » حرف «که» جملۀ مرکب ساخته است، اما در بیت « ،  و  در بیت هاي « گزینه 4  . 23

گزینه 2 واژه هایی که درست معنا شده اند: وسواس – مرضیه – فرج  . 24

«نفس» در معناي مجازي «انسان» است. گزینه 2  . 25
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«تربیت شدگان» درست است. هنگام اضافه شدن نشانۀ جمع به واژه هایی که به «ه» غیرملفوظ ختم می شوند این حرف به «گ» تبدیل می شود. گزینه 4  . 26

ویرایش غلط هاي امالیی: هالل احمر – تقریظ – هیئت  گزینه 1  . 27

«جزر» با این معنا به معناي «پایین رفتن آب دریا» است. گزینه 3  . 28

» آفتاب فتح و آسمان سینه: تشبیه  در گزینۀ « گزینه 2  . 29

» تلمیح به وقایع روز عاشورا.  در گزینۀ «

» «انس گرفتن با خاك» کنایه از تواضع و فروتنی.  در گزینۀ «

جزر و مّد آب / محاسبۀ قاضی / بر پاي خاستن گزینه 3  . 30

تعداد جمله هاي بیت سؤال:   گزینه 3  . 31

» هم  جمله است:  تعداد جمالت در بیت گزینۀ «

 

با توجه به معنایی که در کتاب است این گزینه انتخاب می شود. گزینه 2  . 32

«غّواص» پاسخ صحیح این سؤال است. گزینه 1  . 33

«قعود» مصدر است به معناي نشستن و زانو زدن  گزینه 4  . 34
بررسی سایر گزینه ها: 

نفوس: جمع نفس / جنود: جمع جند / اعاظم: جمع اعظم

سّکان: ابزاري در دنبالۀ کشتی براي حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر. گزینه 2  . 35

در مصراع اول به تیرم به دوزي = مرا با تیر بدوزي.   گزینه 3  . 36

» صحیح است .    تـاوان   زیـان یـا آسـیبی کـه شـخص بـه خاطـر خطاکاري یا بی توجهی به دیگران، ببیند.  گزینۀ « گزینه 4  . 37

جمله بعد از حرف ربط وابسته ساز جمله وابسته یا پیرو است. که ...  گزینه 2  . 38

این که براي رسیدن به مراتب باال باید فروتن بود و انس با خاك گرفت، هم در عبارت سؤال آمده و هم در ابیات مشترك. اما بیت گزینۀ «2» مفهومی کامًال متفاوت دارد و خاکساري گزینه 2  . 39
را نفی می کند.

» دقیقًا در تضاد با این مفهوم آمده است و رتبۀ سکون را از حرکت باالتر » در ستایش حرکت است. اما مفهوم بیت گزینۀ « مفهوم مشترك همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ « گزینه 1  . 40
می داند.

» هم مشهود است.  مفهوم محوري تست «غربت» است که در گزینۀ « گزینه 4  . 41
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 «

گزینه 2  . 42

«بخشندگی» درست است «ه» در این واژه به «گ» تبدیل می شود. گزینه 3  . 43

در این گزینه با توجه به این که «پسندیده» صفت مفعولی است این گزینه انتخاب می شود. گزینه 2  . 44

این گزینه به معناي راننده است و معناي منفی ندارد. اما بقیۀ گزینه ها امروزه در معنایی به کار می روند که بار منفی دارد.  گزینه 4  . 45
مزدور: قدیم: کارگر/ جدید: خودفروخته عوامل استبداد و ظلم 

کثافت: قدیم: تراکم/ جدید: آلودگی 
استعمارگر: قدیم: طالب آبادي و عمران/ جدید: کشور ثروتمندي که به بهانه عمران کشور فقیر، به تصاحب و غارت منابع آن می پردازد. 

«خور» به معناي زمین پست است که گاهی مجازًا چشمه نیز معنا می دهد. گزینه 1  . 46

فتح  فتوح/ شیء  اشیاء/ مجلس  مجالس/ صف  صفوف/ عمل  اعمال گزینه 2  . 47

: شبه جمله ها: آه ، صنما  جمله ها: آه، می ندهد، می نکند، صنما، به چشم مستت، دل و جان غالم دستت (است) ، هستت، ببر گزینه 4 گزینه   . 48

مفهوم عبارت سؤال و گزینۀ  مشترك است: نیازمندي همۀ مخلوقات به خدا و بی نیازي قادر متعادل از همه کس.  گزینه 1  . 49
شرح گزینه هاي دیگر: 

»: بی تابی و بی قراري چه در هجران و چه در وصال  گزینۀ «

»: جریان یافتن خواست خدا به وسیلۀ بندگان (تقدیرگرایی)  گزینۀ «

»: هیچ کس از درگاه خدا بی نیاز باز نمی گردد. گزینۀ «

» توصیه به دستگیري از ناتوان می کند. » همگی توصیه به تواضع و فروتنی می کنند، حال آن که گزینۀ « گزینه هاي « ،  و  گزینه 1  . 50

1

3

4

چنین زار نبودم
  

⏐

↓

⏐
⏐
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ای کاش
  

جملھ3

کز دست دل
  

⏐

↓

⏐
⏐
⏐

−−−−−− جملھ−−−−−−−−−4

می گفت
  

جملھ2

و می رفت فروغی ز سر کویت
  

جملھ1

34

صاحب نفسی ھست
  

جملھ4

کھ ھش دار
  

جملھ3

ای آینھ
  

جملھ2

از دیدۀ دل سوختگان چھره مپوشان
  

جملھ1

4←

11

4

1

2

3

جملۀ غیرساده← کاین قلعھ ای خّرم است
– –––––––––––––––

جملۀ وابستھ (پیرو)

بخندید
– ––––

جملۀ ھستھ

←←←←←
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1

2

3

4
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