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معنی مقابل کدام گروه واژه ها درست است؟   . 1
الف - پالس: جامه اي خشن و پشمینه که درویشان پوشند. 

ب - خانقاه: محل اجتماع درویشان و مرشدان را گویند. 
ج - تقریظ: اشعار ستایش آمیز دربارة یک شخص یا یک کتاب

د - مکاري: کسی که با مکر و حیله بر گروهی مسلّط می شود.

ج، د  ب، د  الف، ج  الف، ب 

بیت «من ایرانی ام آرمانم شهادت  /  تجلی هستی است جان کندن من» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 2

 کنام پلنگان و شیران شود دریغ است ایران که ویران شود  

 گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

 کاین گروه زندگان دل مرده اند زندگانی چیست؟ مردن پیش دوست

 کاندر این ره کشته بسیارند در راه شما دور دار از خاك و خون دامن چو بر ما بگذري

ِ َأْمَواًتا ? بَْل َأْحَیاٌء ِعنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن» اشاره شده است؟ در کدام یک از گزینه هاي زیر به آیۀ شریفۀ «َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اهللاَّ  . 3

زنی گربه تیغ ستم گردن من جز از جام توحید هرگز ننوشم  

تجلّی هستی است جان کندن من من ایرانی ام آرمانم شهادت 

گل صبر می پرورد دامن من من آزاده از خاك آزادگانم 

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

آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟   . 4
باز گویی هوس چنگل شاهین دارد الف) مرغ دل کز سر زلفت نشکیبد نفسی 

خون دل می خور که این ساعت نمی یابم دوات  ب) دي طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت 
که دم باد سحر نافۀ خوش بو دارد ج) مگرش دست به چین سر زلف تو رسید 

دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغان است د) ز بیم چنگل شاهین جان شکار فراق

د، ج، ب، الف ب، د، الف، ج ج، د، الف، ب د، الف، ج، ب

در کدام عبارت زیر غلط امالیی وجود دارد؟  . 5

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 مصراع دوم همۀ ابیات، مسند بر سایر اجزاي جمله مقّدم شده است؛ به جز ..................  . 6

زخمی آن پاي که از خار مغیالن تو شد   از بساط گل بی خار قدم می دزدد

پسته از بس خجل از غنچۀ خندان تو شد   می کند خندة خونین به ته پوست نهان 

طالع آن صبح که از چاك گریبان تو شد   کرد در دیدة خورشید سیه مشرق را 

آشنا دیدة هر کس که به دیوان تو شد   صائب از گلشن فردوس شود مستغنی 

در عبارت زیر معناي عبارت مشخص شده چیست؟   . 7
«هر کسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد باید پرهایش را به تربیت شدگان نسل ما باج دهد.»

دربه در شود. کشته شود. زندانی شود. زمین گیر و ناتوان شود.

 50 تست ادبیات دهم درس  11 ترکیبى
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در کدام گزینه از شیوة بالغی استفاده شده است؟  . 8

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد  هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد   آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

کدام ابیات با یکدیگر ارتباط معنایی دارند؟   . 9
 نظر به سوي تو دارم،  غالم روي تو باشم  الف) به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم 

 به که بُدن با دگري در بهشت ب) با تو مرا سوختن اندر عذاب
 به غیر دوست نشاید که دیده بردارد ج) و گر بهشت مصور کنند عارف را

 که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز د) خیال خال تو با خود به خاك خواهم برد
 گر دو جهان خرمیست ما و غم روي دوستهـ) آب حیات من است خاك سرکوي دوست 

 اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست  و) گر کام دوست کشتن سعدي است باك نیست
 نتوان بهر گل و میوه به زندان بودن ز) گرنه روي تو بود من چه کنم باغ بهشت
 به هواي سر کوي تو برفت از یادم ح) سایۀ طوبی و دلجویی حور و لب حوض

(الف) و (ج) و (ز) و (ح) (ب) و (د) و (ز) و (ح)   (ب) و (هـ) و (و) و (ح)   (الف) و (ج) و (هـ) و (د)  

ابیات زیر، به ترتیب، سرودة چه کسانی هستند؟   . 10
مگسل از این آب و خاك ریشۀ پیوند  الف) تا زبر خاکی اي درخت تنومند  
الف آن نتوان به آسانی زدن  ب) زور داري چون نداري علم کار  

عّطار نیشابوري، خواجوي کرمانی  ابن حسام خوسفی، سنایی 

ابن حسام خوسفی، جالل الدین محمد مولوي  ادیب الممالک فراهانی، مجد خوافی 

کدام واژه به معناي «زیادي جمعیت» با امالي درست نوشته شده است؟  . 11

اذدهام اذدحام ازدهام ازدحام

مشبهٌ به هاي تشبیه هاي بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده اند؟   . 12
«کنون رود خلق است دریاي جوشان    همه خوشۀ خشم شد خرمن من»

دریا – خوشه – خرمن خلق – خرمن – خشم خلق – دریا – خرمن رود – دریا – خوشه 

در همۀ نمونه هاي زیر شیوة بالغی است به جز ..................  .  . 13

قطره باران که درافتد به خاك  در بر من ره چو به پایان برد  چو در وقت بهار آیی پدیدار  گل از شوق تو خندان در بهار است 

در بیت زیر چند تشبیه دیده می شود؟   . 14
«مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید    طایر(=پرنده) اندیشه ام افتاد در دام هوس»

2345

کدام گزینه با بیت «من آزاده از خاك آزادگانم  /  گل صبر می پرورد دامن من» تقابل معنایی دارد؟  . 15

 که وراي تو هیچ نعمت نیست  اي قناعت توانگرم گردان

 تو صبر از من توانی کرد من صبر از تو نتوانم چنانت دوست می دارم که گر روزي فراق افتد      

 هر که را صبر نیست حکمت نیست  کنج صبر اختیار لقمان است

 دل نهادم به صبوري که جز این چاره ندانم  نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت     

کدام گزینه به شیوة بالغی نوشته  شده  است؟  . 16

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.
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در کدام گزینه مفهوم «وطن و وطن دوستی» دیده نمی شود؟  . 17

خانۀ خویش به ار چند خراب است و یباب (ویران)گرچه در شهِر کسان گلشن و کاشانه کنی

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

بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آبهر درختی که ز جایش به دگر جاي برند

 از دیگري مگوي که این خانه او گرفت بیرون رو اي خیال پراکنده از دلم

در کدام گزینه به مفهوم «دوري از وطن» اشاره شده است؟  . 18

 بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب هر درختی که ز جایش به دگر جاي برند

 صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

 که خاِر دشت محبت گل است و ریحان است سفر دراز نباشد به پاِي طالب دوست

 چون باد، عمر به تکاپو گذشته است از ما سراِغ منزل آسودگی مجو

مفاهیم و درون مایه هاي ادبیات انقالب اسالمی در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  . 19

قیام امام حسین – اندیشه هاي امام خمینی – فرهنگ اسالمی مبارزه با حکومت پهلوي – اندیشه هاي امام خمینی – شور و نشاط انقالبی جامعه

پاسداشت شهدا – قیام امام حسین – شور و نشاط انقالبی جامعه فرهنگ اسالمی – سروده هاي مذهبی در مورد امامان – اندیشه هاي شهدا

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 20
به خودم قول دادم، هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه هاي انتضار طاقت فرساي خانواده ي بزرگ اسیران درد کشیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و
دچار قفلت شویم؛ دوباره هم گذیده می شویم. تاریخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاوان آن فراموشی را نسل

دیگري پرداخته است.

4325

.  در همۀ ابیات به جز بیت .................. اجزاي جمله به شیوه بالغی بیان شده است. 21

جفا بیند و مهربانی کند هنرور چنین زندگانی کند  

که با شیر جنگی سگالد نبرد َدَرد مست نادان گریبان مرد   

زند در گریبان نادان مست ز هشیار عاقل نزیبد که دست  

قفا خورد و سر بر نکرد از سکون از آن تیره دل، مرد صافی درون  

کدام بیت «تشبیه» ندارد؟  . 22

 کمر بر میان بادپایی به زیر فرود آمد از دژ به کردار شیر

 چو رعد خروشان یکی ویله کرد به پیش سپاه اندر آمد چو گرد

 بخندید و لب را به دندان گزید چو سهراب شیراوژن او را بدید

 که بر سان آتش همی بردمید چو سهراب را دید گردآفرید

کدام گزینه به شیوة بالغی سروده نشده  است؟  . 23

 دل خواهی آنقدر که غمت شادي آورد شیرینی لبان تو، فرهادي آورد 

 عشق خرابکاِر تو آبادي آورددل را خراب کرد و به گنج هنر رسید  

 باري، چرا جمال پریزادي آورد؟ گر عشق ورز و مست نمی خواهدم خداي  

 چشم غزال رغبِت صیادي آورد مقبول باد، ُعذِر کمندافکنان عشق  

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست بیان شده است؟   . 24
«آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم 

 فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد 
 از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم  

در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم» 

مفعول، متمم، نهاد، نهاد  قید، مسند، مفعول، نهاد  متمم، مسند، نهاد، نهاد  مسند، متمم، مفعول، متمم 
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نقش واژه هاي مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟   . 25
هرکه نمرودي است گو می ترس از آن «آتش ابراهیم را نبود زیان 

متمم، مفعول، نهاد، متمم  مفعول، نهاد، متمم، مسند  متمم، مسند، نهاد، متمم  مفعول، مسند، نهاد، متمم 

در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 26

 منم آهنگ رسوایی براي ساز این شبگرد به زندان محیب دل، کنار دخمه اي پردرد

 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن

در کدام بیت «شیوة بالغی» به کار رفته است؟  . 27

 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  

کدام گزینه با بیت «جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من» ارتباط معنایی ندارد؟  . 28

 وحده ال اله الّا هو که یکی هست و هیچ نیست جز او

 زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند هّمت طلب از باطن پیران سحرخیز

 خیال آب و گل در ره بهانه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست

 خود پرستی کمتر از اصنام نیست سعدیا چون بت شکستی خود مباش

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 29

 تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد  

 فراغ یار نه آن می کند که بتوان گفت شنیده  ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

 شب ها شب هجر و روزها روز فراق دردا و دریغا که بَُود عمر مرا

در کدام بیت از ابیات زیر نادرستی امالیی دیده می شود؟  . 30

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

بس کسان گفتند اي صاحب فالح   بس کسان صفعش زدند اندر مزاح 

در حجب بس صورت است و بس صداهست بر سمع و بصر مهر خدا

چو چشم شیر محیب آمدي به چشم غزالشد آن زمان که ز ناایمنی شقایق سرخ

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 31

 کردند چو شمع از نفس سوخته داغش هر چرب زبانی که به شوخی َعَلم افراشت

 کز بانگ او ز باغ حزیمت گرفت زاغ دیو است زاغ گویی مقّري است عندلیب

 ز دست تو اي زخمۀ ناساز چه سازم؟ تار دل من چشمۀ الحان خدایی است

 با اشک تو اي دیدة غّماز چه سازم؟ گیرم که نهان برکشم این آه جگرسوز

در کدام بیت، «غلط امالیی» وجود دارد؟  . 32

هزار ساحر چون سامریش در گله بود قیاس کردم و آن چشم جاودانۀ مست 

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او 

قصه ماست که در هر سر بازار بماند محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد 

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟ سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست 
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کدام گزینه به نقش دستوري قسمت مشّخص شده اشاره دارد؟   . 33
«خدمت بزرگی است، آنها را از ذهن ها و حافظه ها بیرون کشیدن و به قلم و هنر و نمایش سپردن.»

متّمم مسند مفعول نهاد

در کدام گزینه جملۀ مرکب به کار رفته است؟  . 34

دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده ست 

بران رنج بردن چه آمدش سود ازو بیش بر تخت شاهی که بود

بدان سو کجا دشمن آمد پدید سپه را زهامون به دریا کشید 

زدست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست چو گوي در همه عالم به جان بگردیدم 

از نظر شیوة بالغی در بیت زیر کدام مورد رخ داده است؟  . 35
گرمی هنگامۀ مهر، آشنا را گرم ساخت»«شد به غربت قدر من معلوم بر اهل وطن  

تقدیم متمم بر فعل  تقدیم فعل بر مفعول  تقدیم فعل بر نهاد و مسند  تأخیر مفعول 

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر در تقابل است؟  . 36
گل صبر می پرورد دامن من»  «من آزاده از خاك آزادگانم 

 شکیب سهل بود، چندگاه خواهد کرد  چنین که جان به لب آمد مرا ز درد فراق 

 حیرت آیینه از سیماب می جوییم ما  آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده اند

 مانند خضر تشنۀ آب بقا نی ام دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش

 غبار کیست این یا رب که در جاِن حزین آمد؟  صبوري را دلم در خاك می جوید نمی یابد

نقش دستوري کدام واژة مشخص شده متفاوت است؟  . 37

وین کسی داند، کز عالم ما باخبر است. (کسی)  چون با ذکرم خاست، دل و جان جز تو را نخواست (دل) 

گوهر قیمتی از کام نهنگان آرند (گوهر)  همه عالم چو عکس صورت اوست (عالم) 

در کدام گزینه واژة قافیه نقش دستوري متفاوتی با دیگر گزینه ها دارد؟  . 38

 که تصور کند رهایی را  در فراقت چو مرغ محبوسم 

 ذّره اي این دل هوایی را  آفتابی و بی تو نوري نیست 

 که ببّرند آشنایی را  خوي تیز از براي آن نبود 

 همچو پروانه روشنایی را  شمع رخسارة تو می طلبم

بیت «بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك؟ / بگفت آنگه که باشم خفته در خاك» با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟  . 39

عجب ار باز نیاید به تن مرده، روانش  خفتۀ خاك لحد را که تو ناگه به سر آیی  

بسیار سر که در سر مهر و وفا رود  گر من فداي جان تو گردم دریغ نیست  

 مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلمتا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم  

باور مکن که دست ز دامن بدارمت تا دامِن کفن نکشم زیر پاي خاك  

در شعر زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟   . 40
«من انسانی هستم میان انسان هاي دیگر بر سیّارة مقّدس زمین که بدون حضور دیگران معنایی ندارم / ترجیه می دهم شعر شیپور باشد نه الالیی»

ترجیه سیّاره حضور مقّدس

در گروه کلمات کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 41

مضمون و محتوا – جسارت و جرئت – انتظار طاقت فرسا – قلقله و هیاهو متالطم و سرگردان – شیوة بالغی – هالل اهمر – صلیب سرخ

خصم و دشمن – توسن سرکش – حرس و نگهبان – سربازان بعثی اذدحام جمعیت – ستور و چارپایان – قنداق تفنگ – تکریم و تجلیل

کدام واژه به معناي «یک حزب سیاسی در عراق» است؟  . 42

دمکرات بعث پژاك کومله
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مفاهیم «بی زاد و توشه بودن، نکوهش آزمندي، پرورده گویی، اوضاع نابسامان» به ترتیب، از کدام ابیات، دریافت می شود؟   . 43
  می  خوري خون از براي نعمت الوان چرا؟ الف) نان جو خور در بهشت سیرچشمی سیر کن

 اگر چون صدف پاك سازي دهان راب) ز گوهر دهد لقمه ات ابر نیسان
که سزاوار چمن بال و پري نیست تو را ج) بر شکست قفس جسم از آن می لرزي

 خط مویی بست دست قهرمان حسن را د) چون ورق برگشت موري شیر را عاجز کند

الف، ج، د، ب  ج، الف، ب، د    الف، ب، ج، د   ج، ب، د، الف 

به ترتیب آثار: «سیاست نامه، قابوس نامه، من زنده ام، اسرارالتوحید» از چه کسانی اند؟  . 44

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

در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟  . 45

ملک می داند و اتباع هم گواهی دریغ ندارند. تفضیل و ترجیه فضایل بر رزایل مشهود است. 

از غلّو و مبالغت در تفتیش کار من، چاره نیست.  بر راي انور َملک مستور نماند که در کشف شبهت، هیچ چیز چون تأنی نیست. 

در همۀ گزینه ها به جز  ..................  شیوة بالغی دیده می شود.  . 46

چه پرسی؟ کزین پس نبینی تو کام  تهمتن چنین داد پاسخ که نام  

بپیچید زو روي و شد سوي کوه  چو رهام گشت از کشانی ستوه  

ز بهرام و کیوان همی برگذشت  خروش سواران و اسپان دشت  

که تا اسب بستانم از اشکبوس  پیاده مرا زان فرستاده طوس  

اجزاي جمله در همۀ گزینه ها به شیوة بالغی است مگر گزینۀ  ..................  . 47

فرض است فرمان بردن از حکم جلودار  تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید 

شکست داغ دیر یاسین پشت ما را  باید به مژگان ُرفت گرد از طور سینین 

نقش دستوري ضمیر مشخص شده در همۀ گزینه ها یکسان است، به جز .................. .  . 48

 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؟  . 49

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 

کدام بیت داراي غلط امالیی است؟  . 50

عزم سفرش از گذر حب وطن خواست  تا چین سِر زلف بتان شد وطن دل  

چون هست بهر چه هست نقصان و شکست   چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست  

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست  آنجا که کار صومعه را جلوه می دهند

گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست  اشکم احرام طواف حرمت می بندد
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موارد نادرست:  گزینه 1  . 1
«ج»: تقریظ: نوشتن یادداشتی ستایش آمیز دربارة یک کتاب 

«د»: مکاري: کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد یا کرایه می کند.
مفهوم مشترك: «زندگی واقعی برابر است با مردن در راه مقصود.» گزینه 3  . 2

مفهوم آیۀ شریفه در مورد حیات پس از شهادت جهادگران فی سبیل اللّه است، که مردم نباید آن ها را مرد گانی معمولی بپندارند.  گزینه 2  . 3

» به خوبی دیده می شود که شهادت من باعث حیات و زندگی می گردد. این مفهوم زیبا در بیت گزینۀ «

مجاز (د): چمن  باغ و بوستان  گزینه 4  . 4
حسن تعلیل (ج): علت شاعرانه براي معطر بودن نسیم سحري 

- مرکب دان  - داروي تو  ایهام (ب): دوات 

- نوعی پرنده که با مرغ و شاهین تناسب دارد. - دوباره  ایهام تناسب (الف): باز: 
«هرس» به معناي پیراستن گیاه است در حالی که «حرس» براي این جمله مناسب است و به معناي نگهبان زندان است. گزینه 1  . 5

» پسته نهاد است اما در سایر گزینه ها «زخمی، طالع و آشنا» مسند هستند و بر سایر اجزاي جمله مقدم شده اند. در بیت گزینۀ « گزینه 2  . 6
این عبارت یک عبارت کنایی است و معناي آن در گزینۀ یک درست آمده است. گزینه 1  . 7

آب اجل هست گلوگیر خاص و عام  آب اجل گلوگیر خاص و عام هست.  گزینه 3  . 8

» به بی اعتنایی عارف حقیقی نسبت به بهشت و زیبایی هاي آن اشاره دارد و این مفهوم که هدف خود خداست نه بهشت. ابیات گزینۀ « گزینه 4  . 9
الف) ادیب الممالک فراهانی / ب) مجد خوافی، این ابیات از بخش هاي مربوط به کارگاه متن پژوهشی انتخاب شده اند. گزینه 3  . 10

گزینه 1   . 11
تشبیهات موجود در بیت:  گزینه 1  . 12

- رود خلق (اضافۀ تشبیهی): خلق هم چون رودي خروشان است. 
  مشبهٌ به  

- رود خلق هم چون دریاي خروشان گشته است. 
  مشبهٌ به 

- خرمن من هم چون خوشه هاي خشم شده است. 
           مشبهٌ به  

،  و  این جابه جایی وجود دارد و در گزینۀ  اجزاي اصلی در جایگاه خود هستند: گل (نهاد)  خندان (مسند) شیوة بالغی یعنی جابه جا شدن اجزاي اصلی است، لذا در گزینه هاي  گزینه 1  . 13

 است (فعل اسنادي)
مرِغ دل / داِم زلف / دانۀ خال / طایر اندیشه / دام هوس همگی اضافۀ تشبیهی هستند.  گزینه 4  . 14

نکته: در اضافۀ تشبیهی مشبه کلمۀ دوم و مشبهٌ به کلمۀ اول ترکیب اضافی هستند. 
تقابل بین پرورش دادن صبر و ناتوانی در صبر کردن گزینه 2  . 15

ُ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  . 16

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) 

 

» که مفهوم عشق به وطن کامًال واضح است.  »، خانه استعاره است از وطن / در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4  . 17

» هم شاعر درخت را استعاره از انسان آورده است و می گوید هر انسانی که از وطنش دور شود دیگر شادابی و طراوت در وجودش دیده نمی شود.  در گزینۀ «

»: مفهومی عاشقانه دارد و در اینجا خانه استعاره است از دِل عاشق که معشوق آن را تصاحب کرده است.  گزینۀ «
مفهوم گزینۀ جواب: عشق به وطن مانند نور و آب و خاك است براي درختان و درختان استعاره از انسان هایی است که از عشق به وطن زنده اند، شاعر می گوید انسانی (درخت) که از گزینه 1  . 18

وطن خود دور شود دیگر شادابی و سرحالی در وجودش دیده نمی شود. 
شرح گزینه هاي دیگر: 

: ارزش سفر و تجربیاتی که در سفر نصیب انسان می شود. 

: عاشق تمام سختی هاي راِه رسیدن به معشوق را به جان و دل می خرد. 

: شکایت شاعر از عدم آسایش و راحتی در زندگی است. 

بدون شک گزینۀ  هم از گزینه هاي احتمالِی شما مبنی بر جواِب سؤال بوده است اما با دقت در مفهوم می بینیم که دوري از وطن فقط در گزینۀ  آن هم به صورت استعاري و مجازي ذکر شده است. 
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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:

12

3

4

2

3

4

41

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



درون مایۀ ادبیات انقالب اسالمی از فرهنگ اسالمی، قیام امام حسین، اندیشه هاي امام خمینی و فضاِي فرهنگی، معنوي و شور و نشاط انقالبی جامعه، تأثیر پذیرفته است. گزینه 2  . 19

انتضار  انتظار            قفلت  غفلت         گذیده  گزیده گزینه 2  . 20

شیوه ي بالغی جا به جایی ترتیب اجزاي جمله است امّا در گزینۀ  اجزاي اصلی جمله سر جاي خود قرار گرفته اند و از «شیوة عادي» بهره جسته است:  گزینه 1  . 21
هنرور: نهاد/ زندگانی کند: نهاد 

جفا: مفعول/ بیند: فعل 
مهربانی: مفعول/ فعل: کند

«چو: وقتی که» ادات تشبیه نیست تشبیه سایر گزینه ها: «به کردار شیر»، «چو گرد»، «چو رعد خروشان» و «برساِن آتش» گزینه 3  . 22

: اگر خدا عشق ورز و مست : نهاد حذف شده اما ترتیب اجزاي جمله به شیوة عادي است. //  گزینۀ  : دل خواهی آن قدر  آن قدردل خواهی (حالت عادي) //  گزینۀ  گزینه 2 گزینۀ   . 23
نمی خواهدم (شیوة عادي) // عذر کمندافکناِن عشق مقبول باد (شیوة عادي)

بی رنگ: قید است و می توان آن را از بیت حذف کرد، درواقع قید حالت است.  گزینه 3  . 24
از شیشه: در اینجا مسند است باید بدانیم که گاهی مسند به صورتی می آید که متمم به نظر می رسد در این گونه موارد باید با توجه به فعل اسنادي، مسند را شناخت. 

فرصت: مفعول 
در ننگ بمیریم: نهاد براي جملۀ قبل است: این که در ننگ بمیریم در غیرت ما نیست. 

«را» در معناي حرف اضافه است؛ پس ابراهیم، متمم است.  گزینه 2  . 25

«مهیب» به معناي «ترسناك» است و با این امال درست است. گزینه 1  . 26

شیوة بالغی مقّدم شدن فعل بر نهاد و مفعول.  گزینه 1  . 27

بس که  من از خار و گل جفا دید... 

» نکوهش خودپرستی مفهوم مشترك: گرایش به توحید/ گزینۀ « گزینه 4  . 28

فراق به معناي دوري و جدایی و فراغ به معناي آسایش، آسودگی، رهایی است.  گزینه 3  . 29

محیب: این کلمه به صورت «مهیب» باید نوشته شود و به معناي ترسناك است. گزینه 4  . 30

«هزیمت» با این امال درست است. گزینه 2  . 31

، «صفیر» به معناي «بانگ و آواز» مورد نظر بوده است. «سفیر» به معناِي «فرستاده» است. در گزینۀ  گزینه 4  . 32

گزینه 3  . 33

در این بیت واژة «کجا» در معنی حرف وابسته ساز «که» به کار رفته است: بدان سو کجا (که) دشمن آید پدید (وابسته) سپه را ز هامون به دریا کشید (هسته).  گزینه 3  . 34

قدر من: نهاد  گزینه 2  . 35
معلوم: مسند 

شد: فعل اسنادي 

 شد قدر من معلوم  فعل بر نهاد و مسند مقدم شده است. 

» است که شاعر می گوید صبر را نمی جویم (صبور نیستم) و این مفهوم در تقابل و تضاد با مفهوم بیت سؤال با توجه به اینکه مفهوم محوري سؤال صبوري کردن است تنها در گزینۀ « گزینه 4  . 36
است. 

سایر گزینه ها همگی به صبور بودن که هم مفهوم با بیت سؤال است، اشاره دارد. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 37

»: دل و جان جز تو را نخواست. دل: نهاد  گزینۀ «

»: کسی این را داند. کسی: نهاد  گزینۀ «

»: عالم عکس اوست. عالم: نهاد  گزینۀ «

»: گوهر قیمتی [را] از کام نهنگان آورند. گوهر: مفعول  گزینۀ «

واژه هاي قافیه: رهایی - هوایی - آشنایی - روشنایی  گزینه 2  . 38

» واژة قافیه مضاف الیه متمم است. نوري نیست ذره اي این دل هوایی را  ذره اي نور براي این دل هوایی ابتدا جمالت پایان ابیات را از حالت بالغی خارج می کنیم تا نوع «را» را بیابیم. در گزینۀ «
نیست. 

هوایی مضاف الیه براي دل (متمم) است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تصور کند رهایی را  رهایی را تصور کند  رهایی مفعول  گزینۀ «

»: ببّرد آشنایی را  آشنایی را ببرد  آشنایی مفعول  گزینۀ «

»: می طلبم همچو پروانه روشنایی را  روشنایی را چون پروانه می طلبم  روشنایی مفعول  گزینۀ «

گزینه 4 در هر دو بیت، عاشق تا زنده است از عشق یار دست نمی کشد.  . 39

«ترجیح» با این امال درست است و غالبًا با «توجیه» اشتباه گرفته می شود. گزینه 4  . 40

ویرایش غلط هاي امالیی: هالل احمر – غلغله – ازدحام گزینه 4  . 41

حزب حاکم سیاسی در عراق و سوریه حزب بعث است. گزینه 3  . 42
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ج: به این دلیل از شکسته شدن قفس جسمت (مرگ) می ترسی که پرندة روحت  «زاد و توشه اي» براي چمن آخرت ندارد.  گزینه 3  . 43
الف: از براي نعمت هاي رنگارنگ خون خوردن (آزمندي) 

ب: از دهان همچون صدف تو گوهر می ریزد (پرورده گویی) 
د: شیر در اثر «اوضاع نابسامان» از موري عاجز می شود. 

سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی / قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر / من زنده ام: معصومه آباد / اسرار التوحید: محمد بن منور  گزینه 3  . 44

تصحیح واژه هایی که امالي آنها نادرست است:  گزینه 1  . 45

ترجیه ترجیح: برتري دادن 

رزایل  رذایل = جمع رذیلت، فرومایگی ها - پستی ها

در این گزینه همۀ اجزاي جمله در جاي واقعی خود قرار دارند.  گزینه 3  . 46
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تهمتن چنین داد پاسخ  تقدم فعل بر مفعول  گزینۀ «

»: گشت از کشانی ستوه  تقدم فعل بر مسند. بپیچید زو روي  تقدم فعل بر مفعول شد سوي کوه  تقدم فعل  گزینۀ «

»: فرستاده طوس  تقدم فعل بر نهاد  گزینۀ «

بستانم از اشکبوس  تقدم فعل بر متمم 

در این گزینه اجزاي جمله، مرتب در جاي خود قرار گرفته است.  گزینه 1  . 47
بررسی سایر گزینه ها: 

»: فعل قبل از نهاد و متمم آمده است (تقدم فعل بر نهاد)  گزینۀ «

» فعل ُرفت قبل از مفعول و متمم آمده است (تقدم فعل بر مفعول)  گزینۀ «

»: فعل قبل از نهاد و مفعول آمده است (تقدم فعل بر نهاد)  گزینۀ «

» ضمیر مشخص شده متمم و در بقیۀ گزینه ها، نقش ضمایر مشخص شده مفعول است.  در گزینۀ « گزینه 1  . 48

»: 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  . 49

»: 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 «

خاست در بیت اول با این امال صحیح است.  گزینه 1  . 50
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