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در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد؟  . 1

مزیح و شوخی، حاذق و چیره دست، شبح و نظیر  افسر و دیهیم، سنان و سرنیزه، درع و زره 

اوان و هنگام، نسیان و فراموشی، حضیض و فرود  سخره و ریشخند، توش و توان، وقاحت و بی حیایی

همۀ ابیات با بیت زیر، تناسب مفهومی دارند؛ به جز ..................    . 2
که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت» «من و مقام رضا بعد از این و شکر و رقیب  

 بی خالف از وي برآورد داغ بی صبري دمار  هرکه روزي بی رضایش چهرة زیباش دید 

ُدرد میخانۀ قسمت می سرجوش من است  در خرابات رضا نشو و نما یافته ام

 ولی چه سود که سررشته در رضاي تو بست  مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد 

 تدبیر این قضیّه برون زین سه چار نیست  صبر و تحّمل است و رضا چاره با قضا 

در تمام ابیات به مفهوم «تأثیر قضا و قدر بر سرنوشت انسان ها» اشاره شده است به جز گزینۀ ..................  . 3

 ازیرا بنده آمد نام مردم ز چرخ آمد قضا نه از کام مردم

 قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

 قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

 اجلم می کشد و درد فراقش سبب استهر قضایی سببی دارد و من در غم دوست  

کدام گزینه می تواند معناي مناسبی براي تعداد بیشتري از واژه هاي زیر باشد؟   . 4
«بدسگال، عنود، تیمار، دلّاك، دوده، خیره، بردمیدن»

دشمن و بدخواه، خدمت، خاندان، خروشیدن  بداندیش، اندیشه، برگردانیدن، متحیّر 

بدخواه، مهیب، کیسه کش حمام، سرگشته بدبختی، غمخواري، طایفه، برگردانیدن  

در عبارت زیر «بسمل کردن» به چه معناست؟   . 5
«آن گاه به خروس سنگدل پرداختم و او را نیز بسمل کردم»

آسیب رساندن سوزاندن شرحه شرحه کردن  قربانی کردن 

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 6
به غیر مصلحتش رهبري کند ایام»«هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  

اگر برون دهم از دل غم نهانی خویش  در این جهان دل بی غم نمی شود پیدا

ُگل به چشم روزنم از مهر و ماه افتاده است  روزگارم تیره و بختم سیاه افتاده است  

ُکشدت گرچه سرا پاي شوي رویین  ز گمان َقدر آن تیر که بگریزد  

بس عجب نیست که گیتی همه افسون و دم است  بی می روشن اگر تیره شد آیینۀ عیش  

در همۀ ابیات واژه اي یافت می شود که «هم آوا» دارد؛ به جز .................. .  . 7

چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم   چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 

سر آن نیست که در دامن حور آویزیم   باغ فردوس میاراي که ما رندان را 

تا درد نیاشامی زین درد نیارامی   اي صوفی سرگردان در بند نکونامی 

کس عیار زر خالص نشناسد چو محک   در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن 
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در ابیات زیر، به جز بیت .................. همۀ ارکان تشبیه وجود دارند.  . 8

 یکی است کشتی و آن دیگري است کشتیبان وظیفۀ زن و مرد اي حکیم دانی چیست

 چونان فرشته بر سر او سایه گسترد خوشبخت آنکه مادر دانا به روز و شب

 در زمستان پیکر عریان دهقان است و بس آنکه لرزد هم چو مرغ نیم بسمل روز و شب

 چون دم عیسی در کالبدم جان آرد هر نسیمی که به من بوي خراسان آرد

باتوجه به مفاهیم موجود در درس «خسرو» کدامیک از ابیات زیر با این درس ارتباط مفهومی ندارد؟  . 9

 به دگر در برون کند هوشش به یکی در درآید از گوشش

 پس به هر دستی نشاید داد دست چون بسی ابلیس آدم روي هست

 ور نوشته است پند بر دیوار مرد باید که گیرد اندر گوش

 ز حیوان کم نشاید بودن اي دل به صوت خوش چو حیوان است مایل

مفهوم عبارت «با صدایی که به قول معروف از ته چاه در می آمد، با زهر خندي گفت: داد نزن! من گوش استماع ندارم، لَِمن تقول؟» با کدام بیت  . 10
متناسب است؟

 که عشق هر چه در این خانه دید غارت کرد صالح و دانش و تقوي ز من طمع مکنید

 اي نصیحت گو به ترِك گوي، گوي حال چوگان چون نمی دانی که چیست

 گفتمت چون ُدر حدیثی گر توانی داشت هوش گوش کن پند اي پسر وز بهر دنیا غم مخور

 هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. غلط امالیی وجود دارد.  . 11

 نه همه مستمعی فهم کند این اصرار کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

 این قدر هست که تغییر غزا نتوان کرد آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم

 بزه کردي و نکردند موذنان صوابی به چه دیر ماندي اي صبح که جان من برآمد

 که جان یابدت زان خورش پرورش مخور طعمه جز خسروانی خورش

کدام واژه به معناي «فی البداهه خواندن» است؟  . 12

حسن نظم تصدیر ارتجاال تقریر

در میان گروه واژه هاي داده شده، «چند غلط امالیی یا رسم الخطی» به چشم می خورد؟   . 13
«افراط و تفریط، صنف و گونه، التهاب و برافروخته گی، عنابت و توبه، بارع و حصار، بدقواره و ناموزون، بذله گو و شوخ طبع، بطالت و بیهودگی، صیغۀ بلَعُت،

بزم و ظیافت، بردمیدن و برخواستن، عرصۀ بین المللی، به تعویق انداختن و اهمال کردن»

نه هشت هفت پنج

واژگان کدام گزینه هم خانواده نمی باشند؟  . 14

حرام - محرم عیب - معیوب خالصه - تلخیص تحصیل - حاصل

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   . 15
قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید 

شمع ناحق کشته را خشنود می دانیم ما در شبستان رضا تیغ زبان شکوه نیست 

چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم نیست امید صالحی ز فساد حافظ 

که هر روزي از وي شب قدر بود  قضا روزگاري ز من در ربود 

بر آن رمیده که تیر قضا همی آید  به دست حیلت و افسون سپر نشاید ساخت 

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟   . 16
سیرت (بدسرشت)، نغز (شکستن)، عشرت (لهو)، َطَرب (سرور)، سودا (اندیشه)، جفا (بی وفایی)، مغربی (متعلق به مراکش)، تقریر (به نیکی یاد کردن)

چهار دو   سه   یک 
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واژة «قضا» در بیت زیر با همۀ گزینه ها به جز .................. یکسان است.    . 17
قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

 همه عاقالن کور گردند و کر قضا چون ز گردون فرو هشت پر

 تا آن چه دوشش فوت شد آن را کند این دم قضا این جان پاره پاره را خوش پاره پاره مست کن

 فلک گفت احسنت و مه گفت زه قضا گفت گیر و قدر گفت ده

 اي پس از سوءالقضا حسن القضا راز بگشا اي علی مرتضی

همۀ بیت ها به جز بیت.................غلط امالیی دارد.  . 18

 به دولت تو گنه می کند به انبازي خبیث را چو تعّهد کنی و بنوازي

 که این عجوزه عروس هزار داماد است مجو درستی عحد از جهان سست نهاد

 نه بی مطرب شدي تبعش گشاده نخوردي بی غنا یک جرعه باده

 تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا مظلوم دست بستۀ مقلوب را بگوي

کدام یک از گروه کلمات زیر با غلط امالیی نوشته شده است؟  . 19

قرابت و نزدیکی ذبح و بسمل طمانینه و آرامش لحو و لهب

در بین آثار زیر، مؤلف چند اثر نادرست معرفی شده است؟  . 20
«گوشوارة عرش: موسوي گرمارودي ـ اتاق آبی: سهراب سپهري ـ الهی نامه: خیام نیشابوري ـ ارزیابی شتابزده: جالل آل احمد ـ  اخالق محسنی: حسین واعظ

کاشفی ـ جوامع الحکایات: علی صفی ـ من زنده ام: معصومه آباد ـ اسرارالتوحید: ابوسعید ابوالخیر».

سه چهار یک دو

واژة «مألوف» به چه معناست؟  . 21

تألیف شده خو گرفته نوشته شده پرورده

در کدام گروه، تنها معناي یک واژه غلط است؟  . 22

(هامون: صحرا) (ممد: آماده کننده) (گلگونه: سرخاب) (نسق: شیوه) (مشحون: مملو) (منکر: زشت) 

(اضغات احالم: خواب هاي پریشان) (تیمار: غم) (شراع: خیمه) (طرار: دزد) (مثال داد: فرمان داد) (زعارت: تندمزاجی)

آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، ایهام و تضمین» به ترتیب در کدام بیت ها آمده است؟   . 23
 می سوزم و می سازم و باد است به دستم الف) بر بوي زلف تو چون عود بر آتش

 الــــذي لـــــم یلـــد و لـــم یولـــــد ب) کیست آن بی بدل که هست احد
 مـــــاه رخ در پــرده پنهــــان می کنـــد ج) آفتاب حســــن او تا شعلـــه زد

 نعرة یـــــا حســـر تـــا یـــــا ویلتــــا د) گفت فردا بشنوي این بانگ را

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

همۀ ابیات با بیت «بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول / من گوش استماع ندارم لمن تقول؟» قرابت معنایی دارد، به جز ..................  . 24

سخن چه فایده گفتن، چو پند می ننیوشم مرا مگوي که سعدي طریق عشق رها کن 

دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد 

ناصحم بهر خویش می الید من و مستی و عشق مه رویان 

که نقشی در خیال ما از این خوش تر نمی گیرد  خدا را اي نصیحت گو حدیث ساغر و می گو 
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مفهوم بیت زیر در کدام گزینه ذکر نشده است؟    . 25
ز هم صحبت بد جدایی جدایی» «بیاموزمت کیمیاي سعادت

 جامۀ خویش را سیاه کند هر که با دیگ همنشین گردد

 دوستی را نشاید این غّدار یار ناپایدار دوست مدار

 شاگردي روزگار استادم کرد از درس و کتاب کار من راست نشد

 نکند گرگ پوستین دوزي از بدان جز بدي نیاموزي

مفهوم بیت زیر، از کدام بیت دریافت می شود؟    . 26
گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوري» «اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 

همچون شتر به دست ندیدم زمان خویش تا جلوه کرد لیلی محمل نشین من 

سماع است اگر عشق داري و شور نه مطرب که آواز پاي ستور 

شو چو شتر گرم رو و تیز پاي بانگ حدي بشنو و صوت دراي 

زمانه بر گلوي هر خري که بسته درایی  زند به نغمۀ داوود طعنه صوت و صدایش 

تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   . 27
پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ کس جواب نداد. آن مرد را مالل گرفت، چون به باال آمد جامه و طّرار باز ندید. گفت:

پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.

پنج - دو  چهار - دو  پنج - یک  چهار - یک 

از میان واژگان زیر چند واژه نادرستی معنایی دارند؟   . 28
معاصی: گناه / طمأنینه: وقار / مسخرگی: لطیفه گویی / عنود: ستیزه کاري / دوات: مرکب دان / حجب: شرم / الزام: ضروري / تقریر: بیان

دو سه چهار پنج

کدام بیت نادرستی امالیی ندارد؟  . 29

 که به پیمانه کشی شهره شدم روز اَلست مطلب تاعت و پیمان و صالح از من مست 

 گو بیا کز روي مستوري نقاب افکنده ایم محتسب گر فاسقان را نهی منکر می کند

از بهر عشق شاه نه از لحو چون شما ارکان به خانه خانه بگشته چو بیدقی 

 گر بر او قالب شویم افراسیاب افکنده ایم رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 30
«این شکست یک باره او را از میدان قهرمانی به منجالب فساد کشید اما هنوز چشمۀ زوق و قریهۀ ادبی او خشک نشده بود گفت: من گوش استماع ندارم

لمن تقول؟»

چهار سه دو یک

در عبارت زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟   . 31
«فلجمله نماند از معاصی منکري که نکرد و مسکري که نخورد»

مسکر منکر معاصی فلجمله

معناي کدام واژه با توجه به امالي آن درست است؟  . 32

سبیان: کودکان معلوف: خو گرفته برازنده گی: لیاقت تعلل: بهانه آوردن

«مفتول» به چه معناست؟  . 33

شیفته مس آهن سیم

معنی کدام گزینه نادرست است؟  . 34

طمأنینه: آرامش الجرم: بی گناه شهناز: از آهنگ هاي موسیقی ایرانی مخذول: خوار
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مفهوم بیت زیر با مضمون کدام گزینه مشترك است؟   . 35
جز دِم تسلیم اینجا لنگري در کار نیست»«کشتی تدبیر ما طوفانِی حکم قضاست  

که تا برهم زنی دیده نه این بینی، نه آن بینی  چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباري  

چون نَهی، چون خود کنی عصیان، بهانه بر قضا  خویشتن را چون فریبی؟ چون بپرهیزي ز بد  

نباشد مگر خواست یزدان پاك  ز رخشنده خورشید تا تیره خاك  

بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن  ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  

مفهوم بیت زیر از کدام گزینه دریافت می شود؟   . 36
به از ُعمر هفتاد و هشتاد سال»«دمی آب خوردن پس از بدسگال  

زان که ظاهر دشمن انسان بود خودپسندي نیز از شیطان بود  

ز نیکی نبودي سخن جز به راز شده بر بدي دست دیوان دراز  

پس از مرگ دشمن در آغوش دوست  خوشا وقت مجموع آن کس که اوست  

ز هم صحبت بد جدایی جداییبیاموزمت کیمیاي سعادت  

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 37

لهو و لعب، تقریر و بیان، عذاب قرض و دین  عمارت و آبادانی، ذي حیات و جاندار، خشم و عتاب 

فیاز و فراوان، صور اسرافیل، فرسوده و مندرس  ضایع و تباه، قرابت و خویشی، نقض پیمان ها

کدام ابیات «تضمین» دارند؟  . 38

دستم بهل دل را ببین رنجم برون قاعده ست چون دید جالینوس را نبضش گرفت و گفت او 
زین واقعه در شهر ما هر گوشه اي صد عربده ست صفراش نی سوداش نی قولنج و استسقاش نی 

که رحمت بر آن تربت پاك باد چه خوش گفت فردوسی پاك زاد
که جان دارد و جان شیرین خوش استمیازا موري که دانه کش است 

  که نوح از آفت طوفان نترسدچه باك است از بال ها عاشقان را
چو اسماعیل از قربان نترسدبه عشق از جان تقّرب کرده عاشق

  تا نور او نگردد از آسمان جدامقدار آفتاب ندانند مردمان
کاندر حجر نباشد یاقوت را بها اندر حضر نباشد آزاده را خطر

مفهوم بیت «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» در کدام بیت زیر دیده نمی شود؟  . 39

عاقالن گردند جمله کور و کرچون قضا بیرون کند از چرخ سر

چه بر تخت مردن چه بر روي خاكچو آهنگ رفتن کند جان پاك

به غیر مصلحتش رهبري کند ایامهر آنکه گردش گیتی به کین او برخاست

قضا چشم باریک بینش ببستاجل چون به خونش برآورد دست

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟   . 40
«تعلیقات و پیوست ها – مخزول و خوار – طمأنینه و آرامش – الجرم و به ناچار – استرهام و کمک خواستن – هلیم چرب و نرم – ملتفط و متوجه – طبع و

سرشت»

چهار سه دو یک

در عبارت  «با هزاران سوزش فراغ و آرزومند اشتیاق شرح واقعه ي حایل به کدام زبان داده شود که شدت صدمت و صولت سطوت آن راه عبارت  . 41
بسته است. حق تعالی دقایق ماهیّات سوري و معنوي را در نظر مشاهده و عین مکاشفه ي او معیّن و مبیّن کناد تا وجود را از عدم و حیات را از ممات باز

شناسد و از آن اعراض کند و بدین اقبال نماید تا ذات بی نظیر او از حوادث اعصار مصون و مأمون باشد.» چند غلط امالیی هست؟

شش پنج سه دو
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کدام بیت «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟   . 42
غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد»«مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

چون مستمع نیابد پس چون کند روایت عطار در دل و جان اسرار دارد از تو 

چو عالم نباشی کم از مستمع تنی چند بر گفِت او مجتمع 

قطره در گوش صدف گوهر شهوار شودسخن از مستمعان قدر پذیرد هیهات 

مگر مستمع را بدانم که کیست سماع اي برادر نگویم که چیست  

معنی واژگان «صاحبدل، مخذول، قهر و تکیده» در کدام گزینه آمده است؟  . 43

سالک - زبون - فریب - ضعیف  آگاه - زبون گردیده - تعصب - الغر  عاشق - فریب خورده - غضب - الغر  عارف - خوار - خشم - باریک اندام

نام پدیدآورندة چند اثر به درستی مشّخص نشده است؟   . 44
(جوامع الحکایات: محمد عوفی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (قابوس نامه: عنصرالمعالی)، (من زنده ام: معصومه آباد)، (گوشوارة عرش: موسوي

گرمارودي)، (ارزیابی شتاب زده: سهراب سپهري)، (سیاست نامه: خواجه نصیرالّدین توسی)

چهار سه  دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 45

القصه و خالصه، قوك و قورباغه، خوار و زبون زهی و آفرین، اداي غرض، آرامش و طمأنینه

تقریض و ستودن، مغلوب و شکست خورده، طاس و کاسۀ مسی وقب و غارب اسب، حجب و حیا، وقاحت و بی شرمی

کدام گزینه داراي غلط امالیی است؟  . 46

 غرض نه حّظ خود آسودگی خلق خداست در این خرابه همانا عمارتی که کنی 

 به گفتار نغزش دل و هوش داد قضا را به دست لطیفی فتاد 

 به باغ ملک ز شاخ عمل به عمر دراز   هزار نقش نگارد ز خط ریحانی 

 بر گرز طورآساي تو، نور تجلّی ریخته  از تیغ نور افزاي تو، وز رخش صور آواي تو

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 47

طمأنینه و متانت، مخذول و زبون، اناء مطبخ، نغز گفتار مألوف و معروف، ژاژ خواییدن، معاصی و سیئات، منثور و منظوم

 لئامت و فرومایه گی، عزم تماشا، نسیان و وسواس، تقریظ و یادنامه مدیون و منّت گزار، غارب و آخره، وقب و گرده، استماء خطابه

مفهوم همۀ ابیات با بیت زیر یکسان است به جز ..................   . 48
قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام" "کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید 

که آگهست که تقدیر بر سرش چه نوشت مکن به نامه سیاهی مالمت من مست 

کزین سان بود گردش روزگار سیاوش بدو گفت انده مدار 

می سرایم به شب و وقت سحر می مویم (می گریم)خنده و گریۀ عشاق ز جایی دگر است  

زیر لگد کوزه  گران خواهد بود این کاسۀ سرها که تو بینی، روزي 

امالي واژة انتخاب شده در کدام گزینه نادرست است؟  . 49

ببري رونق مسلمانی  گر تو قرآن بدین نمط (خوانی - خانی)  

چنان که (قالب - غالب) ما را حق از دو خاك سرشتتن من و تو رود در دو خاك تیره به گور 

جوشنده چو (بحریم - بهریم) و خروشنده چو شیریم  از نعرة مستانۀ ما چرخ پر آواست 

گر دردمند عشق بنالد (قریب - غریب) نیست  دردي است درد عشق که هیچش طبیب نیست  

رابطۀ معنایی کدام گروه واژگان زیر بر پایۀ ترادف نیست؟  . 50

مندرس - کهنه - فرسوده  شور - شهناز - مطربی عنود - دشمن - بدخواه  تکیده - الغر - باریک اندام 
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شبه و نظیر  گزینه 2  . 1

» رضایت داشتن و تسلیم شدن در برابر قضا و سرنوشت است.  ،  و  مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه هاي « گزینه 1  . 2

مفهوم بیت گزینۀ  : مذمت ناشکیبایی و اینکه هرکس بدون رضایت معشوق به روي او نگاه کند، نتیجۀ کار خود را خواهد دید.

در گزینه هاي  و  و  صحبت از تأثیر قضا و قدر بر خواسته هاي انسان است و اینکه هیچکس توانایی مقابله و جنگیدن با سرنوشت را ندارد. اما در گزینۀ  شاعر از غم فراق و مرگ گزینه 4  . 3
در اثر دوري از معشوق صحبت می کند.

معانی واژگان صورت سؤال به ترتیب:  گزینه 2  . 4
بدسگال: بداندیش، بدخواه / عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه / تیمار: غم، اندیشه، خدمت / دلّاك: کیسه کش حمام، مشت ومال دهنده / دوده: دودمان، خاندان، طایفه / خیره: بیهوده، حیران،

فرومانده، سرگشته / بردمیدن: خروشیدن، برخاستن

«بسمل» مخفف «بسم اهللا» است که در معناي مجازي «قربانی کردن» است. گزینه 1  . 5
ابیات بر تقدیر اشاره دارند و اینکه چنانچه مصلحت باشد اتفاقی براي انسان بیفتد آن اتفاق خواهد افتاد.  گزینه 3  . 6

واژگان هم آوا در گزینه ها:  گزینه 3  . 7

»  عیار / ایار (به معناي یکی از ماه هاي رومی)  »  حور / هور  « »  قدر / غدر  « »

بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 8

: مادر: مشبه / فرشته: مشبهٌ به / چونان: ادات / سایه گستري: وجه شبه  گزینۀ 

: پیکر عریان دهقان: مشبه / مرغ نیم بسمل: مشبهٌ به / هم چو: ادات / لرزد: وجه شبه  گزینۀ 

: هر نسیمی: مشبه / دم عیسی: مشبهٌ به / چون: ادات / جان آوردن: وجه شبه  گزینۀ 

: ادات و وجه شبه محذوف است / مشبه: زن و مرد / مشبهٌ به: کشتی و کشتیبان گزینۀ 

» در متن خسرو از آقاي عبدالحسین وجدانی ذکر شده اند.  مفاهیم هر سه گزینۀ « و  و  گزینه 3  . 9

: حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وي را به می و معشوق و...  : من گوِش استماع ندارم لَِمن تقول / گزینۀ  گزینۀ 

: در جواب ناظم مدرسه که گفت: اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب.  گزینۀ 

: مفهوم کامًال برعکس با اخالقیات و شخصیت خسرو دارد، در این بیت سفارش شده که انسان باید پند پذیر باشد اما خسرو اینگونه نبود.   اما گزینۀ 

عبارتی که در صورت سؤال ذکر شده است مربوط به بخش مالقاِت خسرو و راوِي داستان است، جایی که خسرو می گوید من دیگر کارم به جایی رسیده است که حوصلۀ گوش دادن گزینه 2  . 10

به نصیحت ندارم و تو از حال و احوال من چون بی خبري نصیحتم نکن، این مفهوم در گزینۀ  وجود دارد، شاعر می گوید: اي کسیکه از احوال من خبر نداري، مرا نصیحت نکن که گوش شنوا ندارم (از
نصیحت کردنت دست بردار) 

: عشق همه چیز را از عاشق می گیرد.  گزینۀ 

: ستایش و تمجید از نصیحت است که کامًال با موضوع سؤال تفاوت دارند. گزینۀ  و 

غلط هاي امالیی: اصرار  اسرار / غزا  قضا / صوابی  ثوابی گزینه 4  . 11
خسرو «ارتجاال» انشا می خواند و منظور از ارتجاال همین فی البداهه خواندن است. گزینه 2  . 12

التهاب و برافروختگی/ انابت و توبه/ باره و حصار/ بزم و ضیافت/ بردمیدن و برخاستن  گزینه 1  . 13

کلمات هم خانواده کلماتی عربی هستند که از یک ریشه باشند و و ترتیب حروف مشترکشان نیز یکسان باشد. واژگان گزینۀ  از ریشۀ «ح - ص - ل»، واژگان گزینۀ  از ریشۀ «خ - گزینه 2  . 14

ل - ص» و تلخیص از«ل خ ص» ساخته شده است. واژگان گزینۀ  از ریشۀ «ع - ي - ب» می باشند. اما در گزینۀ  حرام و محرم نیز از «ح ر م» ساخته شده اند. 

گزینۀ  از همه نزدیکتر است زیرا هر دو محوِر مفهومِی رمیدن (همانند از آشیان گسستن) و دچاِر سرنوشتی تیره شدن (دچاِر تیِر قضا شدن) در آن دیده می شود. گزینه 4  . 15

سیرت: روش، مجازًا باطن (بدسیرت: بدسرشت) // «نقض» را با «نغز» اشتباه نگیرید. // تقریر: بیان کردن گزینه 3  . 16
در همۀ گزینه ها «قضا» به معناي سرنوشت است ولی در این گزینه به معناي «به جا آوردن آنچه زمانش گذشته» است. گزینه 2  . 17

ویرایش غلط هاي امالیی: عهد – طبعش – مغلوب گزینه 1  . 18
«لهو و لعب» با این امال صحیح است. گزینه 1  . 19

گزینه 4  . 20
الهی نامه: عطار نیشابوري / جوامع الحکایات: محمد عوفی / اسرارالتوحید: محمد بن منور

نکته: محمدبن منور کتاب اسرارالتوحید را در شرح زندگانی جّد خود، ابوسعید ابوالخیر، نوشته است.

«مألوف» از «ألف» می آید و به معناي «اُنس یا خو گرفتن» است. گزینه 3  . 21
ممد: یاري رساننده گزینه 2  . 22

مجاز (بیت د): فردا مجاز از روز قیامت  گزینه 3  . 23
حسن تعلیل (بیت ج): شاعر دلیل پشت ابر رفتن ماه را جلوه گري چهرة چون آفتاب معشوق دانسته است. 

- آرزو و امید   - رایحه، شمیم  ایهام (بیت الف): بو : 

درج (بیت ب): آوردن  سورة توحید  
دقت کنیم به آوردن آیه یا حدیث در سخن، «اقتباس» و «درج» نیز می گویند. البته آرایۀ درج از موضوعات مورد پرسش در بخش عمومی نیست. 

» شاعر به نصیحت گوي مفهوم ابیات مشابه بیت صورت سوال، این است که آن عاشق وقتی در راه عشق قدم گذاشته، پند و نصیحت دیگران بر او اثر ندارد، اما در بیت گزینۀ « گزینه 4  . 24
می گوید که از ساغر و می صحبت کن که در نظر ما، این از همه چیز بهتر است. 
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شاعر در حال نصیحت کردن است و اینکه هر کس از افراد پست و نا اهل دوري نکند دچار مشکالت می گردد. اما گزینۀ  در مورد کسب تجربه از روزگار صحبت می کند. گزینه 3  . 25

) هم می گوید: صداي زنگ کاروان و آواز دهنده را صورت سوال می گوید شتر هم با شعر عرب به رقص می آید و اگر تو ذوق شنیدن نداري مانند جانور کژطبع میمانی و در گزینۀ ( گزینه 3  . 26
بشنو و مانند شتر سریع حرکت کن یعنی شتران با شنیدن آوازخوان (حدي) به حرکت در می آیند. 

تشریح دیگر گزینه ها: 

): تا لیلی خودنمایی کرد مانند شتر اختیار از دست دادم.  گزینۀ (

): اگر عشق و شور داشته باشی صداي پاي چهار پایان برایت مانند آواز و رقص است.  گزینۀ (

): صداي زنگولۀ هر خري از صداي داوود بهتر است.  گزینۀ (
ترکیب هاي وصفی: آن مرد / این چاه / هیچ کس / آن مرد  گزینه 1  . 27

ترکیب هاي اضافی: پاس خود 
معناي درست واژگانی که نادرست معنا شده اند: معاصی: گناهان / طمأنینه: آرامش، سکون، قرار / عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه / الزام: ضرورت، الزم گردانیدن، واجب گزینه 2  . 28

گردانیدن 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 29

این بیت فاقد نادرستی امالیی است.   

»: تاعت نادرست و شکل درست آن «طاعت» است.  گزینۀ «

»: لحو نادرست است و باید به شکل «لهو» نوشته شود.  گزینۀ «

»:  «غالب» به معناي «چیره» با این امال درست است. گزینۀ «
ویرایش غلط هاي امالیی: ذوق / قریحه گزینه 2  . 30

«فی الجمله» با این امال درست است. گزینه 1  . 31
ویرایش غلط هاي امالیی: برازندگی / مالوف / صبیان گزینه 1  . 32

در درس نیز این واژه براي عینک به کار رفته که معناي «سیم» از آن دریافت می شد. گزینه 1  . 33
«الجرم» به معناي «به ناچار» است. گزینه 3  . 34

» بر تقدیرگرایی استوار است.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 3  . 35
بررسی سایر گزینه ها: 

» بر ناپایداري دنیا و بی اعتباري مقاصد آن اشاره دارد.  » و « گزینۀ «

» می گوید: ناکامی هاي خود را به گردن قضا و قدر نینداز (مفهوم مقابل مفهوم سؤال)  گزینۀ «

» در این مفهوم مشترك اند.  مفهوم محوري تست: دل چسب بودن زندگی بعد از شکست دشمن که بیت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 3  . 36
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نکوهش خودپسندي و توجه به ظاهر  گزینۀ «

»: ضدارزش ها بر جامعه حکمرانی می کند.  گزینۀ «

»: توصیه به دوري از هم نشین بد  گزینۀ «

غلط امالیی عبارت است از: فیاز  فیاض گزینه 4  . 37
همان طور که از صورت بیت برمی آید، این ابیات داراي تضمین از فردوسی هستند.  گزینه 2  . 38

گزینه 2 مفهوم محوري تست: از تقدیر گریزي نیست.   . 39
مفهوم بیت دوم: وقتی مرگ از راه برسد، پادشاه و فقیر با هم برابرند (از دست رفتن قدرت دنیایی). 

ویرایش غلط هاي امالیی: مخذول – استرحام – ملتفت گزینه 3  . 40

«فراغ» ، «حایل»  و «سوري»  نادرست و درسِت آن ها،  «فراق دوري ، هجران» ،  «هایل  ترسناك» ، «صوري ظاهري»  است . گفتنی است که واژه ي «صور»  مخفّف «صورت»  گزینه 2  . 41
است و «صوري»  صفت نسبی از آن است به معنی  «آن چه که به صورت یا همان صور نسبت دارد، شکل و تضاد معنی»

: اگر عالم نیستی شنونده باش. : نقش شنونده در سخنورِي سخنران / گزینۀ مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي  گزینه 2  . 42
معنی درست واژگان صورت سؤال در گزینۀ اول آمده است.  گزینه 1  . 43

صاحبدل: عارف، آگاه / مخذول: خوار، زبون گردیده / قهر: خشم، غضب / تکیده: الغر، باریک اندام
دو مجموعه در بین آثار نوشته شده وجود دارد که نام پدیدآورندگان آنها اشتباه نوشته شده است.  گزینه 2  . 44

پدیدآورندگان صحیح این موارد: 
(ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد)، (سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی) 

امالي صحیح سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 45

»: اداي قرض  گزینۀ «

»: غوك و قورباغه  گزینۀ «

»: تقریظ و ستودن  گزینۀ «
صورت درست کلمه «امل» است.  گزینه 3  . 46

بررسی گزینه ها: 

»: در اینجا «غرض» به معنی نیّت و هدف است. واژه هاي مهم امالیی: عمارت: آبادي، بنا کردن / حظ: بهره، نصیب   گزینۀ «

»: نادرستی امالیی ندارد. قضا را: از قضا، اتفاقًا / گفتار نغز: سخن و بیان دلنشین گزینۀ «
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»: رخش صورآوا: اسبی که صدایش به اندازة صور قیامت مهیب است.   گزینۀ «

امالي واژگان خاییدن، فرومایگی و استماع، اشتباه آمده است. گزینه 2  . 47

گزینه 4 مفهوم بیت چهارم: سرانجام همه مرگ است   . 48

بیت سؤال و ابیات  تا  به این مفهوم اشاره دارند که «همه چیز به ارادة خداست و آدمی اختیاري از خود ندارد» (جبر تقدیر)

در گزینۀ «2» با توجه به اینکه منظور از قالب، جسم انسان است پس انتخاب (غالب = به معنی چیره و پیروز) درست نیست.  گزینه 2  . 49

رابطۀ معنایی کلمات در این گزینه بر پایۀ تناسب است.  گزینه 3  . 50
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