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عبارت «بدان که در لحظه لحظۀ روز می توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی. کاش آرزویت از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه؛ زیرا  . 1
آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟» به کدام گزینه نزدیک است؟

ور بروي عدم شوم بی تو به سر نمی شود گر تو سري قدم شوم ور تو کفی علم شوم 

باغ ارم سقر (دوزخ) شدي بی تو به سر نمی شود بی تو اگر به سر شدي، زیر جهان زبر شدي 

آب زالل من تویی بی تو به سر نمی شود جاه و جالل من تویی ملکت و مال من تویی  

داغ تو دارد این دلم جاي دگر نمی شود بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود  

عبارت «نیکوترین اندرز من، این است؛ تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 2

دل شکستن هنر نمی باشد تا توانی دلی به دست آور 

به تسبیح و سّجاده و دلق نیست عبادت به جز خدمت خلق نیست 

چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم به ترك خدمت پیرمغان نخواهم گفت 

در لباس فقر کار اهل دولت می کنم روزگاري شد که در میخانه خدمت می کنم 

عبارت «آه، چه می شد اگر می توانستم به چشمان بینشی تازه ببخشم.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 3

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

که رویم را سیه کرد این سیه کار بده شرمی به این چشم گنه کار 

آنچه نادیدنیست آن بینیچشم دل باز کن که جان بینی 

جلوة آب صاف در گل و خارچشم بگشا به گلستان و ببین 

توضیحات مقابل کدام گزینه درست بیان نشده است؟  . 4

اشباح  سیاهی هایی که از دور دیده می شود.

تزار  پادشاهان روسیه در گذشته

عود  درختی که چوب آن سیاه رنگ و خوشبو است و آن را در آتش می اندازند که بوي خوش دهد.

فسفر  عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد.

←

←

←

←

در کدام گزینه جملۀ سه جزیی وجود ندارد؟  . 5

امّا برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد.

نیکوترین اندرز من، این است: «تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن».

من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار می کشید.

ناتانائیل با تمام وجود و عشقی واقعی به دنبال شناخت واقعی و رسیدن به تجربۀ شخصی به کشور ایران آمد. 

نقش دستوري کدام واژة مشّخص شده در ابیات زیر نهاد است؟  . 6

تو نبینی برگ ها را کف زدن / گوش دل باید نه این گوش بدن                    کف زدن

سحري صالي عشقت بشنید گوش جانم / که درآ در آتش ما بجه از جهان آتش    صالي عشق 

لیک اهللا اهللا اي قوم جلیل / تا نباشد خوردتان فرزند پیل                            خوردتان

ور نه کی کردي به یک چوبی هنر / موسی اي فرعون را زیر و زبر؟                  فرعون

در کدام گزینه «منادا» به کار نرفته است؟  . 7

ترسم که تیره سازي دل هاي باصفا را  آینه رو نگارا، از بی بصر حذر کن  

ناتانائیل، همچنان که می گذري، به همه چیز نگاه کن.

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش  خیّام، اگر ز باده مستی خوش باش  

بنده ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا  سعدي اندر کف جلّاد غمت می گوید 
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 8

آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودند.

منتظر هر آنچه به سویت می آید، باش و جز آنچه به سویت می آید، آرزو مکن.

در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن این که او را هم اکنون در وجود خود داري.

من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظارمی کشید؛ انتظار اندکی باران.

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 9
ماعده هاي آسمانی نوشته ي آندره ژید، نویسنده ي فرانسوي، سیرو صلوکی است در گستره ي عرفان که زیبایی هاي زمینی و آسمانی را با هم به تصویر
می کشد. زبان او گاه آن چنان عوج می گیرد که زبان خدا می شود براي هدایت انسان و او می کوشد تا سفره هاي زمینی را در پرتو سفره هاي آسمانی معنا
ببخشد و انسان را از غرق شدن در دلبستگی هاي مادي رهایی داده به سفره هاي آسمانی فراخواند. این نوشته با بسیاري از مظامین عرفانی شرقی ارتباط

نزدیک دارد.

3241

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 10

جملۀ اشباح هم در تیر اوست جملۀ ارواح در تدبیر اوست 

گر شبه آفتابی ز اشباه خشم کردم این را تو بر نتابی زیرا برون آبی 

که تو منحصر به فردي و هزار نام داريَصَنمت چرا نگویم صمدت چرا نخوانم

چشم بخت تو که هرگز نتوانست غنود نیست ز افسانۀ موهش غمش از خواب مالل 

آرایه هاي مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  تمامًا درست است.  . 11

 عقل گوید کان می ام در سر مبادا بی شمار (اغراق، تلمیح) صد هزاران جان فدا شد از پی بادة الست

 زاهد ز زهد خشک پشیمان چرا شود (تشبیه - حس آمیزي) تابوت بهر مرده دالن مهد راحت است

خبر یوسف گمگشته به کنعان نبرد (تشخیص، تلمیح) اي عزیزان به جز از باد صبا هیچ بشیر

 شمع خاکستر چرا در انجمن بر سر کند (ایهام - حسن تعلیل) گر نه «صائب» داغدار از رفتن پروانه است

پیام عارفانۀ عبارت «در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن این که او را هم اکنون در وجود خود داري.» به همۀ بیت هاي زیر، به جز .................. ،  . 12
نزدیک است.

کی گشته اي نهفته که پیدا کنم تو راکی رفته اي ز دل که تمنّا کنم تو را

سینۀ او می شود لبریز از فیض الههرکه بر درگاه او می آورد روي نیاز

 ولیکن چشم گه آگاه و گه بی اعتبار آمدکجا آمد کجا آمد کز اینجا خود نرفته است او

نعره مزن که زیر لب می شنود دعاي تودور مرو سفر مجو پیش تو است یار تو

در کدام گزینه منادا حذف نشده است؟  . 13

 گفت آن چیز دگرنیست دگر هیچ مگو گفتم اي عشق من از چیز دگر می ترسم  

 اي خوشا و اي خوشا اقبال عشق اي صفا و اي وفا در جور عشق  

 اي به شب ها و سحرها به دعا ُجستۀ من چون مه چارده شب را تو بر آراي به حسن 

 اي سایۀ رحمت خدا سایۀ تو از بهر خدا سایه ز من باز مگیر  

کدام مصراع فاقد «منادا» است؟  . 14

وجود ما معما نیست حافظ  حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 

مرد تماشاي باغ حسِن تو سعدي است  نگفتمت که به یغما رود دلت سعدي 
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در کدام گزینه به معناي واژگان به درستی اشاره نشده است؟  . 15

مخوف: ترسناك /  فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می شود.

مبتنی: ساخته، بنا شده / منحصر: ویژه، محدود 

ذي حیات: جاندار / اکرام: بزرگی ها، جوانمردي ها

بسیج: آمادگی / عنایات: توّجه ها

مفهوم عبارت «به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد؛ و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز در آن زاده می شود. نگرش تو  . 16
باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزي به شگفت درآید.» با کدام بیت تناسب بیشتري دارد؟

وارهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 

نو شدن حال ها رفتن این کهنه ها چیست نشانی آنک، هست جهانی دگر  

نکوهیدن من نگردد کهن به گرد جهان هر که راند سخن  

که از باد و باران نیابد گزند   پی افکندم از نظم کاخی بلند 

امالي چند واژه با توجه به معنی داخل کمانک مقابل آن نادرست است؟   . 17
مبتنی (ساخته) - موِحش (وحشتناك) - تملک (دارا شدن) - اکتفا (بسنده کردن) - زي حیات (جاندار) - منحصر (ویژه) - مخوف (ترسناك) - َصدا

(پژواك) - اِکرام (بزرگ داشتن) - حیکل (پیکر) - قایی (نهایی) - نصار (افشاندن) - بسیچ (فراهم کردن) - انایات (توجهات)

4356

هسته ي گروه در کدام گزینه درست امده است؟  . 18

که علی آن متن را می نویسد «متن» دریا متنی نیلگون است  «است»

به انتظار مهدي می نشینید «مهدي» مریم هر شب، روِي شن ها می نشیند «شن ها»

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟   . 19
ژنده(دریوزه)- کرت(بخش هاي یک مزرعه)- باریک میان(الغر)- آستانه(فلک)- چنبر(محیط دایره)- ورانداز(بازدید)- ضبط(گرفتن)- کمینگاه(تصرف)-

فرزانه مرد(باهوش)- چمباتمه(گرفتاري)

4321

مفهوم کدام یک از این ابیات با عبارت «اي کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزي که بدان می نگري» یکسان است؟  . 20

ز عزت و عظمت در گمان نمی آید وراي عشق هزاران هزار ایوان هست 

در دلم بود که آدم شوم اما نشدم آرزوها همه در گور شد اي نفس خبیث 

و این شگفت ترین نوع خویشتن داري است سکوت می کنم و عشق در دلم جاري است 

کاین گوشه پر از زمزمۀ چنگ و رباب است در کنج دماغم مطلب جاي نصیحت 

از میان واژگان زیر چند واژه معناي نادرستی دارند؟   . 21
برین: باالیین / شرافت: عزت / تاکستان: باغ / تمایز: جدا کردن / لگام: دهنۀ اسب / تملک: قدرت

دو سه چهار پنج

در کدام گروه، انتساب نویسندگان آن، همگی درست است؟  . 22

(«سمفونی پنجم جنوب» : نزار قبّانی) ، («ارزیابی شتاب زده» : نیما یوشیج) («من زنده ام» : مرتضی آوینی) ، («اخالق محسنی»: حسین واعظ کاشفی)

(«سیاست نامه» : خواجه نظام الملک) ، («اسرارالتوحید» : ابوسعید ابوالخیر) («مائده هاي زمینی»: آندره ژید) ، («جوامع الحکایات» : محمد عوفی)

در کدام گزینه منادا وجود ندارد؟  . 23

هر کجا هست خدایا به سالمت دارشآن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست

 که اسیر صد بالیم ز رخت به یک اشاره مه من چرا نباشد جگرم هزار پاره 

سعدي تو را به طوع و ارادت غالم شداَبناي روزگار، غالمان به زر خرند

 که ز سرپنجۀ شاهین قضا غافل بود دیدي آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ
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نقش دستوري کدام واژة مشخص شده متفاوت است؟  . 24

 بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر اي خّرم از فروغ رخت الله زار عمر

 مرغ زیرك چون به دام افتد تحمل بایدش اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

 جان نیز اگر قبول کنی هم براي توست اي یار ناگزیر که دل در هواي توست

 تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست

در کدام یک از ابیات زیر نقش دستوري منادا وجود ندارد؟  . 25

 شادیت مبارك باد اي عاشق شیدایی  حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد 

اال به فراق روي احباب سعدي نتوان به هیچ کشتن 

می بده ساقی مهل تا روزگارم بگذرد نیست کارم غیرمستی کار این کار است و بس 

نامهربان من تو که مهمان نیامدي گفتم به خوان عشق شدم میزبان ماه

مفهوم عبارت «هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش کنم.» با کدام بیت زیر تناسب  . 26
ندارد؟

همه عالم به نور او اگر بینی، نکو بینیبه چشم مست ما بنگر که نور روي او بینی

هرچه آید در نظر نیکو بوددر نظر گر شور روي او بود

بوالعجب من عاشق این هر دو ضدعاشقم بر لطف و بر قهرش به جد

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوستبه جهان خّرم از آنم که جهان خرم از اوست

مفهوم عبارت «همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند، ما را از خدا برمی گرداند.» با مفهوم کدام بیت در تضاد است؟  . 27

که به ماسوا فکندي همه سایۀ هما را  علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را  

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را  دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین  

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

متحیرم چه نامم شه ُملک الفتی را   نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت  

در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟  . 28

 دریاب دمی که با طرب می گذرد این قافلۀ عمر عجب می گذرد 

اي نوبهار ما رخ فرخنده فال تو برخاست بوي گل ز در آشتی درآي 

دهان بر خورش راه بگشاد باز  چو بر ماعده دست ها شد دراز  

حق گزاري می کند آن کس بسی چون کسی می بشکند نان کسی  

معنی چند واژه از واژگان زیر نادرست نوشته شده است؟   . 29
«اندرز: پند / گستره: مساحت، پهنه / تملّک: دارا شدن / متراکم: انبوه / قائل شدن: فراهم کردن / تصاحب: به دست آوردن»

چهار سه دو یک

در کدام گزینه به معناي درست واژگان «اشباح - سخا - تمایز» اشاره شده است؟  . 30

کالبد - بخشش - ممتاز بودن  شبح - دارایی - فرق گذاشتن 

سیاهی هایی که از دور دیده می شوند - جوانمردي - جدا شدن  سایه ها - کرم - جدا کردن 

در کدام گزینه همه ي کلمات هم خانواده نیستند؟  . 31

غلبه - مغلوب - مغابله انحصار -  حصر -  منحصر عظمت - معظم - عظیم تمیز - تمایز - متمایز

پدیدآورندة چند اثر، نادرست بیان شده است؟   . 32
(مزار شاعر: فرانسوا کوپه)، (هفت پیکر: نظامی)، (سه پرسش: لئوتولستوي)، (سمفونی پنجم جنوب: نزار خاقانی)، (مائده هاي زمینی و مائده هاي تازه: مهستی

بحرینی)

چهار سه دو یک
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کدام بیت عالوه بر نقش دستوري منادا، جهش ضمیر هم دیده می شود؟  . 33

 در لباس زهد تا کی روزگارم بگذرد؟ جامه اي در عشق و رندي نیز می باید درید

 می بده ساقی مهل تا روزگارم بگذرد نیست کارم غیر مستی کار این کار است و بس

 بند قبا گشایمش بند کمر بگیرمشتا به سحر بپایمش همچو شکر بخایمش

 سربه سر امسال روز و شب چو پارم بگذرد؟ در غم بیهودة سال دگر اي فیض چند

کدام بیت منادا دارد؟  . 34

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا  بگو القاب شمس الدین تبریز/ مدار از گوش مشتاقان نهانش

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت/ غالم حافظ خوش لهجۀ خوش آوازم دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

چه تعداد از واژه هاي زیر نادرست معنا شده است؟   . 35
(برین: باالیین)، (تزار: پادشاهان سوریه در گذشته)، (مألوف: خو گرفته)، (حماسه: دلیري)، (خصم: دشمنی)، (طرفه: عجیب)، (شرافت: ارجمندي)، (خیره:

سرگشته)

پنج چهار سه دو

آرایۀ برابِر کدام بیت در آن وجود ندارد؟  . 36

جان سوزتر از آتش قهر است لطف عشق / اشک کباب از رخ خندان آتش است            حسن تعلیل، تشبیه

چون صدف پروردم اندر سینه دّر معرفت / تا به جوهر طعنه بر ُدّرهاي دریایی زدم            مجاز، حسن تعلیل

مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید / که روشن است جهان از نفس کشیدن من            اغراق، تشبیه

ز انصاف فلک، دلسرد غّواصی شدم صائب / ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من    استعاره، تناسب

کدام گزینه ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می کند؟   . 37
 الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند 

ب) مرا شکیب نمی باشد اي مسلمان 
ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان 

 همه از نرگس مخمور تو خّمار شدند 
ز روي خوب لکم دینکم ولی الدین 

هر دم تجلّی می رسد برمی شکافد کوه را 

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

نقش دستوري قسمت  هاي مشّخص شده را بنویسید.   . 38
«تو را عطري نامیدم که در غنچه ها خانه دارد، تو را پرستو نامیدم»

متمم – مسند نهاد – مسند  مفعول – مسند متمم – مفعول

معنی واژه هاِي «زهی ـ صاحب دل ـ جفا ـ مرحمت» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 39
الف) ترسی که کسی نیز دل من برباید 

ب) در نابستۀ احسان گشاده است 
ج) دعا کرد بسیار و کرد آفرین 

د) چو هنگام برگشتن شاه بود 

کس دل نرباید به ستم چون تو ربایی 
به هرکس آنچه می  بایست داده است 

فراوان بمالید رخ بر زمین 
پدر زان سخن خود کی آگاه بود 

ج ـ د ـ الف ـ ب  ج ـ الف ـ د ـ ب  ب ـ د ـ الف ـ ج  ب ـ الف ـ د ـ ج 

مفهوم عبارت زیر در کدام بیت آمده است؟   . 40
"اي کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چیزي که بدان نگاه می کنی."

که گر گردون شوم عریانی من پیرهن دارد چنین کز دیده ها پوشیده اند احوال مجنونم 

چگونه در نظر آید جمال طلعت لیلی مگر به دیدة مجنون نظر کنی ور نی 

ور نه مجنون ناز لیلی از غزاالن می کشددیدة مغرور ما مشکل پسند افتاده است 

حالتی از من که صد رحمت به مجنون کرده انددر جنون عاشقی مردان عاقل، دیده اند
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پدیدآورندگان آثار «ارزیابی شتاب زده، سیاست نامه، لطایف الطوایف، سه پرسش» به ترتیب چه کسانی هستند؟  . 41

جالل آل احمد، نظام الملک توسی، فخرالدین علی صفی، ویکتور هوگو  جالل آل احمد، نصیرالدین توسی، دولتشاه سمرقندي، یوهان ولفگانگ گوته

جالل آل احمد، نظام الملک توسی، فخرالّدین علی صفی، تولستوي جالل آل احمد، نظام الملک توسی، فخرالّدین علی صفی، یوهان ولفگانگ گوته

در برابر چه تعداد از ابیات زیر نقش واژة مشخص شده نادرست است؟   . 42
بیهوده نه اي غمان بیهوده مخور ( مضاف الیه)الف) اي دل غم این جهان فرسوده مخور 

چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم    (صفت) ب) چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 
که علم عشق در دفتر نباشد      (مفعول) ج) بشوي اوراق اگر همدرس مایی 

چتر گل در سرکشی اي  مرغ خوشخوان غم مخور     (نهاد)د) گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن 

یکی دو تا  سه تا  هر چهار تا 

در بیت «چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید/ خوش باش و غم بوده ونابوده مخور» کدام کلمه نهاد است؟  . 43

بوده غم نیست پدید

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه درست است؟  . 44

 که گر جان نیز بفرستم نخواهد بود خرسندي (مضاف الیه، نهاد)  بدان دل کـت فرستادم، نه اي خرسند می دانم

 از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است (مسند، نهاد) حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 

ور به چشمی جاي گیرم، باز لغزانم چو اشک (صفت، قید) بر دلی گر می نشینم، بی ثباتم همچو آه 

 طبیبا، مرهم از وصلش بنه دیگر میازارش (مفعول، منادا) جراحت ها به دل دارم من از مژگان خون خوارش  

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟  . 45

 بشکف اي غنچۀ صبح از بر کوه برشو اي رایت روز از در شرق

 گفتا دل خرم تو کابین من است گفتم به عروس دهر کابین تو چیست

 اندك احسان و فراوان ستمی  اي شب موهش انده گستر 

 یا چون درخت موسیی کو مظهر اهللا شد اي روز چون حشري مگر وي شب، شب قدري مگر

معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن درست نیامده است؟(با تغییر)   . 46
بسیج (نیروي نظامی)، چنبر (دایره)، اکرام (احترام)، تمایز (جدا کردن)، غایی (بی نهایت)، جولقی (سر برهنه)، اشباه (کالبدها)، دمان (مهیب)، کوس (دهل)،

دستمایه (سرمایه)، خذالن (بی بهرگی از یاري)، غیاث (فریادرس)

چهار پنج سه   دو  

مضمون عبارت «درست است که اعمال ما ما را می سوزانند، ولی تابندگی ما از همین است» در کدام بیت زیر دیده  می شود؟  . 47

اگر تو دیدة دل را جال توانی کرد    ز سایۀ تو زمین آفتاب پوش شود

بساط خود اگر از بوریا توانی کرد  بر آستان تو نقش مراد فرش شود  

درون دیدة خورشید جا توانی کرد   اگر چو شبنم گل ترك رنگ و بوي کنی  

چو شمع از تن خود گر غذا توانی کرد  غذاي نور توانی به تیره روزان داد   
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مفهوم عبارت «هرگز در این جهان چیزي ندیده ام که حتّی اندکی زیبا باشد، مگر آنکه فوراً آرزو کرده ام تا همۀ مهر من آن را دربر گیرد.» با همۀ  . 48
بیت هاي زیر به جز .......... ، هم سو است.

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

که نه هر کاو ورقی خواند، معانی دانست  قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس  

 که به یک شعله به یک خواب لطیف مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند  

چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

مفهوم عبارت «سرچشمۀ همۀ دردسرهاي تو، اي ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داري.» به کدام بیت زیر نزدیک تر است؟  . 49

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیستحاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

همه آن است وگرنه دل و جان این همه نیستاز دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

که چو خوش بنگري اي سرو روان این همه نیستمنت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیستدولت آن است که بی خون دل آید به کنار

کدام بیت «منادا» ندارد؟  . 50

 که ببین مجلسم و ترك سر منبر گیرحافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را 

 که بی او صد بهار این غنچه در گلزار نگشاید مگو ناصح که «فخري» دل به گشت بوستان بگشا

نزاع  بر سر دنیاي دون مکن درویشنه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

می رود حافظ بیدل به توالي تو خوشدر بیابان طلب گرچه ز هر سو خطري است
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مفهوم مشترك: تملّک و تصاحب عاشقانۀ معشوق گزینه 3  . 1
مفهوم مشترك: توحید در اصل خدمت کردن به مردم و حل مشکالت آن ها است.  گزینه 2  . 2

مفهوم مشترك: تغییر بینش و متفاوت دیدن و برداشت هاي متفاوت و بهتر از یک موضوع. گزینه 1  . 3

عود  درختی که چوب آن قهوه اي رنگ و خوشبو است و آن را در آتش می اندازند که بوي خوش دهد. گزینه 3  . 4

گزینه 4 گزینۀ  جملۀ دو جزیی با فعل ناگذر است.  . 5
در عبارت هاي «تو کف زدن برگ ها را نمی بینی»، «صالي عشقت را گوش جانم شنید» و «موسی اي فرعون را زیر و زبر کرد»، عبارت هاي «کف زدن»، «صالي عشق» و «فرعون» مفعول گزینه 3  . 6

هستند. در عبارت «خوردتان فرزند پیل نباشد»، واژة «خورد» در معناي «خوراك» نهاد است.
بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 7

م: آینه رو نگارا  منادا  گزینۀ «

»: ناتانائیل  منادا  گزینۀ «

»: خیام  منادا  گزینۀ «

»: سعدي در نقش «نهاد جمله» به کار رفته است و منادا نیست.  گزینۀ «
گزینه 3 مفهوم عبارت نفی انتظار در مورد خداست. سایر موارد بر انتظار تأکید دارند.  . 8

ماعده  مائده                 صلوکی  سلوکی                 عوج  اوج                 مظامین  مضامین  گزینه 3  . 9
«موهش» غلط است و امالي درست آن «موحش» به معناي ترسناك است.  گزینه 4  . 10

در این بیت آرایۀ «ایهام» به کار نرفته است.  گزینه 4  . 11
حسن تعلیل: شاعر دلیل سوختن و خاکسترشدن شمع را ناراحتی او (شمع) از رفتن و هجران پروانه دانسته است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

» اغراق در کثرت جان هاي فدا شده و تلمیح به ماجراي قرآنی الست بربکم.  گزینۀ «

» تشبیه: تابوت همانند مهد (گهواره) دانسته شده است. / حس آمیزي: زهد خشک  گزینۀ «

» تلمیح در ماجراي گم شدن حضرت یوسف و تشخیص در بشیر بودن باد صبا  گزینۀ «
مفهوم عبارت متن تست: اعتقاد به این که باید خدا را کشف کرد، اعتقاد غلطی ست. زیرا ما را از خدا دور می کند و محروم می دارد.  گزینه 2  . 12

در بیت اول نیز شاعر می گوید که اي خدا، تو اصًال از دل من بیرون نرفته اي و هیچ گاه بر من پوشیده و پنهان نبوده اي که بخواهم تو را جست وجو و کشف نمایم. در بیت هاي سوم و چهارم نیز شاعر
(موالنا) نظیر همین مضمون را بیان کرده است. 

: در اینجا منادا «کسی که» است و حذف : «اي» در اینجا اصًال حرف ندا نیست و براي تأکید آمده است. // گزینۀ  : در اینجا شاعر واقعًا عشق را صدا می زند // گزینۀ  گزینۀ  گزینه 1  . 13

: اي [کسی که] سایۀ رحمت خداست رحمت تو.  شده است. // گزینۀ 

، سعدي در جایگاه نهاد جمله است نه منادا  در گزینۀ  گزینه 4  . 14

گزینه هاي دیگر: 

اکرام: بزرگ داشتن، بخشش داشتن، احترام کردن. گزینه 3  . 15
مفهوم بیت نو شدن جهان و رفتن کهنه هاست. سایر گزینه ها به سخن نو، پایداري نام بد و جاودانگی سخن اشاره دارند.  گزینه 2  . 16

زي  ذي         حیکل  هیکل          قایی  غایی        نصار  نثار     انایات  عنایات        گزینه 3  . 17
در گروه « آن متن» متن هستۀ گروه اسمی است.  گزینه 2  . 18

ژنده= کهنه  گزینه 1  . 19
آستانه= آستان 

کمینگاه= محل کمین 
چمباتمه= حالتی از نشستن/ چنبر= گرفتاري

در این بیت آمده است که در عشق هزاران هزار بزرگی و عظمت هست که در وهم و گمان انسان عادي هم نمی گنجد. عبارت صورت سؤال هم تأکید دارد که عظمت آن چیزي گزینه 1  . 20
نیست که به چشم می آید و مفهومی درونی دارد. 

معناي درست واژگانی که نادرست معنا شده اند: شرافت: ارجمندي، با شرف بودن / تاکستان: باغ انگور / تملک: مالک شدن، دارا شدن  گزینه 3  . 21
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 22

» : «من زنده ام»  از معصومه آباد است.  گزینۀ «

» : «ارزیابی شتاب زده»  از جالل آل احمد است.  گزینۀ «

» : «اسرار التوحید»  از محمدبن منور است.  گزینۀ «
«سعدي» در این گزینه نهاد است.  گزینه 3  . 23

بررسی سایر گزینه ها:  

) منادا: خدا 

) منادا: مه من 

) منادا: حافظ 

4

1←

2←

3←

4

←←←←

1

2

3

123

4

4
−  (ای)  حافظ اگر ... 1
− (ای)  حافظ وجوِد ما ... 2
− (ای)  سعدی نگفتمت کھ ... 3

←←←←←

1←

2←

4←

1

2

4
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«خّرم» نقش مسندي دارد و بقیۀ واژه هاي مشخص شده نقش «منادا» دارند.  گزینه 1  . 24
«اي [کسی که] از فروغ رخت الله زار عمر خّرم [است]»

«سعدي» منادا نیست و نقش مفعولی دارد. سعدي را نمی توان به هیچ کشتن مگر به دوري از دوستان.   گزینه 2  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

»: حافظ  منادا  گزینۀ «

»: ساقی  منادا   گزینۀ «

»: نامهربان  منادا  گزینۀ «

گزینه 3 مفهوم محوري تست: همۀ دنیا را زیبا دیدن و به همۀ دنیا مهر ورزیدن.   . 26

مفهوم بیت سوم: هرچه از دوست می رسد نیکوست.  گزینۀ سوم 
(در نظر گر شور روي او بَُود: اگر شور و اشتیاق دیدن روي خدا در نگاه ما باشد.)

متن صورت پرسش می گوید که هیچ انسان و آفریده اي نباید ما را مجذوب خود کند، اما در بیت دوم شاعر می گوید شناخت یک انسان (حضرت علی (ع)) همان شناخت خداوند است گزینه 2  . 27
که دو دیدگاه کامًال متفاوت است.

ماعده  مائده گزینه 3  . 28

قائل شدن: در نظر گرفتن  گزینه 1  . 29

اشباح: ج شبح، کالبدها، سایه ها، سیاهی هایی که از دور دیده می شوند / سخا: بخشش، کرم، جوانمردي / تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن.  گزینه 3  . 30

مغابله هم خانواده نیست.  گزینه 4  . 31

مائده هاي زمینی و مائده هاي تازه: آندره ژید و سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی  گزینه 2  . 32

در بیت پاسخ و در جملۀ «امسال روز و شبم مثل پار بگذرد» جهش ضمیر داریم. «اي فیض» شبه جمله و «فیض» مناداست.   گزینه 4  . 33

«دل» مناداست  اي دل گزینه 3  . 34

دو واژه غلط معنا شده اند.  گزینه 1  . 35
معناي درست واژه هایی که معنایشان نادرست نوشته شده است: 

تزار: عنوان پادشاهان روسیه / خصم: دشمن

بررسی ابیات:   گزینه 2  . 36

»: آتش قهر اضافۀ تشبیهی است و حسن تعلیل در دلیل ادبی براي ریختن آب گوشت از روي سیخ بر روي آتش هنگام درست کردن کباب آمده است.  گزینۀ «

»: سینه مجاز از دل، است اما حسن تعلیل در بیت دیده نمی شود.  گزینۀ «

»: روشن بودِن جهان از نفس کشیدِن شاعر، اغراق دارد. تشبیه به صبح در بیت هست.  گزینۀ «

»: «انصاف» و «ارزان خري»، فلک، شخصیت بخشی است که نوعی استعاره است. «گوهر» نیز استعاره از شعر شاعر است. تناسب بین انصاف، گوهر، خریدن و ارزان.  گزینۀ «

در بیت «الف» نرگس استعاره از چشم است. در بیت «ب»، قسمت پایانی مصراع دوم تضمین شده است. در بیت «ج» نیز به داستان حضرت موسی و تجلّی خداوند بر کوه طور اشاره گزینه 2  . 37
شده است.

خانه: مفعول  چه چیزي را دارد  خانه  گزینه 2  . 38

پرستو: مسند  افعالی نظیر نامیدن – انتخاب کردن – دانستن می توانند شامل مسند مفعولی باشند. 

گزینه 4 زهی: هنگام اظهار خشنودي یا شگفتی از چیزي یا تشویق و تحسین گفته می شود. خوشا، آفرین، شگفتا./ صاحب دل: عارف، آگاه/ جفا: بی وفایی،  ستم/ مرحمت: احسان، لطف،  . 39
مهربانی.

عبارت سؤال و بیت دوم، به این موضوع اشاره دارند که اگر نوع نگرش آدمی تغییر کند و عاشقانه به همه چیز بنگرد، همیشه زیبایی می بیند. گزینه 2  . 40

ارزیابی شتاب زده اثر جالل آل احمد، سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک توسی، لطایف الطوایف اثر فخرالّدین علی صفی و سه پرسش اثر تولستوي است. گزینه 4  . 41

فقط نقش واژة «مرغ» نادرست نوشته شده است. این واژه نقش منادا را دارد.  گزینه 4  . 42

در مصراع اول این بیت هم بوده و هم نابوده نهاد هستند.  گزینه 4  . 43

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 44

»: دل که براي تو فرستادم (متمم) / خرسندي نخواهد بود (نهاد).   گزینۀ «

»: اعراف براي حوران بهشتی (صفت) دوزخ است.  گزینۀ «

»: بی ثبات هستم  بی ثبات (مسند)   گزینۀ «

»: جراحت ها دارم (مفعول) / طبیبا (منادا)   گزینۀ «

موهش  موحش گزینه 3  . 45

معناي «بسیج، غایی، جولقی و اشباه» اشتباه آمده است. گزینه 3  . 46

: کسی که با دیدة دلش خداوند را دریابد، مایۀ آگاهی و رهنمایی جهانیان می شود.   گزینه  گزینه 4  . 47

: خرسندي و قناعت باعث کامرانی و خوشبختی می شود.  گزینه 

: بریدن از ظواهر و وابستگی هاي این جهانی، ما را به خداوند می رساند.   گزینه 
اگر بسوزیم و از وجودمان مایه بگذاریم می توانیم زندگی دیگران را روشنی بخشیم.  

1←

3←

4←

←

←

←

1

2

3

4

←←

←

1

2

3←

4

←

1

2

3

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



مفهوم مشترك سروده ها: باید همه چیز را زیبا دید نه فقط آن چه را همه زیبا می دانند.  گزینه 2  . 48

»: فقط عاشق شناخت درستی از معشوق دارد و قدر و ارزش او را درمی یابد.  گزینه «

مفهوم محوري تست: دل کندن از دنیا و مادیّات  گزینه 1  . 49
معناي بیت چهارم: خوشبختی آن است که بدون زحمت و مشقت حاصل شود، وگرنه با سعی و تالش و مشقت حتی به دست آوردن بهشت هم چندان دل چسب نیست! 

بررسی همۀ گزینه  ها:  گزینه 4  . 50

» : «حافظ» منادا است.  گزینۀ «

» : «ناصح» و «فخري» منادا است.  گزینۀ «

» : «درویش» منادا است.  گزینۀ «

» : منادا ندارد و حافظ در این جا «نهاد» است: «حافظ می رود.» گزینۀ «
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