
  

 

  

  فروردين 30آمادگي براي آزمون  – فارسي

 نوشته شده است؟ نادرستي ادبي مقابل كدام عبارت،  آرايه - 1

  )تشبيه ـ مبالغه(تلفّظ نام تو الكن است  تاريخ در/ به وسعت درياست نام تو ! درياقلي) 1
  )تشبيه ـ مبالغه(فروريخت چون رود، خون از برش / بزد تيغ و بنداخت از بر، سرش ) 2
  )كنايه ـ مبالغه(افكندن ) چاه(خويشتن را در آن چه / از بهر ديگران كندن ) چاه(وان چه ) 3
  )ـ تشبيهكنايه . (ي عطار است، خاموش و هنرنماي دانا چو طبله) 4

 ؟ كدام گزينه آمده استدر  ترتيب به ،زير ابياتهاي مشخص شده در  معني واژه - 2

  بار كاين موسم حاصل بود و نيست تو را/ تو همين بس  جرمگفتش تبر آهسته كه «
 »ي بسيار مهيهدر آن باغ، سحر،  تودهشد / نيفتاد صداي تبر از گوش  ،تا شام

  درخت ي خشك شاخهسرـ ميوه ـ تپه ـ گناه ) 2   هيزم ـ كردنخطا ـ دفعه ـ جمع ) 1
 ـ دفعه ـ جمع كردن ـ آتشگناه ) 4  ـ پشته ـ آتش هرثمخطا ـ ) 3

 ؟معني شده است نادرستعبارت كدام گزينه،  - 3

  .حفظ كندوستان قديمي را براي خودت  دار  دوستان كهن را بر جاي همي) 1
  .توان انجام داد هيچ كاري را بدون مزد نمي وان كرد مزد نت هيچ كار بي) 2
  .قدر دوستت را بدان طلب  دوست همي) 3
  .تواند باشد نيازتر از او نمي كس بي هيچ نيازتر از او نتواند بود  كس بي هيچ) 4

 ؟است نرفتهبه كار » بخشي شخصيت«ي  آرايه ،نهدر كدام گزي - 4

  دلت زود آزرد ،كه ز ايام/ اي گفت به پژمرده گلي  غنچه) 1
  صحراست روز هنگام نشاط و/ خاست  بوي گل و بانگ مرغ بر) 2
  اي دماوند  اي گنبد گيتي،/ اي ديو سپيد پاي در بند ) 3
 خندد از آن گريه چمن يد و ميرگ ابر مي) 4

 ؟جمله وجود دارد از ابيات زير، شبه در كدام يك - 5

  دواي كاش اين نفس كه برآمد فرو ر/ د ور در هوس و آرزو رمتا چند ع) 1
  كند آن را) فراموش(كز شادي وصل تو فرامش/ سعدي از فراق تو نه آن رنج كشيدست ) 2
  ام يدهداد من رسي، من به خدا رسبه  تا تو/ كشته مرا فراق تو  ،تا تو مراد من دهي) 3
 آيد سوزد و كاري ز دستم بر نمي دلم مي/ آيد  بينم، صدايم در نمي غير ميبا تو را ) 4

  



  
  

 

 ؟عبارت مقابل كدام گزينه، صحيح است - 6
  .باشد مينامه  اثر معروف او قابوس است واز وزيران و دانشمندان قرن پنجم : الملك توسي خواجه نظام) 1
  .استو نثر به نظم نوشته و كتاب بوستان او  بيتتر اخالق و  ي نهتاب گلستان را در زميك: شيرازي عديس) 2
 »و سيبسار هاي  هقص«و  »اي براي شب خانه«، »هاي ناگهان آينه«مجموعه شعرهاي او شامل : پور قيصر امين) 3

  . است
هاي  ههاي خوب براي بچ هقص« ي در مجموعهمشاه متولد شده است، پنج كتاب وي در خرّ: مهدي آذريزدي) 4

  .ه استرا نوشت» و عسلقند  شعر«به نام  ميدارد و حكايت منظو »خوب
 ؟تري وجود دارد بيش) مخفّف(در كدام گزينه، كلمات كوتاه شده  - 7

  دشوارتو  روز عمل و مزد، بود كار/ آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت ) 1
  پايان شب سيه، سپيد است/ در نوميدي بسي اُميد است ) 2
  ز شاخي مادرش آواز در داد / فُتاد از پاي، كرد از عجز فرياد  )3
  گهم سرپنجه خونين شد، گهي سر/ گه از ديوار سنگ آمد، گه از در ) 4

در كدام گزينه آمده » برد شام يتيمانِ عرب مي /ناشناسي كه به تاريكي شب «بيت بعد از بيت  - 8
 ؟است

  گير او دامن ي در، شد از حلقه/ ثير أآن دم صبح قيامت ت) 1
  خفت در خوابگه پيغمبر/ آغوش خطر  كه همبازي  عشق) 2
  گذرمكه علي بگذر و از ما / در  ،ت در دامن موال زدسد) 3
  مسجد كوفه هنوزش مدهوش/ ي گوش  كلماتي چو در آويزه) 4

 ، در كدام گزينه .انتخاب شده است »هنري  ميوه«هاي مختلف داستان  بخش از هاي زير مصراع - 9
 ؟رويداد آمده است ترتيب بهها  عامصر

  از جور تَبر، زار بناليد سپيدار) الف
  او شعله، كه از دست كه نالي؟ خنديد بر) ب
 د از اين هيمه برافروختخو دهقان چو تنورِ) ج

  »ب«، »ج«، »الف«) 2    »ج«، »ب«، »الف«) 1
 »ب«، »الف«، »ج«) 4    »الف«، »ج«، »ب«) 3

 ؟نيست، كدام گزينه با نظرات عنصرالمعالي كيكاووس هماهنگ »ستيود«با توجه به متن درس  - 10
  .وان با مردمي و احسان زنده نگه داشتت دوستي را مي) 1
  .باشند مي به دوستي نيازمند ،ها تا زنده هستند انسان) 2
  .برادر باشد دوست باشد، بهتر از آن است كه بي انسان اگر بي) 3
  . به دوست يكدل تبديل كرد را كه دوستي مختصري دارند،كساني وان ت اري ميگبا نيكي و ساز) 4



  
 

  

 » 3« ي گزينه - 1

  :ها بررسي گزينه

  .تشبيه شده است» دريا«به » درياقلي«نام  تشبيه  :»1«ي  گزينه

  .را تلفّظ كند تواند آن  مبالغه در بزرگي نام درياقلي كه حتي تاريخ هم نمي مبالغه   

  .تشبيه شده است»  رود«به » فرو ريختن خون« تشبيه : »2«ي  گزينه

  .مبالغه در ريختن خون از بدن كه بسيار شديد بوده است مبالغه

  .اين بيت مبالغه ندارد. كنايه از نقشه كشيدن براي كسي تا به او آسيب برسد» چاه از بهر كسي كندن«: »3«ي  گزينه

  .تشبيه شده است» ي عطار طبله«به » دانا« تشبيه   :»4«ي  گزينه

  .كنايه از ساكت بودن است» خاموش بودن«كنايه 

 » 2«ي  هگزين - 2

  ي خشك درخت هيزم، سرشاخه : مهيه/ پشته  و ، تپه جمع كردن: توده/ ميوه، ثمره : ارب/ خطا، گناه : جرم

  » 3«ي  گزينه - 3

  ».اي خود دوست انتخاب كنبر « :»3«ي  معني صحيح عبارت گزينه

  » 2« ي گزينه - 4

  :ها بررسي ساير گزينه

ي  نيز آرايه» آزرده شدن دل گل« .نسبت داده شده است غنچهكه به است انساني رفتاري » سخن گفتن«: »1«ي  گزينه

   .بخشي دارد شخصيت

ي  اند، بنابراين از آرايه كه غير انسان هستند، منادا واقع شده» دماوند«و » گنبد گيتي«، »ديو سپيد«ت، در اين بي: »3«ي  گزينه

  .بخشي استفاده شده است شخصيت

  .كه به ابر و چمن نسبت داده شده استهستند انساني  رفتارهاي» خنديدن«و » گريه كردن«: »4«ي  گزينه

 » 1«ي  گزينه - 5

اين . كنيم تفاده مياس... رين، آوخ و فهايي مانند اي كاش، افسوس، آ شادي از كلمه هايي مانند آرزو، اندوه و گاهي براي حالت

  .جمله است شبه» اي كاش«ي  نيز كلمه» 1«ي  در بيت گزينه .گويند جمله مي كلمات را شبه



  
 

 » 4«ي  گزينه - 6

  :ها بررسي ساير گزينه

  .باشد ، اثر عنصرالمعالي كيكاووس مي»نامه قابوس«و  است» نامه سياست« ،الملك اثر معروف خواجه نظام: »1«ي  گزينه

  . استبه نظم و نثر  اوگلستان كتاب ماعيات نوشته و تسياست و اج ،تربيت ،اخالق ي زمينهدر بوستان را  سعدي،  :»2«ي  گزينه

  .است »به قول پرستو«و  »تنفس صبح«، »ي آفتاب كوچه«، »هاي ناگهان آينه«ل مپور شا امينقيصر آثار   :»3«ي  گزينه

  » 4«ي  گزينه - 7

  : ها بررسي گزينه

  ماه مه / اگر  ر گ:  »1«ي  گزينه

  سياهسيه / بسياري  بسي /  ينااميد  ينوميد: »2«ي  گزينه

  ازز / تاد اف فُتاد : »3«ي  هگزين

  گاهي گهي / هم   گاهيگهم / )بار 2(گاه  گه   :»4«ي  گزينه

  » 2«ي  گزينه - 8

  :الؤرت سبيت بعدي بيت صو

  »خفت در خوابگه پيغمبر/ آغوش خطر  بازي كه هم عشق«

  » 2«ي  گزينه - 9

  :اند از رويدادها به ترتيب وقوع عبارت

  )الف(زار بناليد سپيدار   ر،بت از جور )1

  )ج(مه برافروخت يخود از اين ه تنورو چدهقان ) 2

  )ب(؟ كه از دست كه نالي ،بر او شعله خنديد) 3

  » 3«ي  گزينه - 10

  .دوست باشد برادر باشد، بهتر از آن است كه بي انسان اگر بي ،نظر عنصرالمعالي كيكاووس از


