
 

فارسی ۲

1 در کدام عبارت تعداد واژه هاي « وندي - مرّکب» بیش تر است؟

خلق و آفرینش نقاشی هاي زیبا و کم نظیر استاد محمد غّفاري ملّقب به کمال الملک

گزارش نویسی تاریخچۀ مدرسه از طریق مصاحبۀ حضوري یا تلفنی با رئیس دبیرستان

بررسی زمینه هاي گوناگون علمی از سوي دانش پژوهان جوان و گرفتن مدال هاي جهانی

کلید موفقیّت در تحقیق، جست و جو و پرسش و تالش براي کشف حقایق و پدیده ها

2 در همۀ ابیات به جز بیت ..................  آرایۀ «متناقض نما» وجود دارد.

 کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 

  یعنی رواج گریۀ ما کم نمی شود  بازار گل فروش ندارد غِم کساد 

در کشور ما رونق بازار کسادي است  ما هیچ متاعان خجل از قدِر رواجیم           

کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟    با سر زلف تو مجموع، پریشانی دل              

3 در کدام بیت هر دو آرایۀ «حس آمیزي» و «تناقض» به کار رفته است؟

با ِدماغ خشکم آخر دیده تر باري چراست گر ز گرمی دل، آهم سرد شد آري رواست

شوري ز چه، زان روي که شهد است و نمک هم شیرینی گفتار تو افکند در آفاق

گفتم که تلخ از آن شکر فشان مگوي دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوي

از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

نام آزمون: درس پنجم-فارسی یازدهم

قلمرو زبانیدرس پنجم : ذوق لطیففصل دوم : ادبیات سفر و زندگی
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4 در کدام ابیات، آرایۀ «متناقض نما»، به کار رفته است ؟
 الف – از آن زمان که زمین بوس آستان توام 

ب – میان جمع، پریشان شاهدي شده ام   
ج – به یاد کاکل ُپرتاب و زلف پرچینش
د – مهی که راز من از پرده آشکارا کرد 
ھ – عجب مدار که در عین درد خاموشم

 و – مگر به یاد لبت باده می دهد ساقی     

سر ملوك جهان جمله بر زمین من است  
که از مشاهده اش مجمعی پریشان است    

دل من است که هم جمع و هم پریشان است
هنوز صورت او زیر پرده پنهان است

که درد یار پریچهره عین درمان است  
که خاك میکده خوشتر ز آب حیوان است 

ھ – ج – و ب – د – ج الف – ج – ھ الف – ب – د

5 بیت  «دریاب کنون که نعمتت هست به دست             کاین دولت و ُملک می رود دست به دست» با همۀ ابیات به جز
بیت  .................. تناسب معنایی دارد.

پاي دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افکند  

زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند خیري کن اي فالن غنیمت شمار عمر  

کنون که نوبت توست اي ملک به عدل گراي   به نوبتند ملوك اندر این سپنج سراي  

نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

6 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

 چه توان کرد چون که خود کردم  گرچه دانم که نیک بد کردم

 تو نیک نبینی و به من بد نرسد  من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من

 برآرد آتش از خود هر چناري  کفن  بر تن تند هر کرم پیله

 من خود زده ام چه نالم از دشمن خویش  آتش به دو دست خویش در خرمن خویش

7 مفهوم عبارات «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود؛ نه از بخل، بلکه از آن جهت که
به بیش تر از آن احتیاج نداشت.» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تناسب دارد.

 به پیغامی قناعت کرد از آن ماه / به بادي دل نهاد از خاك آن راه

 گرت نزهت همی باید به صحراي قناعت شو / که آنجا باغ در باغ است و خوان درخوان و با در با [آش]

 چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت / اگر می توانی قناعت قناعت

 چنین بود تا بود این تیره روز / تو دل را به آز فزونی مسوز
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8 در متن  « دمنه گفت: می اندیشم که به لطایف حیل بکوشم تا او را در گردانم که احمال و تقصیر درمذهب حمیّت
رخصت نبینم و منزلتی نمی جویم که به حرص منصوب شوم. دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود تا روزي فرصت جست و پیش او
رفت. شیر گفت خیر هست؟ گفت آري، در حال فراق خلوتی راست آید. گفت: این ساعت وقت است. دمنه گفت: خردمند را

چاره نباشد از گذارد حق.»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

پنج سه چهار دو

9 در عبارت «بسیاري از نویسندگان نکته سنج و ژرف نگر در سفر، به ثبت دیده ها و شنیده هاي خود در مورد مسائل
گوناگوِن فرهنگی و اخالقی و ... پرداخته و از این رهگذر سفرنامه هایی ارزشمند به یادگار گذاشته اند.» به ترتیب چند واژة

«وندي»، «مرّکب» و «وندي - مرّکب» یافت می شود؟

هشت - سه - دو هشت - دو - دو هفت - سه - دو هفت - سه - یک

10 وابستۀ مضاٌف الیه در کدام جمله «اسم وندي - مرّکب »  است؟

درختانی که شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد.

آري این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر ایران است که در سایش بال هاي این پرندة شاعر سخن می گوید.

لطافت زیباي گل در زیر انگشت هاي تشریح مصلحت بینان می پژمرد. آه که عقل این ها را نمی فهمد.

درختان بی باك صبور و قهرمان که علی رغم کویر، بی نیاز از آب و خاك و بی چشم داشت نوازشی می بالند.

11 اگر ابیات زیر را با توجه به ترتیب داشتن آرایه هاي( جناس،تشخیص،ایهام، متناقض نما، حس آمیزي) مرتب کنیم،
گزینه ي درست کدام است؟

الف :دلش را ساخت سخت و بی مدارا
ب:اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 

ج:صبح محشر که من از خواب گران برخیزم 
د:تا زبندت شدم آزاد گرفتار شدم

ه:غلغلی انداختی در شهر تهران اي قلم 

به عینه چون دلش یعنی که خارا 
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا
به جمال تو چو نرگس نگران برخیزم

هست آزادي ما بند گرفتاري ما
خوش حمایت می کنی از شرع قرآن اي قلم

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

12 عبارت: «سنجش و مقایسۀ آثار ادبی ارزشمند از البه الي متون باستانی و تأثیر پذیري هاي ملل از یکدیگر در هر زمان
امکان پذیر نیست.»، به ترتیب چند واژة «وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» دارد؟

سه - دو - دو چهار - یک - دو سه - دو - یک چهار - دو - دو

لغت و امال
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13 مفهموم بیت «به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد واستسقا» کدام
است؟

چون زمینه و انگیزه هاي گناه فراهم بود، از ارتکاب گناه گریزي نبود.

چنانچه آب را گوارا نمی یافتم، هرگز این خطا از من سر نمی زد.

عطش حاصل از گرماي طاقت فرسا مرا به ارتکاب گناه برانگیخت.

اگر از عقل و خرد بهره اي می داشتم، میلی به خطاکاري نبود.

14 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

طبیب را چون روز شود بگیرند و نزدیک این مستسقی برند.

بعضی مشایخ او را مهجور کردند از جهت مذهب و دین.

غم و ضجرتی سخت بر من دست یافت.

هر عصب و فکر به منبع بی شاعبه ایمان وصل بود.

15 «شبیه بودن سخن سعدي به همه و به هیچ کس شبیه نبودن » بیانگر کدام ویژگی سعدي است؟

سهل ممتنع بودن دشوار و مصنوع بودن

موزونی و کوتاهی عبارت ها موزون و مسّجع بودن

16 در کدام گزینه صفت به کار نرفته است؟

براي این خاله نیز من به منزلۀ فرزند بودم.

گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار همان پنجره می نشستم.

میرزا، کوزه قلیان لب پریده اي داشت.

کلّیاتی که خاله ام داشت، شامل تصویرهایی هم بود.

17 در بیت«حافظ به خود نپوشد این خرقۀ می آلود  /  اي شیخ پاکدامن ! معذور دار ما را»  کدام گزینه
نادرست است ؟

خرقۀ می آلود : لباس عاشق و عرفان است عشق حافظ اجباري بود نه اختیاري

پاکدامن : کسی که لیاقت عاشقی را نداشته است شیخ پاکدامن : پیري که از آلودگی به دوراست
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18 در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟
بارقه (آتش فشان) - متمّکن (ثروتمند) - بحران (آشفتگی) - بی شائبه (بی عیب و نقص) - طبخ (آشپزي) - منقل (آتش دان) -

عوارض (حوادث) - غم گسار (غم آور) - فصول (فصل ها)

19 قیصر امین پور کدام دسته از آثار زیر را یراي نوجوانان سروده است؟

در کوچه ي آفتاب- تنفس صبح- به قول پرستو

از این ستاره تا آن ستاره- به قول پرستو- مثل چشمه، مثل رود

آینه هاي ناگهان- شعر کودکی - از آسمان سبز

به قول پرستو- ظهر روز دهم- مثل چشمه، مثل رود

20 کدام عبارت پیرامون قیصرامین پور نادرست است؟

وي توانایی هاي خود را با چاپ "در کوچه هاي آفتاب" در سال 1363 نشان داد.

به قول پرستو» از جمله آثاري است که امین پور براي نوجوانان سروده است.

امین پور توانست با سرودن«مثل چشمه، مثل رود» جایگاه خویش را در شعر انقالب تثبیت کند.

وي در شعر «آفتاب پنهانی» توانست «انتظار موعود»  را که یکی از محوري ترین موضوعات شعر انقالب است را به تصویر
کشد.

21 مقصود شاعر از مصراع « بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا » چیست؟

ناگریزي ناآشنایی راحت طلبی بی اعتنایی

22 در عبارت «عادت کرده بود همه چیز را گذران تلّقی کند و معتقد بود هیچ چیز ثابت نیست»، «گذران» در چه نقشی به کار
رفته است؟

قید مضاف الیه مسند متّمم

لغت و امال
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23 منظور از عبارت «هر عصب و فکر، به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»
چیست؟

احساس و تعّقل خویش را در هر نیک و بدي منسوب به خدا می دانست.

ایمان به مشیّت الهی انگیزة هر نوع احساس و تفّکر است.

ارادة حق سرآغاز هر نیک و بد است.

مؤمن هر نیک و بد را به عنوان اراده و خواست خداوند می پذیرد.

24 عبارت «هر عصب و فکر، به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» با مفهوم
همۀ ابیات به جز بیت .................. تناسب معنایی دارد.

کس ندانست به غیر از تو خدا می داند روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان

هرکسی را در ازل خود آنچه قسمت بود داد زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب

که هرچه دوست پسندد به جاي دوست نکوست مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است

در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست در طریقت هرچه پیس سالک آید خیر اوست

25 مفهوم عبارت:  « از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.» کدام است؟

من از کتاب هاي سعدي، شجاعت و دلیري آموختم. آثار سعدي براي من، ساده و آسان بود.

من، کتاب هاي سعدي را بسیار می پسندیدم. مطالعۀ آثار سعدي پایه و مایۀ ادبی مرا محکم کرد.

26 امالي همۀ کلمه ها در کدام گزینه، درست است.

منبع بی شاعبه، روظۀ ارم،  غم و ضجرت منبع بی شاعبه، روضۀ ارم، غم و زجرت

منبع بی شائبه، روضۀ ارم، غم و ضجرت منبع بی شائبه، روضۀ ارم، غم و زجرت

27 در عبارت مقابل کدام آرایه هاي ادبی وجود دارد؟ « از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.»

ایهام و مجاز تشبیه و تشخیص تشبیه و مجاز تشبیه و استعاره

28 عبارت « پژوهش هاي او در حوزة زبان فارسی و نقد و نظرهایی که در این زمینه ارائه کرده است، از بهترین نمونه هاي
پژوهش فارسی محسوب می شود و کتاب «روزها»ي وي یکی از نمونه هاي برجستۀ حسب حال و زندگی نامه در زبان فارسی

است » دربارة چه کسی صدق می کند؟

محّمدعلی جمال زاده محّمدعلی اسالمی ندوشن عبدالّرحیم تبریزي جالل آل احمد
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29 نویسندة کتاب «روزها» کیست و این اثر درچه زمینه اي نگارش یافته است؟

غالم حسین یوسفی - ادبیات باستانی پاریزي - تاریخ

محّمدعلی اسالمی ندوشن - حسب حال علی شریعتی - جامعه شناسی

30 «شبیه بودن سخن سعدي به همه و به هیچ کس شبیه نبودن» بیانگر کدام ویژگی کالم سعدي است؟

سهِل ممتنع بودن دشوار و مصنوع بودن

موزونی و کوتاهی عبارت ها موزون و مسّجع بودن

31 در کدام گزینه «یکی از دو حرف نزدیک به هم» حذف شده است؟

روستاي کبوده در شیرخوارگی ایماِن ر ه نورد انساِن سرخورده

32 در همۀ گزینه ها ، به جز گزینۀ  ..................  آرایۀ متناقض نما (پارادوکس) به کار رفته است .

 خّرم والیتی که تو آن جا سفر کنی  آزاد بنده اي که بَُود در رکاب تو

 تا بدانند که سرمایۀ سوداي منی  با سر زلف پراکنده بیا در مجمع 

 دل من است که هم جمع و هم پریشان است  به یاد کاکل پرتاب و زلف پرچینش  

 من و درد تو که هم دردي و هم درمانی  من و زهر تو که هم زهري و هم تریاقی  

33  آرایۀ «متناقض نما » در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  دیده می شود .

   کسی کند که به خون جگر طهارت کرد  نماز در خم آن ابروان محرابی

  زود به سلطنت رسد هر  که بود گداي تو  دلق گداي عشق را گنج بود در آستین

 به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد  ز فکر تفرقه باز آي تا شوي مجموع 

  که گر تلخ است، شیرین است از آن لب هر چه فرمایی  دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن 

34 کدام اسم مرّکب از «اسم و بن مضارع» ساخته شده است؟

گوشمال نخست وزیر خودنویس نوآموز

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی

7

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



سخت- گزینه 2- 1394

سخت- گزینه 2- 1394

سخت- گزینه 2- 1394

سخت- گزینه 2- 1394

35 کدام بیت داراي آرایۀ «متناقض نما» است؟

 هرگه که یاد روي تو کردم جوان شدم  هرچند پیرو خسته دل و ناتوان شدم

  بر منتهاي همت خود کامران شدم  شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

 در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم  اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود

 کز ساکنان درگه پیر مغان شدم  آن روز بر دلم در معنی گشوده شد 

36 در کدام گزینه می توان واژة «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» دید؟

این دانشنامه شامل اطالعات فشرده اي در تاریخ و فرهنگ و تمّدن ایران و جامعۀ اسالمی از کهن ترین ایّام تا عصر حاضر
است.

با پیشرفت صنعت و فناوري و گسترش فنون ارتباطات، رسانه هاي دیداري و شنیداري به کمک محققان آمده اند.

لوح فشردة نوري با ظرفیت گستردة ذخیره سازي خود، قادر است صدها هزار صفحه اطالعات را بر روي یک صفحۀ کوچک
ضبط کند.

قدمت قّصه و قصه گویی به قدمت پیدایش زبان و گویایی انسان است.

37 در میان واژه هاي داده شده معناي چند واژه نادرست است؟
(استسقا: تشنگی) - (آماس: ورم) - (بی شائبه: بی شک) - (لُّکه: هیجان زده) - (ممتنع: غیر ممکن) - (سراچه: خانۀ کوچک) -

(اقناع: راضی ساختن) - (بالبداهه: ارتجاًال)

چهار سه دو یک

38 در میان واژه هاي زیر، به تربیت چند واژة «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«واقعیت - غنچه - بناگوش - روان نویش - دیوار - دست ماي - سیاوش - ساربان - دانشجو - پیامبر - هم عقیده - روبه رو -

زمستان - وادار - آرایشگران - سخنور - رهبري - بهره - ناودان - نمکدان - رستاخیز - دستگاه»

ده - شش - دو - چهار ده - هفت - یک - چهار یازده - پنج - یک - پنج نه - پنج - دو - شش

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی

لغت و امال

قلمرو زبانی

8

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



سخت- قلم چی- 1394

سخت- قلم چی- 1394

سخت- قلم چی- 1394

سخت- قلم چی- 1394

39  در ابیات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
 الف) گر نبودي شرف ذات تو منظور قضا
 ب) در سناي تو سخن را نرسد غیر گداز

 ج) این قدر هست که کف بر لب جان می آرم
 د) تا بود حسن عمل رهبر عالم به بهشت

تا ابد کارگه چرخ بماندي مهمل 
هم چو شبنم که به خورشید درآید به جدل

تا بود شوق مرا محمل غم بار جمل
تا بود رهزن جاهل ز جنان طول امل

چهار سه دو یک

40 عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود و خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت» با کدام بیت
تناسب معنایی دارد؟

 آیینه است سنگ محک، خوب و زشت را  از دل بپرس نیک و بد هر سرشت را

 ُمهر خموشی زدند بر لب قائل (گوینده)  دم نتوان زد به مجلسی که در آ نجا

 که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست  سِر ارادت ما و آستان حضرت دوست

 ما گر بد و گر خوب، همانیم که هستیم  اي ناصح مشفق تو برو در غم خود باش

41 مفهوم همۀ رباعی ها به استثناي گزینۀ .................. یکسان است.

 دریاب که هفتۀ دگر خاك شده است ساقی، گل و سبزه بس طربناك شده است
 گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است  می نوش و گلی بچین که تا درنگري

گویی ز لب فرشته خویی ُرسته است هر سبزه که بر کنار جویی ُرسته است
 کان سبزه ز خاك الله رویی ُرسته است  پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی

خورشیدُرخی، زهره جبینی بوده است هر ذّره که بر روي زمینی بوده است
 کان هم رخ خوب نازنینی بوده است  گرد از رخ آستین به آزرم فشان

آن الله ز خون شهریاري بوده است در هر دشتی که الله زاري بوده است
 خالی است که بر رخ نگاري بوده است  هر برگ بنفشه کز زمین می روید

42 مفهوم نهایی کدام بیت با مفهوم بیت زیر مشترك است؟
« حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود         اي شیخ پاك دامن، معذور دار ما را »

 مست بیفتی تو نیز گر هم از این می چشی  مست می عشق را عیب مکن سعدیا

 محتاج نیست پنجه که با ما درافکنی   با مّدعی بگوي که ما خود شکسته ایم

 اختیار آن است کو قسمت کند درویش را  ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را

 اي فقیه، اّول نصیحت گوي نَْفس خویش را  راستی کردند و فرمودند مردان خداي 

لغت و امال

قلمرو فکري

9

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



سخت- سراسري- 1394

سخت- خارج از کشور- 1390

سخت- خارج از کشور- 1390

سخت- قلم چی- 1395

سخت- قلم چی- 1395

سخت- قلم چی- 1395

43 ساختمان کدام گروه از واژه ها به ترتیب معادل «ناسپاس - منشی گري - روزانه - کشتار» است؟

ناشناس - یاغی گري - محرمانه - گرفتار نافرمان - صوفی گري - مردانه - دیدار 

نارس - آهنگري - شبانه - شنیدار نامعلوم - خوالی گري - شکرانه - برخوردار  

44 در متن «یک روز که خسرو زنگ قرآن، در شهناز شوري به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایواِن دراز از بِر کالس ها
رد می شد، آواز خسرو را شنید. وارد کالس شد و به میرزا عباس عتاب کرد که این تالوت قرآن نیست. آوازخوانی است!»

مسنِد چندمین جمله، به لحاظ ساختاري «وندي - مرّکب» است و چند واج دارد؟

هفتم - نه ششم - هفت   هفتم - پنج   شش - نه 

45 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

 بیخی که بر سعادت آرد بنشان  امروز که دستگاه دارّي و توان

 بعد از تو از آِن دگري باشد هان  پیش از تو از آِن دگري بود جهان

 کاین دولت و ملک می رود دست به دست  دریاب کنون که نعمتت هست به دست

 ورنه با سعی و عمل کار جهان این همه نیست  دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

46 ساختمان چند صفت مرّکب از ترکیب «اسم + صفت» ساخته شده است؟
«باال بلند- خوش بخت- گردن کلفت- بلند قامت- سفیدپوست- باالخانه- ریش سفید- پابرهنه- قدبلند- سیاه چادر- باالپوش»

هفت چهار شش  پنج 

47 متن «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت» با کدام بیت
قرابت معنایی ندارد؟

 کس ندانست به غیر از تو خدا می داند  روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان

 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی  در دایرة قسمت ما نقطه تسلیمیم

که هرچه دوست کند به جاي دوست نکوست  مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است

 گر زهر، تو را دهد بکن نوش  تو کار بدو گذار و خوش باش

48 در میان واژگان زیر، چند واژة مرّکب، فشردة یک جمله سه جزئی با مفعول اند که مفعولشان همراه وابسته آمده است؟
 «نرم خو، سرباز، جامعه شناس، شب کاله، بدحال، نصیحت پذیر، شیرین کالم»

چهار سه دو پنج

قلمرو زبانی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

10

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



سخت- گزینه 2- 1395

سخت- گزینه 2- 1395

سخت- گزینه 2- 1395

سخت- گزینه 2- 1396

سخت- قلم چی- 1396

سخت- گزینه 2- 1396

سخت- قلم چی- 1396

49 در میان واژگان زیر .................. صفت از «اسم+بن مضارع» ساخته شده است. 
«تنگ چشم- روکش- روان شناس- باالپوش- بیابان گرد- زیرگذر- نامه رسان- خداپسند- نفرت بار- نوآموز- دیریاب-

نزدیک بین- وطن خواه- خودجوش- خویشتن شناس- تندنویس- تأسف انگیز»

ده دوازده شش نُه

50 ساختمان کدام گروه از واژه ها به ترتیب معادل «دستگاه-رها- هنرپیشه- موذي گري- بنگاه» است؟

ناگوار- سفیده- کتاب خانه- وحشی گري- دیوار زیبا- سهراب- دانش آموز- الابالی گري- ظرفیّت

هم درس- نارس- پی گیر- دلبر- کلوچه تابستان- نمایش- دوربین- شنوا- کوچه

51 در عبارت زیر به ترتیب چند صفت مرکب و چند صفت وندي وجود دارد؟
«ناله هاي گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. ناله هاي گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که چون این شیعۀ گمنام

و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه می برد و می گریست.»

یک – سه سه – سه یک – دو سه – دو

52 کدام گزینه با مصراع «حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود» تناسب مفهومی دارد؟

 به هر جانب که روي آري درفش کاویان بینی       تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس

 که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی       ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

 عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی       عنان گیر تو گر روزي جمال درد دین باشد

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

53 در کدام گزینه همۀ صفت ها از ترکیب (اسم + بن مضارع) ساخته شده اند؟

دست نویس – حقیقت بین – چادرنشین خودجوش – خودرو – گردن کلفت

رهگذر – هواپیما – بیابان گرد محبّت آمیز – خویشتن دار – دیریاب

54 در میان واژگان زیر چند واژة ساده وجود دارد؟
«سهراب – پویا – روا – درختان – نیایش – گواه – مناظره – بهره – چشمه – بینا – پایه – زمستان – هویت – دلبر – عقده»

ده نه هشت هفت

55 واژه هاي کدام گزینه، تمامًا «اسم وندي» هستند؟

گلدان، رودکی وار، قالیچه قهوه چی، باغبان، کشتیبان

شکرانه، گلزار، نسوز گوشواره، برخوردار، اتاقک

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

11

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



سخت- گزینه 2- 1396

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

56 در عبارت زیر به ترتیب چند واژة «وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«خبر دادند پیرمردي با موهاي پرپشت سفید و قامتی نیمه خمیده وارد شده و می خواهد با کاروان ساالر دیداري کند. او را به
خیمۀ پرشکوه حسین (ع) راهنمایی کردند. کسی نمی داند چه گفتند و چه شنیدند، اما وقتی پیرمرد از خیمۀ امام بیرون آمد،

شاد بود و می خندید.»

شش- پنج- چهار پنج - چهار - سه شش - چهار- چهار پنج - پنج - سه

57 معنی واژه هاي «بی شائبه، غم گسار، پالیز، ندوشن» در کدام گزینه آمده است؟

بی شک، غم گین، بوستان، روستایی در استان کرمان یقینی، غم خوار، باغ، روستایی در استان یزد

بی اندازه، مونس، جالیز، روستایی در استان یزد بی دریغ، هم درد، گلستان، روستایی در استان کرمان

58 در عبارت «خاله ام سواد چندانی نداشت، حتّی مانند چند زن دیگر در ده، خواندن را می دانست و نوشتن را نمی دانست
ولی درجۀ فهم ادبی اش خیلی بیش تر از این حد بود، او نیز مانند دایی ام موجود یک کتابی بود»، «یک کتابی بودن» یعنی

..................

فقط کتاب قرآن را می خواند. فقط کتب دعا را می خواند.

دایرة مطالعۀ او محدود بود. عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان کلیّات سعدي را می خواند.

59 در کدام گزینه آرایۀ «مجاز» به کار نرفته است؟

این سعدي، همدم و شوهر و غمگسار او بود.

سعدي که انعطاف جادوگرانه اي دارد آن قدر خود را خم می کرد که به قدر فهم من برسد.

خاله ام نیز خوش وقت بود که من نسبت به کالم سعدي عالقۀ فراوانی نشان می دادم.

از لحاظ آشنایی با ادبیّات سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.

60 معناي واژه هاي «تمّکن، شاب، شائبه، مسّرت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

ثروت، برنا، شک، شادي توانگر، جوان، گمان، خوشی

ثروتمندي، برنا، بی شک، شادمانی توانگري، جوانی، تردید، خوش حالی

لغت و امال

قلمرو فکري

قلمرو ادبی

لغت و امال
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ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

سخت- تالیفی منتا- 1397

61 معناي واژه هاي «عندلیب، بالبداهه، صباحت، تحفه» در کدام گزینه آمده است؟

بلبل، ارتجاًال، زیبایی، هدیه

هزار، بی درنگ شعر سرودن، زشتی، ره آورد

هزاردستان، بی درنگ، خوب رویی و سفیدي رنگ حیوان، ارمغان

ُقمري، بدیهه گویی، زیبایی، سوغات

62 معناي چند کلمه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟
«سبکسري (وقار) - چابک (فرز) - مساعدت (یاوري) - گیوه (پاي افزار) - تشّرع (مقابل طریقت و عرفان) -– مسرور

(شادمانی) - فرط (بسیار) - شوریدگی (شیدایی)»

چهار سه دو یک

63 در گروه کلمات زیر معناي چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟
«آماس (ورم) - تهنیت (تسلیت گفتن) - استسقا (بیمار، عطش آب) - میثاق (عهد نااستوار) - متعّصب (غیرتمند) - نکبت بار

(پر مشّقت) - لفاف (پارچه و کاغذي که بر آن چیزي نویسند) - بذله گو (لطیفه پرداز)»

چهار سه دو یک

64 در کدام گزینه، واژه اي نادرست معنا شده است؟

استحکام: محکم شدن - فروغ: پرتو و روشنی - سیرت: خلق و خو

لطایف: چیزهاي نیکو - تشّرع: طریقت - فصیح: زبان آور

نقض: شکستن - پالیز: جالیز - بالبداهه: ارتجاًال

عاري: فاقد - ورد: ذکر - آغوز: اّولین شیري که مادر به نوزادش دهد.

65 در کدام گزینه واژه اي نادرست معنا شده است؟

نکبت بار: فالکت آمیز - صراحت: وضوح - آماس: ورم

مشیّت: خواست - فرخنده: خجسته - شیخ: مرشد

ضبط: نگهداري - سراچه - خانۀ بزرگ - توأم: همراه، با هم

قریحه: ذوق - حرص: آز - استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار بخواهد.

66 در گروه کلمات زیر چند واژه نادرست معنا شده اند؟
«انعطاف (آمادگی براي سازگاري با محیط) - جنان (بهشت) - طهارت (پاکیزگی) - مساعدت (همیاري) - قاصد (پیک) - شائبه

(شک) - متمّکن (ثروتمند) - ُرفتن (روبیدن)»

چهار سه دو یک

67 معنی واژه هاي «اقناع، سنا، سلب، حجره» در کدام گزینه آمده است؟

راضی شدن - نور - وصل کردن چیزي - اتاق راضی ساختن - فروغ - جدا کردن چیزي - غرفه

خشنود - ستایش - به دار آویختن کسی - اتاق قناعت - روشنایی - بستن چیزي - خانه
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68 معنی واژه هاي «فروگذاري، بُخل، مفاتیح، غمگسار» در کدام گزینه آمده است؟

مهلت دادن - مقابل کرم - کلیدها - غمخوار سستی - سخاوت - فتوح - غمگین

اهمال - خّست - کلیدها - غمخوار کوتاهی - خشک دستی - گشایش ها - غم افزا

69 معناي چند کلمه در کمانگ روبه روي آن غلط نوشته شده است؟
«چابک (تند) - بدیهی (روشن) - سالخورده (کهن سال) - صباحت (زیبا) - سهل (آسان) - ساربان (نگهبان شتر) - عندلیب

(هزاردستان) - فرط (بسیاري)»

چهار سه دو یک

70 معنی چند واژه در کمانک روبه روي آن نادرست است؟
«آرمان (امید) - نََمد (نََمط) - متأثر (اندوهگین) - شاب (برنا) - مسرور (شادي) - متعّصب (غیرتمند) - قبا (نوعی جامه) - گیوه

(پاي افزار) - متمّکن (ثروت) - کارآزموده (باتجربه)»

چهار سه دو یک

71 در کدام گروه از کلمات غلط بیش تري به چشم می خورد؟

متأثر و ناراحت - امیر معّزي - ذوق و سلیقه - تعمین زندگی مادي - متعّصب و غیرتمند

توام با صباهت - طروت و تازگی - دست حنا بسته - پوزش و تغاضا - تفریح و شادي

ملک الّشعرا - صراهت و روشنی - بالبداهه و ارتجاًال - راضی و مسرور - تهنیت و شادباش

احوال و انقالبات - لطیفه  پرانی - صاحب ذوق و قریهه - خواست و اراده - تقدیر و قضا

72 در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«میثاِق مؤّکد - طهارت و پاکی - قباي سبز - تقلید از امیر معّزي - تواضع و شرمساري - فروگزاري کردن - حسن سیرت -

بلبل و عندلیب - گروه و انجمن - لطایف غزل»

چهار سه دو یک

73 در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«مفاتیح الجنان - فضاي فکري - جمع کنندة اضداد - ظرافت و نقل - بی شاعبه و شک - آري از نکبت - سلب شدن - نثر فصیح

- صورتگر و نّقاش - استحکام اراده - شوریدگی و عقل»

چهار سه دو یک

74 در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی و رسم الخّطی وجود دارد؟
«تشّرع و عرفان - حفره و سوراخ - اندرزي و تمثیلی - شیرخواره  گی و نوزادي - سراچۀ ذهن - شیر آغوز - سنایی غزنوي -

قوز کردن - جرئت کردن - به قدر کافی»

چهار سه دو یک
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75 در همۀ گزینه هاي غلط امالیی وجود دارد به جز گزینۀ ..................

 بود کز نقش ایّامم به دست افتد نگاري خوش  عروس تبع را زیور به ز فکر بکر می بندم

 قباي اطلس آن کس که از هنر آري ست  برهنگان طریقت به نیم جو نخرند

 در غنچه اي هنوز َصَدت عندلیب هست  روي تو کس ندید و هزارت رقیب هست

 جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست  معنی آب زندگانی و روزة اِرم

76 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 ترك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست  میل من سوي وصال و قصد او سوي فراق

 طوطی تبعم ز عشق شّکر و بادام دوست  واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

 خوش می کند حکایت ِعّز و وقار دوست  خوش می دهد نشان جمال و جالل یار

 زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست  دل دادمش به مژده و خجلت همی برم

77 در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟

 چرا که شیوة آن ترك دل سیه دانست  دلم ز نرگس ساقی امان نخاست به جان

 تو پنداري که هر روزش بهارست  همیشه سبز و نقض و آبدارست

 ولی اجل به ره عمر، رهزن اَمل است  دلم امید فراوان به وصل روي تو داشت

 حالل یک شبه و ماه چارده دانست  خوش آن نظر که لب جام و روي ساقی را

78 در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«ذوق و سلیقه - مفتاح و مفاتیح - اهمال و فروگذاري - مقاصِد قاصد - ضبط اوراق - سهل ممتنع - اقناي مخاطب - صریح و

صراحت - تحفه و ارمغان»

چهار سه دو یک

79 در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«زندگانی مِلک دراز باد! در روي زمین او را نظیري نمی دانم و در آنچه به ما رسیده است از تواریخ نشان نداده اند و تا آخر عمر

عالم هم نخواهد بود، که با حقارت قدر و خّست منزلت خویش سخن فراخ می راندم البته خشمی بر ملک قالب نگشت.»

چهار سه دو یک

80 آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

خاله ام با ذوق لطیفی که داشت مرا نخستین بار از طریق سعدي با شعر شاهکار آشنا کرد. (مجاز - حس آمیزي)

من چون این حکایت ها را می شنیدم و می خواندم لبریز می شدم سراچۀ ذهنم آماس می کرد. (تشبیه - کنایه)

هیچ حفره اي از حفره هاي زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد (کنایه - استعاره)

این شیخ همیشه شاب، معلّم اّول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافت کبوتر
(کنایه - تناقض)

قلمرو ادبی
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81 آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

رفیقی خوش خلق و بذله گو که عندلیب انجمن اُنس ما محسوب می شد. (کنایه - تشبیه)

باران بهاري، شب پیش براي شست  و شوي صحرا و بوستان چابک  دستی کرده و راه باغ را در و افشان ساخته (استعاره -
تشخیص)

می خواستم وقت خود را به شعر و شاعري صرف کرده، با نان اندك بسازم و در پی شهرت ادبی بروم. (مجاز - تشبیه)

به پاکی قاصد بی گناه بهار و به طهارت این دوشیزة سفیدروي بوستان سوگند! (استعاره - تشبیه)

82 آرایه هاي نوشته  شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

بارها از تو، / اي حقیقی ترین مجاز، اي عشق / اي همۀ استعاره ها با تو (تناسب - تناقض)

 هرگز وجود حاضِر غایب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگرست (تناقض - تلمیح)

 به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (تناسب - واج آرایی)

 کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی  ست طوفانی (تشبیه - ایهام تناسب)

83 در بیت عبارت کدام آرایۀ ادبی یافت نمی شود؟
«من چون این حکایت ها را می شنیدم و می خواندم، لبریز می شدم، سراچۀ ذهنم آماس می کرد، بیش تر بر فوران تخیّل راه

می رفتم تا بر روي دو پا»

استعاره کنایه تشبیه مجاز

84 در عبارت زیر کدام دو آرایۀ ادبی یافت می شود؟
«این تنها خصوصیّت سعدي است که سخنش به سخن همه شبیه باشد به هیچ کس شبیه نباشد.»

تناقض - استعاره ایهام - واج آرایی تضاد و تناقض تضاد - ایهام

85 آرایه هاي عبارت «سعدي که انعطاف جادوگرانه اي دارد آنقدر خود را خم می کرد که به حّد فهم ناچیز کودکانۀ من
برسد» در کدام گزینه یافت می شود؟

مجاز - تناقض واج آرایی - استعاره تناقض - کنایه کنایه - مجاز

86 در عبارت زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
«براي من قّصه هاي شیرینی می گفت که او و مادرم، آن ها را از مادربزرگشان به یاد داشتند.»

یک - یک دو - یک یک - دو دو - دو

87 در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
«نخستین بار از زبان خاله و گاهی از زبان مادرم بود که بعضی از قّصه هاي اصیل ایرانی را شنیدم و به عالم افسانه راه پیدا

کردم.»

سه - سه چهار - سه چهار - چهار سه - چهار

قلمرو زبانی
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88 در عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟
«از این مادربزرگ، زیاد حرف می زدند که عمر درازي کرده بود و سخنان جّذابی گفته بود. به او می گفتند (مادر جون). ورد

زبانشان بود: مادر جون این طور گفت مادر جون آن طور گفت.»

شش پنج چهار سه

89 در کدام گزینه، تعداد ترکیب وصفی بیش تر است؟

سعدي که انعطاف جادوگرانه اي دارد آن قدر خود را خم می کرد که حّد فهم ناچیز کودکانۀ من برسد.

خاله ام با ذوق لطیفی که داشت مرا نخستین بار از طریق سعدي با شعر شاهکار آشنا نمود.

این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوا ن ترین شاعر زبان فارسی

عالوه بر قرآن و مفاتیح الجنان فقط کلیّات سعدي را داشت. این سعدي همدم، شوهر و غمگسار او بود.

90 در متن زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
«معلّم اّول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافت کبوتر که هیچ حفره اي از حفره هاي

زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد.»

شش - پنج چهار - شش پنج - شش پنج - پنج

91 در عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟
«این همدم کودك و دست گیر پیر که از هفت صد سال به این سو، ماننِد هوا در فضاي فکرِي فارسی زبانان جریان داشته

است؟»

شش پنج چهار سه

92 در عبارت «از همان جا بود که خواندن گلستان مرا به تقلید از آثار سعدي سوق داد که بعد، وقتی در دبستان انشا
می نوشتم، آن را به کار بردم» چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟

دو - دو دو - یک یک - دو یک - یک

93 در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود براي طفل که پایۀ عضله و استخوان بندي او را می نهد. ذوق

ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار پرتوقّع شد.

شش - یک - دو هفت - دو - یک پنج - یک - دو شش - یک - یک

94 در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي» و چند واژة «مرّکب» وجود دارد؟
«تکیه می دادیم و سعدي می خواندیم؛ گلستان، بوستان، گاهی قصاید، هنوز فهم من براي دریافت لطایف غزل کافی نبود و

خاله ام که طرفدار شعرهاي تمثیلی بود به آن عالقه نشان نمی داد.»

هفت - یک هفت - دو پنج - یک شش - یک
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95 در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«خانه یک اتاق داشت. خانۀ کهن سالی بود و بر سر هم نکبت بار، عاري از امکان آسایش در همان یک اتاق زندگی خود را

متمرکز کرده بود. گاه به گاه به دیدارش می رفتم و کنار پنجره می نشستیم.»

دو، یک، یک سه، یک، دو دو، دو، دو سه، یک، یک

96 در عبارت «با این حال او نیز مانند مادرم توّکلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می بخشید. از بحران هاي
عصبی، که امروز رایج است و تحفۀ فرهنگ و شرق غرب است خبري نبود.» چند واژة «وندي» وجود دارد؟

پنج چهار سه دو

97 تعداد واژه هاي «وندي» در کدام بیت کم تر است؟

 آن را که در نگشت گرفتار این کمند  ز آشفتگی حال ما من آگاه کی شود

 جرعه اي در کشد و دفع خماري بکند  کو کریمی که ز بزم طربش غمزده اي

 دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند  زاهدار رندي حافظ نکند فهم چه شد

 بوسه اي چند برآمیز به دشنامی چند  قند آمیخته با گل نه عالج دل ماست

98 در همۀ گزینه ها واژة «مرّکب» وجود دارد به جز گزینۀ ..................

 کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند  چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

 اي پسته کیستی تو خدا را به خود مخند  جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

 که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند  عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش

 کان چشِم مسِت شنِگ او بسیار مّکاري کند  با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او

99 در کدام گزینه هر دو واژة «وندي» و «مرّکب» یافت نمی شود؟

 چون ازین غّصه ننالیم و چرا نخروشیم  ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

 نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم  خوش هوایی ست فرح بخش خدایا بفرست

 غارت کنیم باده و شاهد به برکشیم  بیرون َجهیم سرخوش و از بزم صوفیان

 تا در میکده شادان و غزلخوان بروم  نذر کردم گر ازین غم بدر آیم روزي

100 در کدام گزینه به ترتیب واژه هاي «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» به کار رفته است؟

زنخدان، بی سوادي، سرانجام، حماسه سراي شیرین، همدم، گالب، تصمیم گرفتن

پرنده، مخالفان، دلبر، جست وجو کاشانه، دیوانه، نخست وزیر، کارآفرینی

101 در کدام گزینه واژه هایی با ساختمان «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» به کار رفته است؟

ناله، بی تابی، جامه دان، بررسی سیمرغ، فراگیري، دادستان، پی در پی

تهمینه، پژمردگی، گلنار، بهره وري سیاوش، همکاري، گلزار، الهی نامه

102 در کدام گزینه واژه هایی با ساختمان «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» به کار رفته است؟

غنچه، وابستگان، پایدار، بهره بري ساربان، حق ستان، بوستان، همایش

وادار، دستگاه، نمکدان، دانشسرا دبستان، ریاضی دان، سرسرا، بناگوش
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103 در همۀ گزینه ها واژة مرّکبی وجود دارد که می تواند یک گروه اسمی با تغییر جاي هسته و وابسته باشد به جز گزینۀ
..................

 نظر برین دِل سرگشتۀ خراب انداز  اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

 شرار رشک و حسد در دل گالب انداز  بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی

 بر رخ او نظر از آینۀ پاك انداز  چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

 از لب خود به شفاخانه تریاك انداز  دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست

104 ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن «تشبیه، متناقض نما، ایهام، حس آمیزي و تلمیح» در کدام گزینه درست
است؟

الف) غمزه و ابروي چون تیر و کمان آفت ماست
ب) از خون چو داغ الله حصار دل من است

ج) آدمی گر خون بگرید از گرانباري رواست
د) هر که مست است در این میکده هشیارتر است

هـ) آتش چگونه دست و گریبان شود به خار

لیک ترکش نکنم گر همه قربان گردیم 
هر جا که بوي خون شنوي منزل من است

کان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست
هر که از بی خبران است خبردارتر است

عشق ستیزه خوي چنانم گرفته است

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

105 آرایه هاي بیت: «خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پاي / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی» در کدام گزینه
تمامًا درست است؟

استعاره، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر استعاره، جناس، کنایه، پارادوکس

تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مجاز تشبیه، جناس، تشخیص، مجاز

106 آرایه هاي «تشبیه، استعاره، اغراق، تلمیح و پارادوکس» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف) نیست بی اسرار وحدت می  پرستی هاي ما

ب) کاله گوشۀ اقبال ماست بی کلهی
ج) از گوهر ما گرچه خورد چشم جهان آب

د) از صحبت ما فیض توان برد به دامن
هـ) به زیر تیغ فشردیم پاي خود چندان

آتش ایمن ز چوب تاك می بینیم ما 
گذشتگی ز د عالم بود جنیبت ما

از گرد یتیمی است همان پیرهن ما
زلف شب قدر است دل پرشکن ما

که کوه بست کمر پیش بردباري ما

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

قلمرو ادبی
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107 ترتیب قرار گرفتن آرایه هاي « استعاره، تلمیح، ایهام، تشبیه، و تناقض» کدام است؟
الف) اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی

ب) به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي
ج) که اي بلندنظر شاهباز سدره نشین

د) نشان عهد و وفا نیست در تبّسم گل
هـ) دل من در هوس روي تو اي مونس جان

اساس هستی من زان خراب آباد است 
نصیحت همه عالم به گوش من باد است
نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است

بنال بلبل بیدل که جاي فریاد است
خاك راهی است که در دست نسیم افتاده است

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

108 آرایه هاي «سرم هنوز چنان مست بوي آن نفس است / که بوي عنبر و گل ره نمی برد به مشام» در کدام گزینه «تمامًا»
درست است؟

جناس، کنایه، پارادوکس کنایه، مجاز، حسن تعلیل

تشبیه، اغراق، اسلوب معادله کنایه، اسلوب معادله، مجاز

109 در بیت زیر کدام آرایه هاي ادبی تمامًا وجود دارد؟
 نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام»  «بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

ایهام - تضاد - تشبیه - جناس همسان جناس ناهمسان - واج آرایی - استعاره - مراعات نظیر

تلمیح - تضاد - تشبیه - واج آرایی ایهام تناسب - تناقض - کنایه - جناس ناهمسان

110 آرایه هاي «واج آرایی، تشبیه، استعاره و کنایه» در کدام گزینه یافت می شود؟

 مانند ماه و مهر بر آن خاِك راه، روي  هرجا سواره اي مه بی مهر! بگذري

 گو به سر می رود از آتش هجران تو، دودم  اي نسیم سحر! آن شمع شبستان طرب را

 به جز نسیم صبا هیچ کس نمی داند  زبان غنچۀ پیچیده را در این گلزار

 می محبّت تو بر کمال می نوشم  مدام همدم جام شراب عشق توام

111 در کدام گزینه تمام آرایه هاي بیت زیر وجود دارد؟
 تا بر دل کسی ننشیند غبار من»  «اي سیل اشک، خاك وجودم به باد ده

حس آمیزي، کنایه، تضاد، تشبیه جناس ناهمسان، مجاز، تشخیص، اغراق

اغراق، کنایه، استعاره، تشبیه تناقض، ایهام تناسب، استعاره، مراعات نظیر

112 در بیت «دویدن می گلرنگ را به کوچۀ رگ / به صد رسایی آواز آب می شنوم» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟

تشبیه اغراق استعاره ایهام
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113 آرایه هاي «استعاره، ایهام، ایهام تناسب، کنایه و متناقض نما» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟
الف) در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است

ب) زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت
ج) ز حال قلب جفا دیده ام مپرس، مپرس

د) بهاران که شاباش ریزد سپهر
هـ) گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

زان رو، عنان گسسته دواند سوار عمر 
حیثیّت مرگ را به بازي نگرفت

چو ابر از غم دلدار اشک ریزان شد
به دامان گلشن ز رگبارها

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

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

114 در بیت «یاد باد آنکه سر کوي توام منزل بود / دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود» کدام آرایۀ ادبی به کار نرفته
است؟

مراعات نظیر تناقض جناس ایهام تناسب

115 بیت «چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت / جهان کاله ز شادي بر آسمان انداخت» همۀ آرایه هاي ادبی استفاده
شده است به جز آرایۀ ..................

تشبیه کنایه تناقض تلمیح

116 آرایه هاي «ایهام، استعاره، تناقض و تلمیح» به ترتیب در کدام گزینه یافت می شوند؟
الف) بسیار دیده ایم درختان میوه دار

ب) به سلیمان برسانید که من
ج) منم که معنی بیگانه آشناي من است

د) ما را ز زیر پر هست راهی به آن گلستان

زین به ندیده ایم که در بوستان توست 
چون نگین در کف دیو و ددم

نهال خامۀ من باغ دلگشاي من است
هرچند سخت بندد صیّاد بال ما را

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

117 در بین کلمات زیر، چند کلمه بیش از یک وند دارند؟
«ناهماهنگی، ناراحتی، بی نظمی، ناشکیبا، کشتارگاه، دانشگاه، خودخواهی، دانشجو، هر روزه، نابینا»

هفت شش پنج چهار

118 در کدام بیت آرایه هاي «ایهام تناسب، تشخیص، کنایه، حس آمیزي و تلمیح» وجود دارد؟

 اي لب شیرین، جواب تلخ سر باال چرا؟  شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود

 شوري که در میان من است و میان دوست  بر ماجراي خسرو و شیرین قلم کشید

 این کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را  عاقالن خوشه چین از سّر لیلی غافلند

 فتنه انگیز جهان نرگس جادوي تو بود  عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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119 آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟

با محتسبم عیب مگویید که او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است (تشبیه، ایهام تناسب)

به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري / جواب داد که آزادگان تهی دست اند (ُحسن تعلیل، ایهام)

ما را سري است با تو که گر خلق روزگار / دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم (کنایه، مجاز)

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد (تشخیص، تناقض)

120 آرایه هاي «کنایه، مجاز، اغراق و تشبیه» در کدام گزینه وجود دارد؟

 که بعد از رام گردیدن خطاکاري است رم کردن  صبا اي کاش می گفتی بدان آهوي مشکین مو

 گل به سر خواهی زدن از گلبن بستان عشق  فصل گل گر اشک گلگونت ز سر خواهد گذشت

 که او هست باقی و باقی فناست  جز این نیست پیدا که انسان دلی است

 جان من وقت نیامد که به تن، باز آیی؟  شمع من روز نیامد که شبم بفروزي

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

 از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز / کنار دیدة من همچو رود جیحون است (تشبیه - جناس همسان)

 از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر / یادگاري که در این گنبد دّوار بماند (حس آمیزي - استعاره)

 هرگز وجود حاضر غائب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگر است (تناقض - اسلوب معادله)

 یا رب این آتش که بر جان من است / سرد کن زان سان که کردي بر خلیل (تلمیح - استعاره)

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

 از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز / کنار دیدة من همچو رود جیحون است (تشبیه - جناس همسان)

 از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر / یادگاري که در این گنبد دّوار بماند (حس آمیزي - استعاره)

 هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگر است (تناقض - ایهام)

 یا رب این آتش که بر جان من است / سرد کن زان سان که کردي بر خلیل (تلمیح - استعاره)

123 آرایه هاي «تشبیه، تلمیح، استعاره، مراعات نظیر» در کدام گزینه وجود دارد؟

 یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو  مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

 حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است  ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است

 قطره رها کن بیا زود که َعّمان منم  هست جهان قطره اي از نم جوي دلم

 بیا و زندة جاوید کن دگر بارم به تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی

124 کدام آرایۀ ادبی در بیت زیر وجود ندارد؟
 که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان»  «شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

جناس ایهام تناسب واج آرایی ایهام

125 همۀ آرایه هاي ادبی در بیت زیر یافت می شود به استثناي آرایۀ .................. 
 گر به هر سو، خوشه ها جوشید و خرمن ها رسید.» «از تو بود اي چشمۀ جوشان تابستان گرم

تناقض تشبیه استعاره واج آرایی
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126 در همۀ ابیات، به جز بیت .................. آرایۀ «متناقض نما» مشهود است.

 که بندة تو ز بند کدورت آزاد است  به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است

 که خار دشت محبّت گل است و ریحان است  سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

 که دوستی و ارادت هزار چندان است  هزار سختی اگر بر من آید آسان است

 که هرگزش نتوان گفت این چه بیداد است  فغان که داد ز دست ستمگري است مرا

127 در کدام بیت «تناقض» وجود ندارد؟

 تا ز مجموعۀ آن زلف پریشان شده ایم  همه سباب پریشانی ما جمع آمد

 کاشفتگی ز زلف پریشان تو دارد  جمعیت خاطر ندهد دست، کسی را

 غمگین بی قراریم و بی قرار هیچ  گویایی سکوتم و بی تابی درنگ

 ولی چون بحر در بر کرده در جوش  گروهی سر به سر گویاي خاموش

128 در همۀ ابیات به جز بیت .................. «متناقض نما» موجود است.

 چون درنگري دشمن جان تو هم اوست  هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست

 دم  به  دم با من و پیوسته گریزان از من  با من آمیزش او الفت موج است و کنار

 گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش  تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

 راحتی گر هست در ترِك امیِد راحت است  این مقّرر شد که هرگز نیست راحت در جهان

129 در کدام بیت، آرایۀ «متناقض نما» به کار نرفته است؟

 چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد  زلف آشفتۀ او موجب جمعیّت ماست

 کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم  از خالف آمد عادت بطلب کام که من

 که مفلسیم و نداریم هیچ دستاویز  زدیم در خم زلف گره گشاي تو چنگ

 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید  گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد

130 از کدام بیت نوعی «پارادوکس» (Paradox) استنباط می شود؟

 یا هّمتی که از سر عالم توان گذشت  طبعی به هم رسان که بسازي به عالمی

 روز دگر به کندن دل از جهان گذشت  یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

 رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت  وضع زمانه قابل دیدن دو بار نیست

 کان سر که خاك راه شد از آسمان گذشت  مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود

131 در همۀ ابیات به جز بیت .................. آرایۀ «متناقض نما» وجود دارد.

 کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم؟  من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست

 یعنی رواج گریۀ ما کم نمی شود  بازار گل فروش ندارد غِم کساد

 در کشور ما رونق بازار کسادي است  ما هیچ متاعان خجل از قدِر رواجیم

 کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟  با سر زلف تو مجموع، پریشانی دل
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132 در کدام بیت، آرایۀ «پارادوکس» (Paradox) مشهود نیست؟

 دست غریق یعنی فریاد بی صداییم  گوش ترّحمی کو کز ما نظر نپوشد

 شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد  بوي بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

 خّرم آن کس کاو بدان غم شادمانی می کند  می خورم جام غمی هر دم به شادّي رخت

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي  ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي

133 در کدام گزینه آرایۀ متناقض نما وجود ندارد؟

 من در میان جمع و دلم جاي دیگر است  هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي

 باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد  شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

 بشکنیم اندر زمانه گردش ایّام را  تا زمان بی زمانه جام می بر کف نهیم

 غرقه گشتند و نگشتند به آن آلوده  آشنایان ره عشق درین بحر عمیق

134 در کدام گزینه، آرایۀ «تناقض» یافت نمی شود؟

 من و سوداي محبت که زیانش سود است  خلق و بازار جهان، کش همه سود است و زیان

 کان عنصر سماحت (جوانمردي) بحر طهارت آمد  آلوده اي تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

 فخرها دارند و عاري بیش نیست  بیدل این کم هّمتان بر عّز و جاه

 طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود  حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت

135 در کدام بیت آرایۀ «تناقض» یافت می شود؟

 وین نوا پیدا و پنهان می زنم  نیست خار کینه در گلزار من

 که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند  کمال سّر محبت ببین نه نقص گناه

 گوشۀ تاج سلطنت می شکند گداي تو  دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار

 ویرانسري دل را گاه عمارت آمد  خاك وجود ما را از آب باده ِگل کن

136 در کدام گزینه «تناقض» مشهود است؟

 که گر تلخ است، شیرین است از آن لب هرچه فرمایی  دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن

 گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند  امتحان کن که بی گنج مرادت بدهند

 بال بگردد و کام هزار ساله برآید  گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان

 اگر میان وي ام در کنار باز آید  سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر

137 در کدام گزینه آرایۀ «متناقض» مشهود نیست؟

 گوید تو را که باده مخور هوالغفور  می خور به بانگ چنگ و مخور غّصه ور کسی

 ما را غم نگار بود مایۀ سرور  گر دیگران به عیش و طرب خّرمند و شاد

 روز فراق را که نهد در شمار عمر  بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

 کسی کند که به خون جگر طهارت کرد  نماز در خم آن ابروان محرابی
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138 در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» مشهود است؟

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

 عکسی ست در حدیقۀ بینش ز خال تو  این نقطۀ سیاه که آمد مدار نور

 زود به سلطنت رسد هر که بود گداي تو  دلق (لباس) گداي عشق را گنج بود در آستین

 از حسرت فروِغ رخ همچو ماه تو  با هر ستاره اي سر و کار است هر شبم

139 در کدام عبارت آرایۀ «متناقض نما» مشهود است؟

شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند، آن چه می شناسند شب دیگري است.

صداي سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوت ابدي کویر را نشان می دهد و آن را ساکت تر می نماید.

ماوراء الطبیعه را - که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند - در کویر به چشم می توان دید.

خیال - این تنها پرندة نامرئی که آزاد و رها همه جا جوالن دارد - سایۀ پروازش تنها سایه اي است که بر کویر می افتد.

140 در هیچ گزینه اي «تناقض» وجود ندارد به جز گزینۀ ..................

 روشنایی بخش چشم اوست خاك پاي تو  گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

 سایه اندازد هماي چتر گردون ساي تو  جلوه گاه طایر اقبال گردد هر کجا

 نکته اي هرگز نشد فوت از دل داناي تو  در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختالف

 جرعه اي بود از زالل جام جان افزاي تو  آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار

141 در کدام گزینه «تناقض» مشهود نیست؟

 بکش دشواري منزل به یاد عهد آسانی  ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست

 من و درد تو که هم  دردي و هم درمانی  من و زهر تو که هم زهري و تریاقی

 مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی  چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است

 که هم نادیده می بینّی و هم ننوشته می خوانی  هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

142 در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟

 بگرفته ز طامات الف المی چند  پوشیده مرقّعند از این خامی چند

 به اوج عّز و قناعت گذر توانی کرد  گر از حضیض جهالت حذر توانی کرد

 سعدي بنالیدي ز ما مردان ننالند از الم  می زد به شمشیر جفا می رفت و می گفت از قفا

 قّصۀ طول عمل را که سخن طوالنی است  با چنین کوتهی عمر بیان نتوان کرد

143 در عبارت «پادشاه زاده اي را که عالمات اقبال و عمارات دولت در افعال وي واضح است و در عمارت دستی چون ابر
نیسان مبارك دارد و کارداِن وافر حزم، کامل خرد و صایب راي باشد باید قدر دانند و شکر آن به سزاتر بگذارند.» چند غلط

امالیی هست؟

چهار سه دو یک

لغت و امال
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144 در متن «این طایفه، سالکان طریقت و طالبان حقیقت اند که در انوار الهی افتادند، گاه در سراپردة اهللا هست، گاه از
هالوت حّی رحمان سرمست، گاه از منّت رحیم پست، گاه هسِت جمال احدیّت و گاه نیست کمال صمدیّت گشتند. و گاه در

روزة الفت از شراب قربت سرمست شدند.» چند غلط امالیی یافت می شود؟

چهار سه دو یک

145 در کدام عبارت غلط امالیی یافت می شود؟

آن غّفاري که بر اولیاي خود رایت نصرت آشکار کرد و آن قّهاري که بر اعداي خود آیت نعمت پیدا کرد.

وحی فرستاد بدان سر سرور و مقّدم موجودات و ساللۀ طهارت و کان فتّوت، سردفتر برگزیدگان.

باز جماعتی که بوي اخالص به مشاِم ایشان رسیده بود، نفس را قهر کردند تا به هواي ابد برسد و فردوس اعلی مأواي ایشان
گردد.

از کاس موّدت شراب الفت چشیده و قلم روح این رقم بر لوح روزگار ایشان زده، آن را که خواهم بردارم و آن را خواهم
فرو گزارم.

146 در عبارِت: «شرط سالک آن است که دل از حرص و طمع پاك کند و همیشه اجل بر امل قالب دارد و در همۀ احوال
اعمال خویش را به میزان شرع سخته دارد که بذل مال سخاوت است و بذل نفس فتّوت. مرّوت عنوان طریقت است و فتّوت
سالح صحبت، دل صوفی که خزانۀ محبّت الهیّت است، از همۀ جوانب محفوظ است و به حقیقت مراقبت مضبوط.»، چند غلط

امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

147 در عبارت «ملک از استماع این نصیحت امتناع نمود و سخِن مشیر بی نظیر خار داشت. زاغ در خدمت او به حرمت
هرچه تمام تر می زیست و از رسوم طاعت و آداب عبودیّت هیچ چیز باقی نمی گذاشت و ثقت پادشاه و رعیّت به کمال اخالص و
وفور مناصحِت او می افزود و در ابواب مهّمات و انواع مصالح با او مشاورت می پیوستند و در همۀ معانی او را محروم

می داشتند.»، چند غلط امالیی وجود دارد؟

چهار سه دو یک

148 عبارت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟
«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»

 حق بسازد کار او را از وفا  هر که کار خود گذارد با خدا

 نسبت مکن به غیر که این ها خدا کند  گر رنج پیش آید و گر راحت اي حکیم

 شهد خواهی آتشی زن خانۀ زنبور را  از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

 نه در پی مستقبل و نه ماضی باش  اي دل به قضاي ایزدي راضی باش

قلمرو فکري
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149 معنی متضاد واژه هاي زیر به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
«تشّرع- صباحت- سبک سري- مرشد- همایون»

 الف) تو گویی تا قیامت زشت رویی
 ب) جغد که شوم است به افسانه در  
 ج) طریقت به جز خدمت خلق نیست

 د) هرکه سلطان مرید او باشد 
 هـ) شاه باید که بردبار بود         

 برو ختمست و بر یوسف نکویی 
 بلبل گنج است به ویرانه در

 به تسبیح و سّجاده و دلق نیست
 گر همه بد کند نکو باشد
 در سخن صاحب وقار بود

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

150 در کدام عبارت غلط امالیی بیشتري وجود دارد؟

امیر نامه ها فرمود به غزنین بر این حادثۀ بزرگ و سعب که افتاد و سالمت که به آن مغرون شد.

از لهاظ آشنایی با ادبیّات، سعدي براي من به منذلۀ شیر آغوز بود.

موالنا در دمشق پیوسته به افقان و زاري، شمس را از هر کوي و برذن، جست و جو می کرد.

لطفًا بل بداهه از امیر معّذي تقلید کرده، شعري در مدح گیوة من بگویید، بدانم قّوت تبع شما تا چه پایه است.

151 معناي چند واژه با توجه به امالي آن ها نادرست است؟
(شائبه: شک)، (شاب: پیر)، (استسقا: آب خوردن)، (مساعدت: تالش)، (گیوه: پاي افزار)، (آماس: اضطراب)، (صباحت: زیبایی)،

(لفاف: کاغذي با جنس شبیه پارچه)

پنج سه دو چهار

152 مفهوم «العبد ُیدبّر و اهللا ُیَقّدر» در کدام گزینه یافت نمی شود؟

با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم/ روي به دیوار صبر، چشم به تقدیر او

هر کجا تدبیر می چیند بساط مصلحت/ از کمین بازیچۀ تقدیر می آید برون

گرچه  صائب شود از من گره عالم باز/ عاجز قّوت سر پنچۀ تقدیرم من

کارهایی که درش بستۀ تقدیر بود/ چو تو تدبیر کنی در بگشاید یزدان

لغت و امالدرس سوم : در کوي عاشقان

لغت و امالدرس پنجم : ذوق لطیف

قلمرو فکري
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153 آرایه هاي مقابل کدام بیت تمامًا درست است؟

گفتار تلخ از آن لب شیرین چو شکر است / اي جان من که خسرو خوبان عالمی (تناقض، حس آمیزي)

شود آسوده هر کس در جوانی کار می سازد / که پیري کارهاي سهل را دشوار می سازد (کنایه، تشبیه)

نیست باکم زآتش نمرودیان / گر بسوزانندم از کین چون خلیل (تناقض، تشبیه)

عاقالن را تنگ دستی می شود رهبر به حق / رو به دریا می کند ابري که بی باران شود (تشخیص، تضاد)

154 عبارت «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به
بیش تر از آن احتیاج نداشت» با همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. تناسب مفهومی دارد.

 ز فیض سیرچشمی سنگ گوهر می تواند شد  ز اکسیر قناعت خاك شکر می تواند شد 

 زان گل بی خار تسکین خارخارم می دهد  کرده ام صائب قناعت از وصالش با خیال 

 قانع شده از بحر به یک قطرة آب است   زان در نظر خلق عزیز است که گوهر 

 ره ندارد در دل خرسند، استسقاي حرص  از قناعت می رود بیرون زسر سوداي حرص 

155 کدام گزینه با بیت «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»
قرابت دارد؟

 وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش  یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن

  ره ندارد در دل خرسند استسقاي حرص  از قناعت می رود بیرون ز سر سوداي حرص

 گوي چوگان قضا در حرکت مجبور است  شکوه از چرخش گردون ز بصیرت دور است

 گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس  دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار

156 در کدام گزینه فعلی از نوع فعل پایانی عبارت «امیر گفت: پیغامی است سوي بونصر در بابی تا داده آید.» به کار نرفته
است؟

که من کشته گردم به دست پدر چنینم نوشته بُد اختر به سر

مگیر از من اگر باشد بزرگ آن بزرگا گر خطایی کرده آمد

بسی دفتر باستان خوانده شد بسی یاد نام نکو رانده شد

چون قضاي نبشته آمد پیش فرق شاهی و بندگی برخاست

تاریخ ادبیات

قلمرو فکري

لغت و امال
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سخت- قلم چی- 1398

سخت- قلم چی- 1398

سخت- قلم چی- 1398

سخت- قلم چی- 1398

سخت- قلم چی- 1398

157 در کدام گزینه تناقض وجود ندارد؟

رعشۀ پیري مرا آگاه نتوانست کرد از تزلزل بیش محکم شد بناي غفلتم

در چشم تنگ مور به سر می بریم ما با مشربی ِز ملک سیمان وسیع تر

کاین چرخ فرومایه نداند ثمِن( = بها) ما بی قیمتی ما ز گران مایگی ماست

چشم تر دامن اگر فاش نکردي رازم ِسّر سوداي تو در سینه  بماندي پنهان

158 در عبارت زیر، به ترتیب چند واژة «مرّکب» و «وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«از لحاظ آشنایی با ادبیات، سعدي براي من مانند شیر آغوز بود براي طفل که آیۀ عضله و استخوان بندي او را می نهد. ذوق

شعري من از همان آغاز پرتوقع شد و چون مربی کارآزموده اي نداشتم، در کورمال کورمال ادبی، آغاز به راه رفتن کردم.»

یک - دو دو - سه دو - دو سه - سه

159 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. «نهاد» به درستی مشّخص شده است.

 نیست ممکن کوه را تیغ از کمر باشد جدا خازن گنج کهر را دورباشی الزم است

 وقت آن سرگشته خوش کز راهبر باشد جدا از دلیل عقل بر من کوه و صحرا تنگ شد

 از تن خاکی دل روشن گهر باشد جدا معنی بیگانه صائب می کند وحشت ز لفظ

 کعبه نتوانست کردن تلخی از زمزم جدا در حریم وصل اشک شور من شیرین نشد

160 در چند بیت هر سه نوع واژة « وندي، مرکب و وندي ـ مرکب » به کار رفته است؟
 الف) شهري ز تو زیر و زبر هم بی خبر هم باخبر
ب) روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد

ج) آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
د) ماهرویا مهربانی پیشه کن

 وي از تو دل صاحب نظر مستان سالمت می کنند 
 ماهی شوم رو می رخی گر زنگی نوبرده ام

 آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست
 خوبرویی را بباید زیوري

یک دو سه چهار

161 یکی از آرایه هاي مقابل کدام بیت، نادرست است؟

در بحر کمال تو، ناقص شده کامل ها / در عین قبول تو، کامل شده نقصان ها (تشبیه، پارادوکس)

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو (تلمیح، تشبیه)

در مذ هب ما باده حالل است ولیکن / بی روي تو اي سرو گل اندام حرام است (استعاره، واج آرایی)

پیش دیوار آن چه گویی هوش دار / تا نباشد در پس دیوار گوش (مجاز، جناس)

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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متوسط- سراسري- 1383

متوسط- سراسري- 1384

متوسط- سراسري- 1385

متوسط- سراسري- 1360

متوسط- سراسري- 1387

162 در کدام عبارت، واژه هاي وندي، مرّکب و وندي - مرّکب وجود دارد؟

در پی انقالب مشروطه، شاخه اي تازه بر درخت کهنسال ادبیات ما می روید و بعدها می بالد و به بار می نشیند.

دهخدا مقاالت سیاسی - انتقادي خود را به طنز و با نثري ساده می نوشت و در روزنامۀ صور اسرافیل به چاپ می رساند.

در عصر مشروطه، طنز و نقد سیاسی و اجتماعی افزایش می یابد و نثر طنزآمیز در خدمت مبارزة سیاسی قرار می گیرد.

دهخدا پس از دوران جوانی گوشه نشینی اختیار کرد و عالوه بر تألیف و تصحیح کتب به نوشتن لغت نامه پرداخت.

163 در عبارت: «با این همه عیب جویی که بدبینان نسبت به آیندة ادب ایران دارند، ادب برومند و با لنده اي است. نثر
فارسی در دست نویسندگان مایه دار کنونی، عیب ناك تر از نثر گذشته نیست و در بسیاري موارد از آنچه گذشتگان می نوشته 

اند مفهوم تر و روشن تر است.»  به ترتیب چند واژة مرّکب و چند واژة وندي - مرّکب وجود دارد؟

دو - یک دو - سه یک - دو سه - دو

164 عبارت «هر عصب و فکر به منبِع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنواِن مشیِّت الهی می پذیرفت.» با کدام
بیت تناسب مفهومی ندارد؟

جاي دگر ز پر توش آفاق با ضیاست  جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان      

به روز دولت و نکبت که کار کار خداست تو کار خویش به فضل خداي مکن تفویض       

گمان مبر که دگرگون شود هر آنچه قضاست بدان قدر که تو جّدي نمایی و جهدي           

تبارك اهللا از این فتنه ها که در سر ماست سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید       

165 در عبارت زیر به ترتیب چند واژة «وندي، مرّکب و وندي - مرّکب»  وجود دارد؟
«بنا به سنجش دانش پژوهان از تاریخ شهرها، نیشابور یکی از عبرت انگیزترین تاریخ ها را دارد و اگر سرگذشت آن را

بنویسم، گویاترین مرکز فرهنگی این سرزمین به شمار می رود.»

پنج - دو - دو شش - سه - دو پنج - سه - یک شش - دو - دو

166 در کدام بیت آرایۀ متناقض نما وجود دارد؟

با دولِت وصالت خوش بود روزگاري  ما را ز هم جدا کرد ایّام ور نه ما را  

تا کی آهسته و نهان گفتن دوست می دارمت به بانگ بلند 

ور نه هر مو بر تن ایّام دشمن، دشمن است ما و دشمن دوستی، این رسم، رسم تازه اي است  

هر که را بودست آه سرد می داند که چیست آتش سردي که بگدازد درون سنگ را  

قلمرو زبانی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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متوسط- سراسري- 1388

متوسط- سراسري- 1360

متوسط- سراسري- 1389

متوسط- سراسري- 1389

متوسط- سراسري- 1389

متوسط- سراسري- 1384

167 در عبارت «دست یابی به دانشی در زمینۀ زبان و نقش هاي گوناگون آن جز از راه درس و کالس و بهره یابی از معلّم و
استمرار در فراگیري، امکان پذیر نیست.»، به ترتیب چند واژة «وندي»، «مرّکب» و «وندي - مرّکب» وجود دارد؟

دو - دو - سه سه - یک - سه سه - دو - سه چهار - یک - سه

168 در متن «ایرج افشار، نویسنده و پژوهشگر پرکار معاصر، عالوه بر آثار تحقیقی چون فهرست مقاالت فارسی و
راهنماي تحقیقات ایران، سفرنامه هایی دارد که حاصل گشت و گذار وي به چهار گوشۀ جهان است.» به ترتیب چند واژة وندي،

مرّکب و وندي - مرّکب یافت می شود؟

شش - دو - سه پنج - دو - دو شش - دو - دو چهار - سه - دو

169 در کدام عبارت، وابستۀ مضاف الیه واژة «وندي»  است؟

طنین قاطع کنندة فرمان وحی در فضاي درون من

نخستین صداي زنگ هاي این کاروان رحیل کرده به سوي حّج

قناعت به حداقل ضرورت، الزمۀ رسیدن به اوج مراتب انسانی

اعتراض شاعر به مخالفان و بدگویان براي اثبات بی گناهی خویش

170 در کدام گزینه، همۀ واژه هاي مرّکب، در حقیقت فشردة یک جملۀ سه جزئی با مفعول هستند؟

گاو صندوق، دست مایه، آلو بخارا، نی شکر گالب، راه گذر، پرزور، بدگمان

خوش حال، آرام بخش، زیرنویس، صورت حساب حق طلب، راهنما، تأّسف انگیز، سخن شناس

171 در همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. آرایۀ «متناقض نما»  به کار رفته است؟

 گرچه بیمارپرستی بَتر از بیماري است  من پرستار دو چشم خوش بیمار توام 

 تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس   فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 

 اي که در آغاز پایانی هنوز ختم پایانیم، مهر آغاز کن 

  بشکستن آن درست می دانستم  من عهد تو سخت سست می دانستم 

172 در کدام عبارت واژة «مرّکب» وجود دارد؟

کوشش بشر متمّدن امروز براي کشف حقیقت هستی

شناخت حدود مسئولیّت هاي بشري در دنیاي وابسته به آن

یافتن پرسش پاسخ هاي همیشگی انسان از دستگاه عظیم آفرینش

مراجعه به منابع علمی تازه، دقیق، روشمند و دستاورد نویسندگان معتبر

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی
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متوسط- سراسري- 1384

متوسط- سراسري- 1390

متوسط- سراسري- 1387

متوسط- سراسري- 1386

متوسط- سراسري- 1390

متوسط- سراسري- 1389

173 در همۀ ابیات به جز بیت  ..................  متناقض نما موجود است.

 گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش  تا نکردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

راحتی گر هست در ترِك امیِد راحت است  این مقّرر شد که هرگز نیست راحت در جهان

 چون درنگري دشمن جان تو هم اوست  هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست

  دم  به دم با من و پیوسته گریزان از من  با من آمیزش او الفت موج است و کنار

174 در بین واژه هاي زیر، ساختمان چند واژه به ترتیب، از «صفت + اسم + وند» تشکیل شده است؟ «نوآموزي، چهارراه،
هیچ کاره، تازه وارد، رنگین کمان، هزار ساله، سرخگون، دادگستري، سه پایه، دور افتاده.»

چهار سه دو یک

175 در عبارت زیر به ترتیب چند واژة «مرّکب» و «وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«رویارویی فریدون با ماردوش ستم پیشه و عدالت پیشگی وي از او چهره اي محبوب و دادگر در شاهنامه ساخته است و

سرانجام پیش بینی اخترشناسان یعنی نابودي حکومت ضّحاك به وقوع پیوست.»

سه - چهار چهار - چهار پنج - سه پنج - چهار

176  در کدام بیت آرایۀ متناقض نما به کار رفته است؟

 درد کز وي رسدم، مایۀ درمان من است  کشتۀ عشق وي از زندة جاوید به است

 زنده بی جان نتوان بودن و او جان من است  ُمرَدم ار فرقت جانان و عجب نیست از آنک 

 به چه معلوم توان کرد که او را دهن است  گر شکر خندة آن پستۀ شیرین نبَود

 دل دیوانه َوشم چون نه به فرماِن من است  پاي بند سر زلفین چو زنجیر تو شد

177 در میان واژه هاي «دستگاه - پگاه - پارچه - کلوچه - زمستان - دیوار - خاندان - ناودان - تهمینه - ساربان - گفتار
- آمیزه - دردمند - بهاره - دو پهلو - مداد پاك کن - گالب پاش - کمانک - رفتن - ناخودآگاه - سرتاپا - سه گوشه» به

ترتیب چند واژة «ساده»، «وندي»، «مرّکب» و «وندي- مرّکب» وجود دارد؟

هشت - هفت - چهار - سه ده - شش - سه - سه

نه - هفت - سه - دو یازده - چهار - چهار - دو

178 در کدام گزینه، همۀ واژه هاي مرّکب، در حقیقت فشردة یک جملۀ سه جزئی با مفعول است؟

الك پشت - چهارراه - دست برد - نوروز گالب پاش - مداد پاك کن - گل گیر - قلم تراش

مهمان سرا - رهاورد - کارکرد - بنیان گذار درازدست - مادرزن- آب کش - کتاب  خانه

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی
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متوسط- سراسري- 1389

متوسط- سراسري- 1388

متوسط- سراسري- 1385

متوسط- سراسري- 1384

متوسط- سراسري- 1391

179 در عبارت: «زماِن ما نیز، عصر دانشوراِن خبیر و دل آگاه در قلمرِو مطالعاِت تخصّصی است و ادبّیات هم چون دیگر
دانش ها، امروز به شاخه هاي گوناگون و رشته هاي متعّدد و مستّقل به صورتی تقسیم شده است که هر یک به آسانی می تواند
همۀ عمِر کوتاهی را که نصیب ِهر یک از ماست ویژة خود سازد بدون آن که تشنگی مان را براي دست یابی به معرفت ژرف تر

فرو نشاند.» به ترتیب چند واژة مرّکب و چند واژة وندي - مرّکب وجود دارد؟

سه - سه سه - دو دو - سه دو - دو

180 در متن «از زمینه هاي خیال انگیز شاهنامه، توصیف هاي استادانه اي است که سخن سراي بزرگ طوس از شب و روز و
طلوع و غروب آفتاب به عمل آورده است و استاد طوس نه تنها حماسه پردازي تواناست بلکه نّقاشی زبَردست و شاعري تشبیه

آفرین نیز هست.» به ترتیب، چند واژة وندي و چند واژة مرّکب وجود دارد؟

پنج- شش پنج- پنج شش- چهار شش- پنج

181 در همۀ ابیات به جز بیت  ..................  آرایۀ متناقض نما مشهود است.

فخرها دارند و عاري بیش نیست بیدل این کم هّمتان بر عّز و جاه

جز زهر غّصه در شکر روزگار نیست کدام آشنا به ماحضر روزگار نیست 

این خون گرم در جگر روزگار نیست داغ دلم چو الله به مرهم نمی رسد   

عیش این گلشن خماري بیش نیست  الله و گل زخمی خمیازه اند  

182 در عبارت: «زبان فارسی، معرف سیماي معنوي و عامل تفاهم و تعاون و مظهر دستاوردهاي متراکم اندیشۀ پشینیان و
سند هویت و مایۀ سرافرازي و مهم ترین پشتوانۀ فرهنگی و بیانگر راز جان به در بردن این ملت در روزهاي سخت و طاقت 
گداز و حاوي جوهر لیاقت ایرانیان رنج دیده و پر طاقت و زنده و پایدار، در طول تاریخی پر فراز و نشیب و سراسر ارزشمند و

دراز دامن است.» به ترتیب چند واژة وندي - مرّکب و چند واژة مرّکب وجود دارد؟

چهار - چهار پنج - شش چهار - پنج شش - چهار

183 در متن زیر به ترتیب چند واژة وندي، مرکّب و وندي - مرکّب یافت می شود؟
«نویسنده در این داستان کوتاه، روح عدالت خواهی و اعتراض به استبداد اربابان و دولت خودکامه را در سیماي دهقانی شورشی
به تصویر می کشد. درگیر ودار این نبرد و پیکار مأموران ابتدا همسرش را می کشند و سپس او را دستگیر می کنند. این داستان

بیانگر واقعیت هایی تلخ از اوضاع اجتماعی عصري است که هنرمندانه توصیف شده است.»

هفت - دو - دو شش - دو - دو هفت - یک - سه هشت - یک - سه

قلمرو ادبی

قلمرو زبانی
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متوسط- سراسري- 1391

متوسط- سراسري- 1382

متوسط- سراسري- 1382

متوسط- آزاد صبح- 1386

184 مفهوم: «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» با کدام بیت
متناسب است؟

 که ندادند جز این تحفه به ما روز الست  برو اي زاهد و بر ُدردکشان خرده مگیر

 سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود  در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

 دور از لب تو چون می بی غش گرفته ام  خون خورده ام نه باده که زهرم نصیب باد

 زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است  من نخواهم کرد ترك لعل یار و جام می

185 در همۀ عبارت ها به جز عبارت .................. واژة «وندي» و «وندي - مرّکب» وجود دارد؟

توصیف شوریدگان و سالکان طریقت و ویژگی هاي اشعار الهی و شور و حال غزلیّات عرفانی شعراي ایران

امکان سنجش و مقایسۀ آثار ادبی و ارزشمند از البه الي آثار ادبی و تأثیرپذیري هاي ملل از یکدیگر

ابداع معانی دل نشین و سخن گفتن از دنیاي طوفان زدة درون شاعر و نیازش به معشوق و ناتوانی در برابر او

بهره گیري از اساطیر، نمادها و شخصیت هاي حماسی شاهنامه و تاریخ ایران و تلفیق آن با چهره هاي بزرگ اسالم

186 بیت  «مهمان سراست خانۀ دنیا که اندر او / یک روز این بیاید و یک روز آن رود»  با مفهوم کدام بیت ارتباط معنایی
بیشتري دارد؟

  یکی رسم بد ماند ازاو جاودان  یکی نام نیکو ببرد از جهان         

 که چون زین در در آیی بگذري زان  جهان را چون رباطی با دو َدر دان          

 نشاید مست خفتن بر سر چاه  جهان چاهی است بی بن بر سر راه          

 پیش از آن روز کز جهان بروي  برو اندر جهان تفّرج کن          

187 در عبارت زیر چند واژة «وندي - مرّکب» وجود دارد؟
«اُنس انسان با هنر و آثار هنري شامل ادبیات، مجسمه سازي، معماري ناشی از حس زیبایی شناسی اوست.»

چهار دو یک سه

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی
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متوسط- سراسري- 1383

متوسط- سراسري- 1383

متوسط- آزاد صبح- 1386

متوسط- آزاد صبح- 1386

متوسط- گزینه 2- 1391

188 در کدام عبارت، واژه هاي «وندي، مرکب و وندي- مرکب» وجود دارد؟

تصنیف سازي فارسی را عارف قزوینی ابداع نکرد و پیش از او هم کسانی در این قالب طبع آزمایی کرده اند.

روزنامه اي ادبی و فکاهی به نام نسیم شمال انتشار یافت که مدیر و نویسندة آن سیّد اشرف الّدین گیالنی بود.

عارف از شانزده سالگی به دنیاي شعر روي آورد و نخستین اشعار او زمینۀ مذهبی داشت.

سلمان فارسی صحابی مشهور پیامبر با راهنمایی حضرت علی (ع) در زمان خلیفۀ دوم حاکمان مداین شد و در همان جا
درگذشت.

189 در مصراع  «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق» ، کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟

کنایه تشبیه تشخیص مراعات نظیر

190 معنی دقیق تر جملۀ سوم عبارت «عکس ها را دیدم، لبریز شدم، سراچۀ ذهنم آماس می کرد» در کدام گزینه آورده
شده است؟

خانۀ کوچک قوة باطنم گسترش می یافت. خانۀ اندیشۀ محدودم در حال بزرگ شدن است.

خانۀ کوچک ورم کرده ام بهبود یافت. خانۀ کوچک اندیشه ام خود را ناتوان می دید.

191 در عبارت زیر کدام واژه «وندي - مرّکب» است؟
«ما نیز باید مانند نیاکان خویش، قدر این پشتوانه هاي گران بها را بدانیم و در خواندن و فهمیدن این آثار ارزشمند و نگهداري

آن ها بکوشیم.»

گران بها ارزشمند پشتوانه ها نگهداري

192 در کدام گزینه مفهوم «جبر» مشهود نیست؟

حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود  /  اي شیخ پاکدامن معذور دار ما را

خرقۀ زهد و جام می گرچه نه در خور همند  /  این همه نقش می زنم از جهت رضاي تو

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

کنون به آب می لعل خرقه می شویم  /  نصیبۀ ازل از خود نمی توان انداخت

قلمرو ادبی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو فکري
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متوسط- گزینه 2- 1390

متوسط- آزاد عصر- 1388

متوسط- آزاد عصر- 1389

متوسط- آزاد صبح- 1384

متوسط- آزاد صبح- 1384

193 مفهوم بیت زیر در کدام بیت به وضوح دیده می شود؟
 گویی ز لب فرشته خویی ُرسته است» « هر سبزه که بر کنار جویی ُرسته است

 شده با خاك ره یکسان، دریغا!  عزیزان جهان را بین که یک راه 

 دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟   یاري اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟

 و آن نیز که هست جفت خار است  در باغ زمانه هیچ گل نیست

 که در بساط زمین جاي آرمیدن نیست  در سیر دایمی چرخ می شود معلوم

194 کاربرد کلمات مرّکب از صفت و اسم در کدام گزینه با دیگر گزینه ها تفاوت دارد؟

(رادمرد، بلندقد، خوش خط) (دماسنج، نامه رسان، خون بها)

(سفیدپوست، هزار پا، سه تار) (زیرنویس، روکش، روانداز)

195 در کدام ترکیب از گزینه ها واژة «وندي - مرکب» وجود دارد؟

دانشمند ادب دوست تنگاتنگ روزگار قدرتمند خود محور فرار راه انسان ها

196 کدام گزینه موضوع اصلی کتاب هاي «اسرارالتّوحید و «روزها» است؟

شرح حال نویسی و مسائل اجتماعی - نمونۀ برجستۀ زندگی اخالقی مردم

رازهاي عاشقانه و کرامت عرفا - برجسته ترین کتاب تحلیلی و اجتماعی مردم

شرح کرامات بزرگان تا قرن هفتم - نمونۀ برجستۀ حسب حال و داستان بزرگان

شرح حال نویسی و کرامات به شیوة داستانی - نمونۀ برجستۀ حسب حال و زندگی نامه

197 در کدام عبارت واژه هاي «ساده، وندي، مرّکب و وندي - مرّکب» به کار رفته است؟

خواب دیدن ضحاك نشانۀ پریشان حالی و درون آشفته و خاطر بی آرام اوست.

نیکوکاري و نیک خواهی کاوه آهنگر فروزش صاعقه است که ظلم و تباهی را می سوزاند.

ستایش و دادپیشگی و تأکید بردادگري در مردم فرودست و پاك دل فراوان است.

فریاد یک آهنگر ساده همۀ چاره گري هاي فرعون مآبانه را نقش بر آب کرد.

قلمرو زبانی

تاریخ ادبیات

قلمرو زبانی
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متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

198 در کدام گزینه غلط امالیی موجود است؟

 نروم جز به همان ره که توام راه نمایی  ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی  همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 

 تو نمایندة فضلی، تو سزاوار سنایی  تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی

  نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 

199 «سنگ آمدن بر پا» کنایه از چیست؟

پیمودن کوه ها و سنگالخ ها لنگان پیمودن مسیر و راه

گم کردن راه و مسیر مبتال شدن به رنج و سختی بسیار

200  چرا در مصراع  «کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم» پارادوکس وجود دارد ؟

آوردن زلف پریشان براي معشوق آوردن پریشان براي زلف

طلب جمعیّت از زلف پریشان بیان کسب براي جمعیت

201 کدام گزینه پارادوکس ندارد؟

اگر چه تلخ باشد فرقت یار چه خوش روزي بود روز جدایی

بر او تلخ است هم امید دیدار خوش است اندوه تنهایی کشیدن

202  در کدام گزینه پارادوکس دیده می شود؟

مادر خویش را از بین می برد اشک شوق می بارد

اّرابه ي بی رحم زمان، از حرکت باز می ایستد با دیدار یوسفش، بینا و بیدار می شود

203  با توّجه به بیت زیر، کدام گزینه غلط است؟
 بیا که یاد تو آرامشی است توفانی»  «کنار تو لنگر گرفتم کشتی عشق

لنگر گرفتن کشتی عشق: کنایه از عاشق شدن کنار: ایهام

کشتی عشق: اضافۀ استعاري آرامش توفانی: متناقض نما

204 در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟
شاب (جوانی) - حجره (کلبه) - صافی (تصفیه کننده) - سیه فام (سیه رنگ) - عصاره (چکیده) - قوز (خمیدگی پشت) - استسقا

(طلب صلح) - پالیز (جالیز) - کارآزموده (با تجربه)

لغت و امال

قلمرو فکري

قلمرو ادبی

لغت و امال
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متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- آزاد صبح- 1385

205 در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد ؟

آن موش را زبرا نام بود ، با دهاي تمام و خرد بسیار

احمال آن بی مزد و منّت است و امحال این ، دور از فتوت

آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد ، بانگ هزاهز و غریو خاست

روز و شب با فخر و مباهات ، با شادي و غرور به تصدیقم می نگریست

206 در مصراع «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد ؟

مراعات نظیر کنایه تشخیص تشبیه

207 بیت : «دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند     کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است» با کدام بیت ارتباط
مفهومی دارد ؟

( سراسري هنر – 89 )

بر مراد دانه هرگز آسیا گردیده است ؟ با که گردون سازگاري کرد تا با ما کند

عید قربان است دایم خانۀ قّصاب را با ستمکاران گیتی بد نمی گردد سپهر

ز شوق است اگر دل به این جهان بستم جهان تنگ بسان دهان او هیچ است

که بی ما بگردد بسی روزگار غم از گردش روزگاران مدار

208 در بیت زیر«مگیر» و « استسقا » در چه معنایی به کار رفته اند؟
 بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»  «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم

قرض کردن، آب طلب کردن بازداشت، بیماري تشنگی

به دل گرفتن، آب طلب کردن بازخواست، بیماري تشنگی

209 کدام گزینه به سرنوشت و مقّدرات انسان نیز اشاره دارد ؟

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

قلمرو ادبی

قلمرو فکري
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متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- خارج از کشور- 1385

متوسط- سراسري- 1384

متوسط- سراسري- 1382

متوسط- سراسري- 1382

متوسط- سنجش- 1386

210 در کدام بیت، آرایۀ «تناقض» به  کار رفته است؟                                                         

 جز بدان خاك آستان، روشن  دیدة بخت مقبالن نشود   

  حاصل این عقل غم افزاي شادي کاه را  آبی در ساغر بزن بر عشق و در مجمر بسوز

 با فرودین پایگاه هّمتش دون است و پست  هّمتی دارد چنان عالی که چرخ برترین  

 با چنین دل بستگی ، از خود بریدن مشکل است ؟  هر سر موي تو را با زندگی پیوندهاست    

211 در کدام بیت متناقض نما ( پارادوکس ) وجود دارد ؟                                    

  که در کمین من آن چشم نامسلمان است  بگو چگونه کنم دعوي مسلمانی     

 که این معامله بیرون ز کفر و ایمان است  به عشق زلف و رخت ، فارغم ز دیر و حرم 

 هنوز صورت او زیر پرده پنهان است  مهی که راز من از پرده آشکارا کرد 

   دل من است که هم جمع و هم پریشان است  به یاد کاکل ُپرتاب و زلف پرچینش   

212  در همۀ ابیات به جز بیت  ..................  متناقض نما موجود است .                    

 چون در نگري دشمن جان تو هم اوست  هرکس که تو را به دوستی تکیه بر اوست

  دم به دم با من و پیوسته گریزان از من  با من آمیزش او الفت موج است و کنار

 گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش  تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي  

 راحتی گر هست در ترك امید راحت است  این مقّرر شد که هرگز نیست راحت در جهان 

213 در کدام بیت، آرایۀ متناقض نما ( پارادوکس ) مشهود است ؟

 اي در شکسته جام ما ، اي بر دریده دام ما  اي یوسف خوش نام ما ، خوش می روي بر بام ما 

  خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا  شب رفت صبوح آمد ، غم رفت فتوح آمد 

 با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

  ساقی بده بشارت رندان پارسا را  خوبان پارسی گو بخشندگان عمراند 

214 در کدام مصراع ، آرایۀ «متناقض نما»  به کار نرفته است ؟

دولت فقر خدایا به من ارزانی دار کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کردم

باشد که باز بینیم دیدار آشنا را جامه اش شوالي عریانی است

215 در کدام بیت آرایۀ «متناقض  نما»  دیده نمی شود ؟

 ما را بکشت یار به انفاس عیسوي  این قصۀ عجب شنو از بخت واژگون    

 تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی  پرده بردار که بیگانه خود این روي نبیند 

 َرم آهوي تصویرم ، شتاب ساکنی دارد  ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم 

 هر که را بودست آه سرد می داند که چیست  آتش سردي که بگذارد درون سنگ را  
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متوسط- سنجش- 1385

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- تالیفی منتا- 1391

متوسط- خارج از کشور- 1385

متوسط- آزاد صبح- 1381

216 در کدام بیت، آرایۀ «تناقض» وجود ندارد ؟

   اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را  فلک در خاك می غلتید از شرم سرافرازي 

 خرم آن کس کاو بدین غم شادمانی می کند  می خورم جام غمی هر دم به شادي رخت  

    از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي  ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي 

 به جان رسیدم از آن تا به خدمتش نرسیدم  دو هفته می گذرد کان مه دو هفته ندیدم  

217 کدام گزینه متناقض نما ندارد ؟                                                                         

 بیار باده که بنیاد عمر بر باد است  بیا  که قصر امل سخت سست بنیاد است

  کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

 باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟  ور به رویش برگ لبخندي نمی روید  

 جامه اش شوالي عریانی است  ساز او باران، سرودش باد  

218 در همۀ گزینه ها، متناقض نما (پارادوکس) به کار رفته است به جز گزینۀ  ..................

دولت فقر خدایا به من ارزانی دار.

از تهی سرشار ، جویبار لحظه ها جاري است .

سحر از سپیدة چشمان تو می شکوفد و شب در سیاهی آن به نماز می ایستد.

برگ بی برگی نداري الف درویشی نزن.

219 بیت «هان اي دل عبرت بین از دیده عبر کن هان /  ایوان مداین را آیینۀ عبرت دان»  به مفهوم کدام بیت نزدیک تر
است ؟

  دادگر آسمان بگیرد از او داد  گر ندهد داد خلق ، دادگر خاك 

  آن چه بد از خشت خام و آن چه ز پوالد  کاخ بزرگ ملوك رفته نظر کن

  این گلۀ انبیا به داد فرستاد داد ده و داد کن که دادگر کل  

 ز آب و گل داد بیخ و بنیاد  هر چه بنا انبیا نهاده به گیتی 

220 در کدام مصراع آرایۀ «پارادوکس» به کار رفته است؟

خشک آمد کشتگاه من سحر از سپیدة چشمان تو می شکوفد.

یک صالي آشنا به رهگذر نمی زند. جامه اش شوالي عریانی است.
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متوسط- سراسري- 1392

متوسط- سراسري- 1393

متوسط- سراسري- 1393

متوسط- گزینه 2- 1394

221 واژه هاي قافیه در همۀ ابیات به جز بیت  ..................  «وندي»  است.

 وصال افزون کند شوق طلبکار معانی را  به یوسف چون رسد جویاي یوسف می شیود ساکن

 جمال آشنا رویان گلزار معانی را  خطر از سبزة بیگانه بیش از زهر می باشد

 طلبکار وصال دّر شهوار معانی را  لبی خامش تر از گوش صدف آماده می باید

  به هر آیینه منمایید دیدار معانی را  ندارد بهره اي از حسن معنی چشم صورت بین

222 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

طمع مکن که در او بوي مهربانی نیست دوام پرورش اندر کنار مادر دهر

 که بی وفایی دور فلک نهانی نیست  چه حاجت است عیان را به استماع بیان

 که خانه ساختن آیین کاروانی نیست  دل اي رفیق در این کاروان سراي مبند

که دیگرت خبر از لّذت معانی نیست  چو بت پرست به صورت چنان شدي مشغول

با توجه به ساختمان واژه ها، نمونه هاي مقابل کدام گزینه، تمامًا درست است؟  223

بن + وند + بن  صفت (دانشجو، کارآموز، زد و بند)

بن + وند + بن  اسم (گفت وگو، دانش پژوه، کشت و کشتار)

اسم + وند + اسم  قید (سراسر، گوش به زنگ، سر تا پا)

وند + صفت مرکب  صفت (ناجوانمرد، بی انتها، ناشکیبا)

224 در کدام گزینه، همۀ آرایه هاي «تشبیه، جناس، متناقض نما و مراعات نظیر» دیده می شود؟

   تا بود فلک شیوه ي او پرده  دري بود  تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد

  نشان منزل دل هاي ناصبور کجاست؟  درنگ می کشدم، پس شتاب نور کجاست؟

   نان پاره اي دریغ که مهر نماز شد  سجاده را به سفره، دگر می توان فروخت

 بی ثمر بین که ثمر دارم از این بی ثمري     سرو آزادم و سر بر فلک افراشته  ام  
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متوسط- گزینه 2- 1394

متوسط- قلم چی- 1394

متوسط- قلم چی- 1394

متوسط- خارج از کشور- 1389

متوسط- خارج از کشور- 1394

225 در کدام بیت واژة «مرّکب » بیشتر از ابیات دیگر وجود دارد؟

 مرغ خوش خوان، طرب از برگ گل سوري کرد  غنچۀ گلبن وصلم ز نسیمش بشُکفت

 ز روي دختر گلچهر رز نقاب انداز  به نیم شب اگرت آفتاب می باید

 گلر خانش دیده نرگس دان کنند  هر کجا آن شاخه نرگس بشکفد

 بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست  نه من سبو کش این دیر ِرنْد سوزم و بس

226 در بین واژ ه هاي داده شده، چند واژه وجود دارد که در اصل گروه اسمی بوده اند و جاي هسته و وابستۀ آن ها عوض
شده است؟

« خون بها، روزمزد، گالب، چوب لباس، جانماز، دست بند، ریش سفید، شب کاله، کارخانه، قندشکن »

هفت پنج شش چهار

227 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. واژه هاي «مرکب و وندي - مرّکب» وجود دارد.

زبان فارسی تا عصر حاکمیّت استعماري انگلیس بر هند، در این سامان رواج روزافزونی داشت.

جان بخشی به مفاهیم و اشیاي بی جان در واقع نوعی خیال پردازي شاعرانه است.

تالش برخی شاعران براي یافتن مضمون هاي تازه و موشکافانه فهم شعر آن ها را دشوار ساخته است.

گروهی از شاعران صاحب ذوق آگاهانه به دگرگونی خّط مشی در شعر فارسی پرداختند.

228 در کدام گروه، همۀ واژه هاي مرّکب، در حقیقت فشردة یک جملۀ سه جزئی با مفعول است؟

ره آورد- نوپرداز- پر رو- بد زبان کوچک سال- صبح دم- یک رنگ- دستاورد

نزدیک بین- پاسخ گو- آینه گردان- حصیرباف سحرخیز- خودرأي- خوش خرام- خوش روش

229 عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» با مفهوم
کدام بیت، متناسب است؟

 آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست  راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

 در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست  در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست

 در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

 ورنه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست  هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
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متوسط- سراسري- 1394

متوسط- خارج از کشور- 1392

متوسط- گزینه 2- 1395

متوسط- قلم چی- 1395

230 بیت: «خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط    که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است» با کدام بیت تناسب مفهومی
دارد؟

 هیچ مکروه این قدر در دیده ها مرغوب نیست  با همه زشتی ز دنیا چشم بستن مشکل است

 ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم  رهروان عقل ساحل را به جان دل بسته اند

 چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  سازگاري چرخ را با من نبود از راه لطف

 دلبستگی به خار و خس آشیانه چیست؟  در گلشنی که خرمن گل می رود به باد

231 منظومه «آري زمان فّره جوانی را می پژمرد، بر ابروان زیبا شیارهاي موازي در می افکند.» با کدام بیت تناسب معنایی
دارد؟

 که دیگر سرنگون در پاي خود چون طارم تاکی  عصا با خود ستون کردي کجا شد سرو باالیت

 که سرو راستین دیدم سزاوار سرافرازي  هر آن کاو سرکشی داند مبادش سروري اي گل

من ز خود آزردم از فرط جوانی ها جوانی  خود جوانی هم به این زودي به ترك کس نگوید

 تا مگر پیرانه سر از سر بگیرم نوجوانی  ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی

232 در همۀ گزینه ها به جز .................. آرایۀ «متناقض نما» وجود دارد.

 به جان دوست همان نیستی پناه من است  زنند طعنه که اندر جهان پناهت نیست

 عاشقی دین من و مهر بتان آیین است  اي که گویی که ترا دینی و آیینی نیست

 تلخش آید شکر از بس که لبت شیرین است  مگس آنجا که لب توست گریزد ز شکر

 از آن که رحمت حق ضامن گناه من است  قلندرانه گنه می کنم ندارم باك

233 مفهوم بیت «بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است/ بیار باده که بنیاد عمر بر باد است» با کدام بیت تناسب دارد؟

 که بنیادش نه بنیادي است محکم  منه دل بر سراي عمر سعدي

 کاتش دل آب رخم ریخته است  ساقی از آن آب چو آتش بیار

 دمید صبح و تو چون سبزه در ته سنگی  گذشت عمر و تو مست شراب گلرنگی

 وفاتش فروبست دسِت عمل  اجل بگسالندش طناب امل
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متوسط- قلم چی- 1395
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متوسط- گزینه 2- 1395

متوسط- قلم چی- 1395

متوسط- قلم چی- 1395

234 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آرایۀ «تناقض» به کار رفته است.

 ما را بکشت یار به انفاس عیسوي  این قّصه عجب شنو از بخت واژگون

 به درد تازه درمان تازه گردان  به هر دردیت درمان هم ز درد است

 نامه واکرده این جا نامه سربسته است  بی سخن روشن دالن بهتر به مضمون می رسند

 دگران روند و آیند و تو هم چنان که هستی  تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

235 مفهوم بیت «حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود / اي شیخ پاك دامن، معذور دار، ما را» با کدام گزینه قرابت
دارد؟

 اختیاري نیست عاشق را دل و جان باختن   دل ز شبنم می برد خواهی نخواهی آفتاب  

 سر چو شبنم در ره خورشید تابان باختن  قطره را گوهر ، گهر را بحر عمان کردن است

 نیست بر پروانه مشکل ، خردة جان باختن  در شبستانی که اشک شمع آب زندگی است

 چشم را از گریه در راه عزیزان باختن  دارم این یک چشمه کار از پیر کنعان یادگار

236 کدام گزینه بیانگر مفهوم عبارت زیر است؟
«خاله ام با همه تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن

احتیاج نداشت.»

 اگرچه صورت مقراض ال دارد گریبان ها  به فکر نیستی هرگز نمی افتند مغروران

 که دارد یاد هر موري در آن وادي سلیمان ها  حیات جاودان خواهی به صحراي قناعت رو

 که آخر می شود خار سر دیوار مژگان ها  نمی بینی ز استغنا به زیر پا، نمی دانی

 یک عمر قناعت نتوان کرد الهی  تا چند کنیم از تو قناعت به نگاهی

237 کدام گزینه با مفهوم بیت «پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی/ کان سبزه ز خاك الله رویی رسته است» قرابت دارد؟

 بر خاك راه اي صنم گل عذار، پاي  خار از زمین چو سبزه برآید اگر نهی

 که زنگار اشکم ز راهت زداید  از آن دیده بر خاك پاي تو سایم

 در پیش پاي خویش ببین و خرام کن  هر نقش پاي گردة خورشید عارضی است  

 به باغ، سرو روان قامت طویل کشید  چمن ز سبزه خطی بر رخ جمیل کشید  

238 در ساخت همه واژگان کدام گزینه بیش از دو وند به کار رفته است؟

ستایشگري، نایافتنی، ناشنوایی موذي گري، ناشکیبا، نسنجیده     

کشت وکشتار، زیاده خواهی، هماهنگی کشتارگاه، ناراحتی، ناجوانمردي
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239 مفهوم ابیات رباعی کدام گزینه با بقیه مناسبتی ندارد؟

 آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت  آن قصر که جمشید در او جام گرفت
 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 از پاي فتاده سرنگون باید رفت  گر مرد رهی میان خون باید رفت
 خود راه بگویدت که چون باید رفت  تو پاي به راه در نِه و هیچ مپرس

 از روي حقیقتی نه از روي مجاز  ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز (= بازیگر)
 رفتیم به صندوق عدم یک یک بار  یک چند بر این بساط بازي کردیم

 هر یک به هواي خویش لختی بدوند  آن ها که کهن ترند و آن ها که نُواند
 رفتند و رویم و دیگر آیند و روند  این سفله جهان به کس نماند جاوید

240 کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري با شعر زیر دارد؟
 بر ابروان زیبا شیارهاي موازي درمی افکند»  «آري زمان فّرة جوانی را می پژمرد  

 وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد  جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد 

 که سازد کامیاب از وصل، پیر ناتوانی را  جوانی بگذرد یا رب به کام دل جوانی را 

 نکرده است مرا پیر، غیر داغ جوانی  به کام خویش نچیدم گلی ز باغ جوانی

 چون جوانی رفت آب زندگانی می رود  تا جوانی نوبهار زندگانی خّرم است

241 کدام گزینه با مصراع دوم شعر زیر قرابت معنایی دارد؟
 «از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار

نیست
 مگر ترانۀ من که در روزگار نامده بر جاي 

می ماند»

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

 این نقش ماند از قلمت یادگار عمر  حافظ سخن بگوي که بر صفحۀ جهان

 کیست کارد یک سخن بر من از آن شیرین سخن  مردنم نزدیک شد هنگام شربت دادن است 

 این گفته بود گاه جوانی پدر مرا   نی نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل

242 «واژه هاي مرّکب» در کدام عبارت بیشتر است؟

گفتم: جهان آفرین، در این دنیاي ُپرفریب، براي هر زهري، پادزهري آفریده و براي هر نعمتی، آسیبی.

نزدیک چهارراه فردوسی، پیرمرد سنگینی بلند قد و درشت استخوان و سرخ رو، با ریش کم پشت، به امید ترّحم می نشیند.

کم کم، رنگ دلبرم گلگون و صدایش بلند و لرزان شد. من می دانم که بیچاره از بالي حسادت گلوگیر شده، از درد غّصه
فریاد می زد.

مثل همیشه، خندان و سرحال و خوشرو؛ اما بدون این که متوّجه باشد گاهی نگاهش به نقطه اي دوردست خیره می شد.
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243 در منظومۀ زیر، به ترتیب چند واژة وندي، مرّکب و وندي - مرّکب، وجود دارد؟
«من به بی سامانی، باد را می مانم، من به سرگردانی، ابر را می مانم، قصه بی سروسامانی من، باد با برگ درختان می گفت، باد با

من می گفت، چه تهی دستی، مرد، تو به تنهایی من خوشبختی، من به زیبایی تو غمگینم»

پنج، چهار، سه پنج، دو، دو چهار، چهار، دو  چهار، دو، سه

244 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟

 کاین ده همه وقت از آن دهقانی نیست  امروز که عهد توست نیکویی کن

 خواهی عمارتش کن و خواهی خراب کن امروز در قلمرو دل دست دست توست

 کاین دولت و ُملک می رود دست به دست  دریاب کنون که نعمتت هست به دست

 دریاب و بنه گنجی از مایۀ نیکویی   امروز که بازارت پر جوش خریدار است

245 کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟
«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»

 کیست دیگر تا کند مکروه را مرغوب ما؟  غیر تسلیم و رضا در وحشت آباد جهان

 هر سپندي که در این انجمن از جا برخاست  کرد تسلیم به من مسند بی تابی را

 جرم زمانه ساز، فزون از زمانه است  تسلیم می کند به ستم، ظلم را دلیر

 بنگر این نُه آسیا را چون به دور افتاده است  تا به آب غیب، ایمان تازه سازي هر نفس

246 مفهوم عبارت «از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست/ مگر ترانۀ من که در روزگار نامده بر جاي
می ماند ...» با همۀ ابیات به استثناي بیت .................. تناسب دارد.

شعر از وي ماند و سحر از سامري سیف فرغانی سخن ها گفت و رفت

رفتگان را غیر دیوان یادگاري هست نیست آه می  کش، ناله می کن، شعر می گو، می نویس

بر صفحۀ زمانه سخن یادگار ما رفتیم و مانده است به جا چون قلم حزین

امروز نیست جز سخن آبدار من صائب ترانه اي که بشوید ز دل غبار 

247 مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟           

 سینۀ خاکیم برون داد گنج  چون به توّکل، شدم اندیشه سنج 

 بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را  بیکاري و توّکل دور است از مرّوت

 منه بر کاهلی زنهار بنیاد توّکل را  مکن از کسب، دست خویش کوته چون گران جانان     

 به دست خود ز براي خود آشیانه کند  اگر چه مرغ، توّکل کند به دانه و آب
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248 در منظومۀ زیر به ترتیب چند واژة وندي، مرّکب و وندي- مرّکب وجود دارد؟
«من به بی سامانی / باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم / قّصۀ بی سرو سامانی من/ باد با برگ درختان می گفت /

باد با من می گفت: / چه تهیدستی، مرد / تو به تنهایی من خوشبختی / من به زیبایی تو غمگینم»

پنج، چهار، سه پنج، دو، دو چهار، چهار، دو چهار، دو، سه

249 متن زیر با  کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
«هر عصب و فکر و به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»

 روز محشر امان به ایمان است  غم ایمان خویش خور که تو را 

 بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی (راهزن)  ترك عمل بگفتم ایمن شدم ز عزلت

 بر سرنوشت خویش ز چین جبین زدن  غمگین مباش چون خط بطالن نمی توان

 مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان  دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل

250 در عبارت زیر به ترتیب و  .................. واژة وندي و  .................. واژة مرّکب وجود دارد.
«ناله هاي گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. ناله هاي دلخراش آن امام راستین و بزرگوارم را که در قلب آن کویر

بی فریاد فریادش را رها می کرد. شب آغاز شده است، شب ها به مهتاب روشن است یا به قطره هاي درشت و تابناك ستاره.»

ده – دو نه– یک ده- یک نه- دو

251 کدام گزینه باعبارت زیر تناسب مفهومی دقیق تري دارد؟
«از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست، مگر ترانۀ من که در روزگار نامده بر جاي می ماند».

       نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست   بدین صفت که در آفاق صیت (= شهرت) شعر تو رفت  

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است   عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ           

 من به شیرین سخنی تو به نکویی مشهور   منم امروز و تو انگشت نماي زن و مرد          

 بر خاك نویسند اگر شعر ترم را   صائب نشود خشک به خورشید قیامت          

252 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

 کز تو به ره نشانی از نقش پا نماند وقتی ز بار هستی چیزي به جا نماند

  هر چند بفشري مشت، رنگ حنا نماند دنیا ز سخت گیري هرگز به کس نپاید

چون سیل میهمان شد، کس در سرا نماند  صبر و خرد به یک دل با شوق او نگنجند

 بر سر گلی نپاید خاري به پا نماند در راه بی ثباتی شادي و غم رفیق اند

قلمرو زبانی
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253 مفهوم عبارت «با خود می گفتند که این بّچۀ ارباب از بس زیاد می خورد مست شده؛ در حالی که از خوردن نبود، از
شنیدن بود.» در کدام گزینه وجود ندارد؟

 ره خوابیده از آواز پا بیدار کی گردد؟  سیه مست غرور از گفت وگو هشیار کی گردد؟

 مست شدم سر نشناسم ز پا  من شدم از دست، تو باقی بخوان

 که جوش فکر، خم پر شراب کرد مرا  سرم همیشه ز کیفیّت سخن گرم است 

 می زنم حرف و ز خود نیست خبر چون قلمم  بس که کرده است سیه مست مرا ذوق سخن

254 مفهوم رو به رو ي کدام بیت نادرست است؟

نیست اهل زهد را آگاهی از اسرار عشق / نقد دین بی قیمت افتاده است در بازار عشق (تقابل تشّرع و عرفان)

وحشتگه اضداد کجا مجلس اُنس است / الفت نتوان داد به هم شادي و غم را (جمع کنندة اضداد بودن)

چو عشق آمد از عقل دیگر مگوي / که در دست چوگان اسیر است گوي (تقابل عقل و عشق)

مهر و هیبت هست ضد همدگر / این دو ضد را دید جمع اندر جگر (هیبت آموزگار و مهر پرستار داشتن)

255 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. با بیت زیر تناسب معنایی دارند.
چند روي چو گل و قامت چون شمشاد است»   «همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاك

 به بادش بردهد ناگاه روزي بهاري را کند گیتی فروزي

 که برنامد ز پی بانگ رحیلش؟  که دیدي کآمد اینجا کوس پیلش

 بپوش این گریه را در خنده رویی شکایت هاي عالم چند گویی

 چه افرازد زمین کان برنگردد؟ چه پیش آرد زمان کان در نگردد؟

256 بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
که اساسش همه بی  موقع و بی  بنیاد است» «خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط

 بر درختی هر زمان چون تاك پیچیدن چرا زین گلستان عاقبت چون باد می  باید گذشت

 در هر شبستان از نعم بستان نو پرداخته قصرش گلستان ارم صدرش دبستان کرم 

 وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 پشت کمان خمیده ز فکر دو خانه است گشتیم پیر از غم دنیا و آخرت

257 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟

 که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد  صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان

 تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو   تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار

 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 که از جمشید و کیخسرو فراوان دلستان دارد  بیفشان جرعه اي بر خاك و حال اهل دل بشنو
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258 گزینۀ .................. با بیت زیر تناسب معنایی دارد.
 بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»  «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

 ولی بیمار استسقا چه داند ذوق حلوا را؟  سخن شیرین همی گویی به رغم دشمنان سعدي

 تو در طریق ادب باش و گو گناه من است  گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ

 شربت تو باز مستم کرد در باغ صفا  قربت تو باز هستم کرد در صحراي انس

 سرابت می فریبد تا مقیم این بیابانی  بیابانی است تن، پر سنگالخ و ریگ سوزنده

259 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد؟

 کاین گلستان خنده و اري بیش نیست  می رود صبح و اشارت می کند

 در ضیافت خانه اش ننشست مهمانی درست  آه از این گردون کم فرصت که با این دستگاه

 چون شرر در نقطۀ آغاز بود انجام ما  در نظر وا کردنی طی شد بساط زندگی

 با دلی پر ز خون در حال لبخندیم ما  در گلستان جهان چون غنچه هاي صبحدم

260 مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

 خردش چنان بکوفت که خاکش غبار کرد  چند استخوان که هاون دوران روزگار

 فردوس جاي مردم پرهیزگار کرد پرهیزگار باش که دادار آسمان

 جاي نشست نیست بباید گذار کرد  دنیا که جسر (= پل) آخرتش خواند مصطفی

 این جاي رفتن است و نباید قرار کرد  دارالقرار خانۀ جاوید آدمی است 

261 مفهوِم کلِّی همۀ ابیات با یکدیگر متناسب هستند، به جز   ..................

 خالی نباشد از خللی یا تزلزلی  بنیاد خاك بر سر آب است از این سبب

 که التفات نکردند بر وي اهل معانی  نظر به روي ارادت مکن به صورت دنیا

 بر آب و باد کجا باشد اعتماِد نشست  جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد

 مشنو اي خواجه که تا در نگري بر باد است  آن که گویند که بر آب نهاده است جهان

262 در کدام ابیات، واژه هاي «مشتق - مرّکب» یافت می شود؟
الف) عطر نام تو که در پردة جان پیچیده است 

ب) اي تو روشنگر ایام مه آلودة عمر 
ج) در گذرگاه نگاه تو گرفتاران اند 

د) می توان با دل تو حرف غمی گفت و شنید

سینه را ساخته از یاد تو سرشارترین 
بی تماشاي تو روز و شب من تارترین

من به سرپنجۀ مهر تو گرفتارترین
گر بود چون دل من رازنگهدارترین

الف، ب ب، د  الف، د الف، ج
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263 عبارت «پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی، معلّم اول، که هم هیبت یک آموزگار را دارد وهم مهر یک پرستار،
چشم عقاب و لطافت کبوتر که هیچ حفره اي از حفره هاي زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد.» معّرف کدام

شاعر پارسی گو است؟

مولوي سعدي حافظ فردوسی

264 در کدام گزینه واژه ها، با یکدیگر هم خانواده نیستند؟

مؤانست، انس، نسیان مستسقی، ساقی، استسقا طباع، مطبوع، طبیعت طهور، مطّهر، تطهیر

265 آرایه هاي نوشته در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت براي من قّصه هاي شیرینی می گفت. (حس آمیزي)

براي خاله ام این سعدي همدم و شوهر و غمگسار بود. (مجاز)

هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدي می چریدیم. آزادترین گشت و گذار بود. (تشبیه)

برخالف مادرم که خشک و کم سخن بود خاله ام از مباحث مختلف حرف می زد. (کنایه)

266 همۀ آرایه هاي ادبی زیر در بیت «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی» وجود
دارند، به جز آرایۀ ..................

ایهام تناسب مجاز تناقض تشبیه

267 در عبارت زیر کدام آرایۀ ادبی یافت می شود؟
«به عالم افسانه ها که آن همه پر رنگ و نگار و آن همه پّران و نرم است راه پیدا کردم.»

حس آمیزي تناقض تضاد جناس ناهمسان

268 در عبارت «پس از خواندن سعدي، وقتی از خانۀ خاله ام، به خانۀ خودمان باز می گشتم، قوز می کردم.» کدام آرایه هاي
ادبی یافت می شود؟

استعاره - مراعات نظیر تضاد - مجاز تشبیه - واج آرایی واج آرایی - مجاز

269 آرایه هاي عبارت زیر در کدام گزینه وجود دارد؟
«از لحاظ آشنایی با ادبیّات سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود.»

مراعت نظیر - استعاره تضاد - مجاز تشبیه - استعاره تشبیه - مجاز

قلمرو فکري
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270 در متن زیر همۀ آرایه هاي ادبی یافت می شود به جز آرایۀ .................. 
«به پاکی قاصد بی گناه بهار و به طهارت این دوشیزة سفیدروي بوستان، سوگند که در تمام احوال و انقالبات روزگار، مثل

برگ هاي این گل پاکدامن از یکدیگر حمایت می کنیم.»

تلمیح مراعات نظیر تشبیه استعاره

271 سرایندة کدام یک از ابیات نادرست است؟

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی (قیصر امین پور)

به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (سنایی)

اي حقیقی ترین مجاز اي عشق / اي همه استعاره ها با تو (قیصر امین پور)

هرگز وجود حاضِر غایب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگر است (سنایی)

272 هستۀ گروه اسمی مشّخص شده در کدام گزینه نادرست است؟

من در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم.

از هفت سال پیش در فضاي فکري فارسی زبانان جریان داشته است.

هنوز فهم من براي دریافت لطایف غزل سعدي کافی نبود.

خاله ام طرفدار شعرهاي اندرزي و تعلیمی بود.

273 تعداد واژه هاي «مرّکب» در کدام گزینه بیش تر است؟

 این پایدار مرکِز عالی مدار هم  عزم سبک عنانْش به جنبش درآورد

 فالن ز گوشه نشینان خاك درگِه ماست  به حاجِب در خلوت سراي خاص بگو

 چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت  آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

 که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

274 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «ترکیب مقلوب» هستند.

روزنامه ریش سفید تندباد کارخانه

275 واژه هاي همۀ گزینه ها شکل «مقلوب» دارند به جز گزینۀ ..................

سرنوشت پاکدامن سفیدروي لبخند

تاریخ ادبیات

قلمرو زبانی
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276 آرایه هاي ادبی بیت زیر در کدام گزینه وجود دارد؟
 گفتم که تلخ از آن لب شّکر فشان مگوي»  «دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوي

حس آمیزي، تشبیه، استعاره، کنایه تضاد، کنایه، تشخیص، استعاره

ایهام تناسب، ایهام، استعاره، تشبیه جناس ناهمسان، استعاره، تلمیح، ایهام

277 حرف «را» در کدام گزینه فک اضافه نیست؟

 تا نباشد دو سري و امتیاز  گرگ را برکند سر آن سرافراز

 گفت والی از کجا در خانۀ َخّمار نیست  گفت نزدیک است والی را سراي آن جا شویم

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا  دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را

278 «ساخت» کدام واژه با بقیۀ گزینه ها متفاوت است؟

گوناگونی ها نسنجیدنی ناجوانمردي پیش دانشگاهی

279 ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره، تشبیه، جناس همسان» کدام گزینه است؟
الف) مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

ب) سیالب ظلم او در و دیوار می کند
ج) دوش سیالب غمم تا به سر زانو بود

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو 
خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف

و امشب اي دوست چه چاره که بگذشت ز دوش

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

280 در همۀ گزینه ها «تناقض» وجود دارد به جز گزینۀ ..................

بر بساطی که بساطی نیست. جامه اش شوالي (لباس) عریانی ست.

خون می خوریم هیچ شکایت نمی کنیم. صداي سنگین سُکوت در سرسرا پیچید.

281 آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

نخستین بار از زبان خاله ام به عالم افسانه ها که آن همه پررنگ و نگار و پّران و نرم است راه یافتم. (تشخیص)

از لحاظ آشنایی با ادبیّات سعدي براي من به منزلۀ شیر آغوز بود. (تشبیه)

این شیخ همیشه شاب پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی. (تناقض)

به رخت خوابی که حکم پشتی داشت تکیه می دادیم و سعدي می خوانیم. (مجاز)

قلمرو ادبی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

52

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



متوسط- قلم چی- 1397

متوسط- قلم چی- 1397

متوسط- قلم چی- 1397

متوسط- قلم چی- 1397

متوسط- قلم چی- 1397

متوسط- قلم چی- 1397

282 معانی صحیح واژه هاي «صباحت، میثاق، سبک سري، آماس» در کدام گزینه آمده است؟

خوب رویی انسان، عهد و پیمان، بی گناهی، گنجایش زیبایی، عهد استوار، حماقت، تورم

سفید، پیمان بستن، چابکی، ورم طلوع خورشید، عهد استوار، فرومایگی، متورم

283 کدام گزینه غلط امالیی دارد؟

 یک ملک را مسّرت و یک ُملک را محن  این مهر آن سپهر که از مهر و کین

 یا دل بنه که پرده ز کارت برافکنند  یا پرده اي به چشم تأّمل فروگزار

 سر برآرد ز گریبان ابد شخص ازل  اهتمام تو اگر مصلح اضداد شود

 با غم هجران او دوزخ سرا بُستاِن ماست  تحفۀ جنّت که از بهر شما آراستند

284 جاهاي خالی متن زیر با کدام گزینه کامل می شود؟
«بهترین یادگار ایام همدمی موالنا با  .................. و  .................. سرودن کتاب است که یکی از عالی ترین آثار ادبی ایران و

اسالم است. ظاهراً تا اواخر عمر، به نظم آن مشغول بود.»

صالح الّدین زرکوب، حسام الّدین چلبی، الهی نامه شمس، حسام الّدین چلبی، دیوان شمس

صالح الّدین زرکوب، حسام الّدین چلبی، مثنوي شمس، صالح الدِّین زرکوب، دیوان شمس

285 در کدام گزینه آرایۀ «متناقض نما» به کار نرفته است؟

که نام نیک در آیین عاشقی، ننگ است  رها کنید تن در دهم به بدنامی

برو سعدي که این پاداش آن است وفا کردیم و با ما غدر کردند

چو کس مقیم نماند در این خراب آباد  مشو مقیم در آبادي خراب جهان 

دست غریق یعنی فریاد بی صداییم گوش ترحمی کو کز ما نظر نپوشد

286 همۀ واژگان کدام گزینه، «ساده» هستند؟

شاهکار، غنچه، استوار دبستان، زیبا، دیوار گلدان، باغبان، شیرین ساربان، دستگاه، زنخدان

287 از میان واژه هاي زیر، چند واژة مرکب با جابه جاشدن اجزاي یک گروه اسمی ساخته شده اند؟
«خون بها، امام زاده، آلو بخارا، شفا خانه، پسردایی، صورت حساب، رضایت نامه، صاحب خانه، آب انبار»

هفت شش چهار پنج 

لغت و امال
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288 از میان واژه هاي مشّخص شده، تلّفظ کدام واژه متفاوت است؟

 خوش تر از نقش تو در عالم تصویر نبود  نازنین تر ز قدت در چمن ناز نرست    

 اسیر فتنۀ دي ماه و تیر و مردادند  ز جور سال و مه اي دوست کس نرست تمام

 مرغ از دام و ماهی از شستش (شست: دام)  به کسی مبتال شدم که نرست    

 نرست از خار تهمت دامن پیراهن یوسف  چرا از تهمت ناگاه غمگین می شوي صائب

289 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  با عبارت زیر قرابت مفهومی دارند.
«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»

 ور تیغ می زنی، طلب ما رضاي توست  گر تاج می دهی، غرض ما قبول تو

 اختیار آن است کاو قسمت کند درویش را  ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را

 پسندم آن چه را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران

 که تغیّر نکند ملکت جاویدانش  آن خدایی است تعالی، ملک الملک قدیم

290 در کدام عبارت هر سه نوع واژة «وندي»، «مرّکب» و «وندي- مرّکب» یافت می شود؟

یاران موالنا که پژمردگی و دل تنگی او را دیده بودند، از کردار خود پشیمان شدند.

موالنا مردي زرد چهره و باریک اندام بود و چشمانی سخت جّذاب داشت.

بدان شرط که رفقا هر وقت می خواهند خریداري کنند، از تجارت خانۀ من باشد.

گل ها از طراوت درونی خویش سرمست و چلچله ها گرداگرد درختان بزرگ می رقصیدند.

291 کدام گزینه مفهوم متفاوتی دارد؟

 رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه َپست  از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل

 بلی به حکم بال بسته اند عهد الست  مقام عیش میّسر نمی شود بی رنج

 که نیستی است سرانجام هر کمال که هست  به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش

 من به امید چه شیرازه کنم دفتر خویش   نکند باد خزان رحم به مجموعۀ گل

292 در کدام گزینه همۀ واژه ها با جابه جا شدن اجزاي یک گروه اسمی ساخته شده اند؟

گالب- سیاهرگ- کارخانه داروخانه- شب کاله- جانماز

دستبند- جوانمرد- دوربین سفیدرود- صورت حساب- شبنم    

لغت و امال
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293 مفهوم عبارت «پس از خواندن سعدي، از فرط هیجان، لُّکه می دویدم. کسانی که توي کوچه مرا این گونه می دیدند
شاید کمی «ُخل» می پنداشتند.» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

 در بی  خبري مرد چه هشیار و چه مست  هان تا ننهیم جام می از کف دست

 کنون که مست خرابم صالح بی ادبی است  هزار عقل و ادب داشتم من اي خواجه

 کس نافه ارمغان نبرد جانب ختا (=نام مکانی است.)  گیرم که عنبرین سخنت نافۀ ختاست

 از کالمت یافت لّذت، جاِن من  اي تو هم استاد و هم ره داِن من

294 ترتیب قرار گرفتن عبارات به لحاظ داشتن «تشبیه، متناقض نما، مجاز، حس آمیزي و کنایه» کدام است؟
الف) پسرك که هیچ وقت با ساکنین شهر مکالمه نکرده بود، دست و پاي خویش را گم کرد.

ب) رفیقی خوش خلق که عندلیب انجمن اُنس ما محسوب می شد، از خندة  پسرك شادمان شد.
ج) می خواستم وقت خود را به شعر و شاعري صرف کرده، با نان اندك بسازم.

د) پنداشتی با زبان بی زبانی می خواهد به ما عرض تبریک و تهنیت کند.
هـ) خاله ام از مباحث مختلف حرف می زد و براي من قّصه هاي شیرینی می گفت.

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

295 مفهوم عبارت زیر در کدام بیت دیده می شود؟
«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.»

 خنک آن کس که گوي نیکی برد  نیک و بد چون همی بیاید مرد

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

 تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست  دال منال ز بیداد و جور یار که یار    

 بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم  حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است

296 در کدام گزینه آرایه هاي «تشبیه» و «پارادوکس» یافت می شود؟

چنین نقل دارم ز مردان راه/ فقیران منعم، گدایان شاه

ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي/ از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیفروزي

تو سرو جویباري، تو اللۀ بهاري/ تو یار غمگساري، تو حور دلربایی

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست/ همچو الله جگرم بی می و میخانه بسوخت
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297 در کدام گزینه واژه «وندي» بیش تري به کار رفته است؟

بتا گنجینۀ حسن و جوانی را وفایی نیست/ وفاي بی مرّوت گوهر نایاب را ماند

بدین سیماي آرامم درون دریاي طوفانیست/ حذر کن از غریق آري که خود غرقاب را ماند

به جز خواب پریشانی نبود این عمر بی حاصل/ کی آن آسایش خوابش که گویم خواب را ماند

سخن هرگز بدین شیرینی و لطف و روانی نیست/ خدا را شهریار این طبع جوي آب را ماند

298 عبارت «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به
بیشتر از آن احتیاج نداشت.» با همۀ ابیات به جز  بیت گزینۀ  ..................  تناسب مفهومی دارد.

 ز فیض سیرچشمی سنگ گوهر می تواند شد  ز اکسیر قناعت خاك شکر می تواند شد

 قانع شده از بحر به یک قطرة آب است  زان در نظر خلق عزیز است که گوهر

 زان گل بی خار تسکین خارخارم می دهد  کرده ام صائب قناعت از وصالش با خیال

 ره ندارد در دل خرسند، استسقاي حرص از قناعت می رود بیرون ز سر سوداي حرص

299 مفهوم کلّی درج شدة روبه روي کدام بیت نادرست است؟

وگر توفیق او یک سو نهد پاي  /  نه از تدبیر کار آید نه از راي (غلبۀ ارادة خداوند و عجز انسان)

به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم  /  بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا (تحّمل ناپذیري تشنگی در
تابستان)

بدان شمشیِر تیر عافیت سوز  /  در آن انبوه، کار مرگ می کرد (شّدت جنگ و خون ریزي)

به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی  /  پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد (ناپایدارِي دنیا)

300 در کدام گزینه غلط  امالیی نمی یابید؟ 

شیر آغوز، جالل الّدین خوردسال، حشم و مطربان

قّوت طبع، روضۀ فیروزه فام، حسن سیرت و صباحت

آماس کردن سراچۀ ذهن، حادثۀ بزرگ و سعب، تب سوزان و سرسام

صاحب ذوق و قریحه، حتام دنیا، قوز کردن از فرط هیجان

قلمرو زبانی

قلمرو فکري
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301 در کدام گزینه، معناي واژه اي نادرست آمده است؟

(الوهیّت: خداوندي)، (رأفت: شفقت)، (قبضه: مشتی از هر چیز)، (اجنبی: خارجی)

(کوشک: کاخ)، (مشتبه شدن: به اشتباه افتادن)، (هیئت: شکل)، (خرگه: خیمۀ بزرگ)

(اصناف: گونه)، (تعبیه کردن: جاسازي کردن)، (رغبت: میل و اراده)، (خوش لقا: زیبارو)

(طوع: فرمانبرداري)، (مذلّت: خواري)، (حضرت: آستانه)، (کورسو: روشنایی اندك)

302 عبارت زیر با همۀ ابیات ارتباط مفهومی دارد، به جز:
«هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت».

به ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش َدر ِکش / که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است (ُدرد و صاف: ناخالص و خالص)

نه بی ارادت او بر زمین ببارد ابر / نه بی مشیت او بر هوا بجنبد باد

مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است / که هرچه دوست پسندد به جاي دوست نکوست

چنان به یاد تو شادم که فرق می نکنم / ز دوستی که فراقست یا وصالست این

303 در عبارت زیر، کدام واژة مشخص شده، نهاد نیست؟
«آسمان می خندید؛ گل ها از طراوت درونی خویش سرمست و چلچله ها گرداگرد درختان بزرگ

می رقصیدند. پسري روستایی نمد کوچک خویش را به دوش انداخته. گلّۀ گوسفندي را هدایت می کرد، دست هاي حنابستۀ او
نشان می داد که او نیزبراي رسیدن عید، تشریفاتی فراهم آورده است.»

دست هاي حنابستۀ او گل ها پسري روستایی درختان بزرگ

304 در کدام بیت ترکیب وصفی به کار نرفته است؟

وي از مباحث مختلف حرف می زد و گفتارش با مقداري ظرافت همراه بود.

پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی، هم چشم عقاب و هم لطافت کبوتر را دارد.

اگر یک بیت را نمی فهمیدیم، از بیت دیگر مفهومش را درمی یافتیم.

مادرم خشک و کم سخن بود، و از مذهبیات خارج نمی شد.

305 آرایۀ کدام گزینه در بیِت «تا چین آن دو زلف سمن سا پدید شد / در چین هزار حلقۀ سودا پدید شد» وجود ندارد؟

تناقض اغراق تشبیه جناس

قلمرو ادبی

قلمرو فکري

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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306 در کدام بیت زیر آرایۀ «متناقض نما» وجود ندارد؟

از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاري است.

سعدي که انعطاف جادوگرانه اي دارد پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی است.

به هر حال این همدم کودك و دستگیر پیر مانند هوا در فضاي فکري فارسی زبانان جریان داشته است.

این تنها خصوصیت سعدي است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.

307 در کدام گزینه آرایۀ متناقض نما (پارادوکس) وجود دارد؟

 کشت مارا و دم عیسی مریم با اوست  با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل

  دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار کجاست؟  عقل دیوانه شد آن سلسلۀ مشکین کو؟

  دري دگر زدن اندیشۀ تبه دانست  به کوي میکده هر سالکی که ره دانست

  کز دلم یکباره برد آرام را  با دآلرامی مرا خاطر خوش است

308 کدام گزینه با مفهوم عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود و خوب و بد را به عنوان مشیت الهی
می پذیرفت» متناسب نیست؟

  راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش  تکیه بر تقوي و دانش در طریقت کافري است

 روي کردم سوي تو تا بر سرم تقدیر چیست؟  دل تو را دادم توکل بر خداي دادگر

 باز می گویم که هر دعوي که کردم باطل است.  پیش از این من دعوي پرهیزگاري کردمی

  در صراط مستیقیم اي دل کسی گمراه نیست  در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

309 عبارت زیر با کدام گزینه قرابت مفهومی ندارد؟
«او نیز مانند مادرم توکلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می بخشید»

  اگر خالص شوي با او صدایت می کند حتمًا  توکل بر خدایت کن کفایت می کند حتمًا

  کن توکل که بود حافظ تقدیر شما  چون نداري خبر از حکمت تدبیر خدا

 به توکل بناز چون مردان  ز تفرق مباش سرگردان

 از توکل بی نیاز و در جهان وارسته ام  چون که عقل در سرم روشنگر راهم شود 
 /

310 معناي فعل «مگیر» در کدام گزینه متفاوت است؟

که جنون تو خوش است اي بی نیاز سلسله از گردن ما برمگیر

بیابان بود و تابستان و آب سر و استسقا  به حرص از شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

شاهانه ماجراي گناه گدا بگو هرچند ما بَدیم تو ما را بدان مگیر

مگیر از من اگر باشد بزرگ آن بزرگا گر خطایی کرده آمد

قلمرو فکري
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311 یکی از واژه هاي هم خانواده در کدام گزینه درست نیست؟

نقل، انتقال، منقول مفتاح، مفاتیح، فتوح متمکن، امکان، مکنت مستقر، قرار، ُمّقر

312 در کدام گزینه همۀ کلمات «نهاد» محسوب می شوند؟
« از همان جا که خواندن گلستان مرا به سوي سبک مسّجع سوق داد که بعد وقتی در دبستان انشا می نوشتم، آن را به کار می 
بردم. از لحاظ آشنایی با ادبیات، سعدي براي من به منزلۀ شیرآغوز بود براي طفل که پایۀ عضله و استخوان بندي او را می نهد.

ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار، پرتوقّع شد و خود را بر سکوي بلندي قرار داد.»

سعدي - ذوق - خواندن آشنایی - آثار - سعدي گلستان - سعدي - خود خواندن - طفل - من

313 در چند بیت آرایۀ «تناقض» به کار رفته است؟
 در او آتش زبانه در زبانه الف) یکی بحر است عشق بی کرانه
 آن چه نادیدنی است آن بینی  ب) چشم دل باز کن که جان بینی

 ما هنر اندوخته ایم و تو عار  ج) تو به سخن تکیه کن، من به کار
 سخن هاي پنهان شود آشکار  د) چو بردارد این پرده را پرده دار

 نامۀ واکرده این جا نامۀ سربسته است  هـ) بی سخن، روشن دالن بهتر به مضمون می رسند

پنج چهار سه دو

314 معنی چند واژه در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟
خصال: خوي / صفیر: آواز / بی پایاب: ژرف / مرصاد: کمین گاه / مذلّت: خواري / جنان: بهشت ها / لفاف: پنهان/ آماس: َوَرم

/ برزن: محلّه / عرصه: حیاط / علّت: بیماري / وزر: بار سنگین

پنج چهار سه دو

315 در موارد کدام گزینه معنی همۀ واژگان درست است؟
الف) (تیره رایی: ناراستی)، (مناسک: جاي عبادت حاجیان)

ب) (رایت: درفش)، (تازیک: غیرترك)
ج) (ضیعت: زمین زراعتی)، (استسقا: آب دادن)

د) (نهیب: هراس)، (سست عنصر: کاهل)

ب، د ج، ب الف، د الف، ج

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی
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316 در همۀ گزینه ها، واژه هاي «وندي» و «وندي - مرکب» به کار رفته است به جز .................. . 

میان عاشقان راز و نیاز استمیان عاقالن زهد و نماز است

از شمع بپرسید که در سوز و گداز استاي مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

در میان ما بود بی گفت و گولیک این راه کسی باشد که او

همیشه نیکی او کشت هر که کشت و درودهمیشه خوبی او گفت هر که گفت و شنید

317 در کدام گزینه معناي بعضی از واژگان نادرست درج شده است؟

متقارب: همگرا/ صنم: دلبر/ پالیز: گلزار حالوت: شیرینی/ افگار: خسته/ قضا: تقدیر

طوع: اطاعت/ َغنا: توانگري/ سیماب: جیوه بی شائبه: گمان/ َصباحت: زیبایی/ رغبت: خواست

318 در همۀ ابیات به جز  .................. «تناقض» وجود دارد.

 خار خار دیدن گل آشیانی شد مرا  از گرفتاري به آزادي رسیدم در قفس

 روي در دیوار کردم، همزبانی شد مرا  تا ز خاموشی زبان بی زبانان یافتم

 خاك ساکن در نظر آب روانی شد مرا  بس که دیدم بی ثباتی از جهان بی وفا

 گر چه از بار گنه، قد چون کمانی شد مرا  تیر آهی از پشیمانی نجست از سینه ام

319 در همۀ ابیات به جز  .................. «تناقض» وجود دارد.

خارخار دیدن گل آشیانی شد مرا  از گرفتاري به آزادي رسیدم در قفس

روي در دیوار کردم، همزبانی شد مرا  تا ز خاموشی زبان بی زبانان یافتم

دل من است که هم جمع و هم پریشان است  به یاد کاکل پرتاب و زلف پرچینش

گرچه از بار گنه، قد چون کمانی شد مرا  تیر آهی از پشیمانی نجست از سینه ام

320 مفهوم مقابل عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می 
پذیرفت.» در کدام گزینه آمده است؟

بدان دلیل که تدبیرهاي جمله خطاست  بلی قضاست به هر نیک و بد، عنان کش خلق

نکاهد به پرهیز افزودنی  بخواهد بُدن بی گمان بودنی

ز بخشش دنیایی به کوشش گذر  چنین است رسم قضا و قدر 

که عاجز آید از آن کارها، قضا و قدر  قلم به ساعتی آن کارها تواند کرد 

قلمرو زبانی

لغت و امال
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321 در کدام عبارت آرایۀ متناقض نما، مشهود است؟

صداي سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوت ابدي کویر را نشان می دهد و آن را ساکت تر می نماید.

ماوراء الطبیعه را - که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند - در کویر به چشم می توان دید.

شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگري است.

خیال - این تنها پرندة نامرئی که آزاد و رها همه جا جوالن دارد - سایۀ پروازش تنها سایه اي است که بر کویر می افتد.

322 در کدام گزینه آرایۀ تناقض (پارادوکس) به کار رفته است؟

چون جرس نالۀ من زاد سفر بود مرا  یافت با شکوه ره زندگی من پایان          

این هم از بی هنري هاي هنر بود مرا  حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا           

 بهره زان وصل همان دیدة تر بود مرا  گر چو شبنم نفسی هم نفس گل بودم            

یاد آن روز که چون کوه جگر بود مرا  دلم امروز چو کاه از نفسی می لرزد               

323 کدام گزینه بیش از یک وند دارد؟

ناراحتی دانش آموز افراسیاب کارخانه

324 نوع دستوري واژه هاي «همنشینی - واجگاه - زبان شناسی - چهارم» به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟

وندي، وندي، وندي - مرّکب، وندي وندي - مرّکب، وندي، مرّکب، وندي

وندي، وندي، وندي - مرّکب، ساده وندي - مرّکب، وندي، وندي - مرّکب، ساده

325 واژگان کدام گزینه «وندي - مرکب» هستند؟

نوجوانی، سرتاپا و ناخودآگاه  نافرمانی،  نابسامان و گفتاري

دانش سرا، سه گوشه و کمانک حلقه به گوش،  ناباور و دانشمند 

326 در کدام ترکیب از گزینه ها واژة «وندي - مرّکب» وجود دارد؟

دانشمند ادب دوست تنگاتنگ روزگار قدرتمند خود محور فرار راه انسان ها

327 کدام گزینه آراسته به آرایۀ «تناقض» است؟

سعدي هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار

این شیخ همیشه شاّب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی است.

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد.

هنر خوار شد جادویی ارجمند.

قلمرو ادبی
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328 در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» دیده می شود؟

کفر نعمت از َکَفت بیرون کند. پیري رسید غرق بطالت پس از شباب

بیاموزمت کیمیاي سعادت دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

329 در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» می یابید؟

خارم ولی به سایۀ گل آرمیده ام

سحر از سپیدة چشمان تو می شکوفد.

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟

طنین صداي سکوت از دل ستم دیدگان به گوش می رسید.

330 گروه کلمات ساده کدامند؟

دستاورد،چهارراه، دو پهلو میان وند، یک رنگ، شیرین

گوسفند، گنجشک ،ابریشم دانشسرا،خوش نویس،بستنی

331 در عبارت زیر کدام واژه وجود ندارد؟
«در نگارش نمایش نامه، نویسنده معموًال گفت و گوي میان بازیگران را می نویسد.»

وندي - مرکب ساده مرّکب وندي

332 نویسندة بارقه هاي شعر فارسی چه کسی را «شیخ» همیشه «شاب» می داند؟

حافظ مولوي جامی سعدي

333 در عبارت: «این تنها خصوصیّت سعدي است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.»  به چه
ویژگی شعر سعدي اشاره شده است؟

منحصر به فرد بودن فصاحت و بالغت سهِل ممتنع ایجاز

334 در کدام گزینه پارادوکس (متناقض نما ) دیده نمی شود؟

جامه اش شوالي (لباس) عریانی است .

جیب هایم پر از خالی است .

بافته بس شعلۀ تار پودش باد .

گو بروید یا نروید، هرچه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد.

قلمرو زبانی

قلمرو فکري

قلمرو ادبی
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آسان- تالیفی منتا- 1391

آسان- تالیفی منتا- 1391

آسان- گزینه 2- 1395

آسان- قلم چی- 1395

آسان- قلم چی- 1396

335 در کدام گزینه پارادوکس وجود ندارد؟

از تهی سرشار / جویبار لحظه ها جاري است. بر بساطی که بساطی نیست.

دولت فقر – خدایا ! به من ارزانی دار. از خالف آمد عادت بطلب کام که من ...

336 مفهوم کدام گزینه از سایر گزینه ها دورتر است؟

  تویی که در سفر عشق خط پایانی  کسی که نقطه ي آغاز هر چه پرواز است

 کسی شگفت کسی آن چنان که می دانی  کسی که سبزتر است از هزار بار بهار

 صبح آمد اّما نشد صبح بار گناه من و تو  سنگین شده ي دل دل من بار گناه من و تو

  بیا که یاد تو آرامش است توفانی  کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

337 در کدام گزینه مفهوم «مواظب باش (تحذیر)» وجود دارد؟

 تا سبزه خاك ما تماشاگه کیست  این سبزه که امروز تماشاگه ماست

 گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است  می نوش و گلی بچین که تا در نگري

آزاد به ترك خود نگویی نشود  سودا چه پزي تا که چو دلسوختگان

 در بی خبري مرد چه هشیار و چه مست  هان تا ننهیم جام می از کف دست

338 در متن زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟
«ولکن منافع این دو خصلت عموم مردم را شامل گردد و نزدیک جهان را از آن نصیب باشد، چه عمارت نواهی، و مزید
ارتفاعات و احیاي موات و آسودگی درویشان و تمهید اسباب معیشت و کسب آداب حرفت به عدل متعلّق است و ضبط

مسالک و حفظ ممالک و زجر متعّدیان به سیاست وابسته است.»

چهار سه دو یک

339 مفهوم بیت «من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب / که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت» با کدام عبارت
تناسب دارد؟

با همۀ تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود.

از بحران هاي عصبی اي که امروز رایج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است در آن زمان خبري نبود.

هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.

در نظرش اگر یک روي زندگی زشت می شد، روي دیگري بود که بشود به آن پناه برد.

قلمرو فکري

لغت و امال

قلمرو فکري
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آسان- سراسري- 1396

آسان- تالیفی منتا- 1397

آسان- تالیفی منتا- 1397

آسان- تالیفی منتا- 1397

آسان- قلم چی- 1397

آسان- گزینه 2- 1397

340 در کدام بیت «هستۀ گروه اسمی» واژة «مرکب» است؟

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع  ها بکشت

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد  اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن

این گرگی شبان شما نیز بگذرد   اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

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

341 عبارت «راه رفتنی همچون راه رفتن اسب و شتر، یورتمه دویدن» معادل واژة کدام گزینه است؟

لُّکه نََمط آماس آغوز

342 کدام یک از آرایه هاي زیر در بیت «هرگز وجود حاضِر غایب شنیده اي / من در میان جمع و دلم جاي دیگر است»
وجود دارد؟

تناقض جناس ناهمسان تلمیح تشبیه

343 عبارت «در اصطالح آن است که ربط کالم و سیاق آن آسان به نظر آید اما هر کسی مانند آن نمی تواند بگوید» یعنی:
..................

به استعاره شعرپردازي کردن به کنایه سخن گفتن

سهِل ممتنع بودن وسعت دامنۀ کالم

344 در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟

صرف حاضر کردن، قریحه و صاحب ذوق، صراحت و سادگی

ضبط کردن، شیر آغوز، بالبداهه

تهنیت و شادباش، طهارت و پاکی، عندلیب انجمن

خوش خلق و بذله گو، قّوت طبع، سالخرده ترین

345 معنی واژه هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
«سور- متّفق- تمّکن- شاب»

جشن- همسو- ثروت- بُرنا شیپور- پراکنده- امکان- شاداب

شادي- موافق- احتمال- شیخ بوق- متّحد- توانگري - جوان    

قلمرو زبانی

لغت و امال

قلمرو ادبی

لغت و امال
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آسان- گزینه 2- 1397

آسان- گزینه 2- 1397

آسان- قلم چی- 1397

آسان- گزینه 2- 1397

346 در کدام بیت آرایه هاي «حس آمیزي، واج آرایی و استعاره» دیده می شود؟

     به من آورید آِخر، صنم گریزپا را  بروید اي حریفان، بکشید یار ما را    

     گمان مبر، که مرا درد این جهان باشد  به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد    

     بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا  به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم

     بکشید سوي خانه، َمِه خوب خوش لقا را  به ترانه هاي شیرین، به بهانه هاي زّرین 

347 در کدام عبارت «مجاز» دیده می شود؟

به رخت خوابی که پشت سرمان جمع شده بود و حکم پشتی داشت، تکیه می دادیم و سعدي می خواندیم.

خاله ام نیز خوش وقت بود که من نسبت به کالم سعدي عالقه نشان می دادم.

من در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجره هایی که خود سعدي در آن ها نشسته و شعرهایش را
گفته بود.

این تنها خصوصیّت سعدي است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.

348 پدید  آورندة آثار« بهارستان، روزها، نمونه هاي نثر فصیح فارسی معاصر، اسرارالتّوحید» در کدام گزینه صحیح آمده
است؟

جامی، محّمدرضا شفیعی کدکنی، لطفعلی صورتگر، وحشی  بافقی

نظامی، محّمد علی اسالمی ندوشن، بدیع الّزمان فروزانفر، سنایی

جامی، محّمد علی اسالمی ندوشن، جالل متینی، محّمد بن منّور

نظامی، جالل متینی،  لطفعلی صورتگر، محّمد بن منّور

349 معناي واژة مشخص شده در کدام عبارت نادرست است؟

من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم: تحّمل

کاله را با لفاف کاغذي در گوشۀ اتاق گذاشته: پوشش

هر چه کرده بود، بازنمود و مرا داد: گسترد

دشمن، با بار خّفتی بر دوش، واماندة ماندن و رفتن شده بود: پستی

قلمرو ادبی

تاریخ ادبیات

لغت و امال

65

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



آسان- قلم چی- 1397 350 در کدام گزینه امالي واژة آمده براي جاي خالی مناسب نیست؟ 

محّمد به .................. مریدان مجالس وعظ را به عهده گرفت و نیز در شهر حلب به تحصیل علوم پرداخت. (اصرار)

ابلیس پرتلبیس گرد .................. آدم برآمد و یک باري طواف کرد. (قالب)

هر عصب و فکر به منبع .................. ایمان وصل بود و به این زندگی گذرا دل نمی بست. (بی شائبه)

از کمک به یکدیگر .................. ننماییم و باید به شکل بدیهی، میثاق امروزي را مؤّکد سازیم. (فروگزاري)
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واژه هاي «گوناگون و دانش پژوهان» دو واژة وندي - مرّکب هستند.  1
، «جست و جو» وندي - مرّکب هستند.  ، «گزارش نویسی» / در گزینۀ  ، واژة وندي - مرّکب وجود ندارد. / در گزینۀ  در گزینۀ 

»، «کساد بودِن رونق بازار» متناقض  »، «در گدایی، گنِج سلطانی به دست داشتن» و در گزینۀ « در گزینۀ «  2

»، با شیوه اي که در نوشتِن مصرِع نخست به کار بسته شده یعنی کاما یا درنگ نمایی که پس از واژة مجموع نمایی دارد. در گزینۀ «
آمده، paradox را نمایان می سازد هر چند این مصرع می باید به صورِت «با سِر زلف تو مجموِع پریشانِی دل» نوشته شود. لیک در

» پارادوکس دارد، زیرا که در آنجا گفته شده: »، paradox دیده نمی شود. کم شدن رواج گریه پارادوکس نیست. گزینۀ « گزینۀ «
تمامی رنج هاي پریشانِی دلم را اکنون در کنار زلف تو هستم باز می گویم.

حس آمیزي: شیرینی در مورد گفتار، آمیختگی هر دو حِس چشایی و شنوایی را نشان می دهد. تناقص: شهد و  3
نمک بودن با هم در مورد «شور»

در گزینه هاي «ج» و «ه» تناقض لُغوي کامًال آشکار است: «جمع و پریشان بودن» و «عین درمان بودِن درد» در  4
گزینۀ الف نیز چون شاعر می گوید : در برابر تو بنده ام و در برابر دیگران شاه و َسْرور؛ بنابراین بنده و َسْرَور بودن یک شخص، نوعی
تناقض است. در گزینۀ «و» چون مقایسۀ «خاك میکده» و «آب حیوان» مطرح شده است و خوشتر بودن یکی بر دیگري خاطر نشان شده

است - نه این که یک چیز، دو حالت متضاد داشته باشد- تناقض نیست.

: در سایر گزینه ها ناپایداري و گذرا بودن عمر و دولت مطرح شده است و اغتناِم فرصت اّما مفهوم گزینۀ   5
نتیجۀ ستمگري، نابودي ظالم است .

در سایر گزینه ها می گوید «از ماست که بر ماست» اّما در این گزینه می گوید که من نیک خواه توام و تو  6
بدخواه من

) «راضی بودن به دوري از معشوق با خواندن نامۀ او» اّما مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه  مفهوم بیت گزینۀ (  7
ها، قانع بودن به مال کم دنیا است.

واژه هاي همال (= سستی)، منسوب (+ نسبت داده شده)، َفراغ (+ آسودگی) و ُگزارد (+ اَدا کردن) در متن  8
غلط نوشته شده است.

واژه هاي وندي: بسیاري نویسنده، دیده ها، شنیده ها، فرهنگی، اخالقی، ارزشمند (مشتِق دو وندي است: ارز +  9

ـِـ ش + مند)، یادگار ( واژه) ـ

واژه هاي مرّکب: نکته سنج، ژرف نگر،رهگذر ( واژه)

واژة وندي - مرّکب: گوناگون، سفرنامه ها ( واژه)

انگشت: هسته، تشریح: مضاف الیه، مصلحت بینان: مضاف الیه  اسم مرّکب  10
جناس: بیت «الف»: ساخت، سخت( جناس ناقص)  11

تشخیص: بیت «ه»: مخاطب واقع شدن قلم نشان دهندة آرایۀ تشخیص (جان بخشی) است. هم چنین این که قلم بتواند در تهران غلغل
( هیاهو) به پا کند و از شرع قرآن حمایت کند، تشخیص به شمار می رود.

- نگرنده، نگاه کننده - پریشان و مضطرب        ایهام: بیت «ج»: نگران:
متناقض نما: بیت «د» این که آزادي موجب گرفتاري شاعر شده است و این شاعر آزادي را بند گرفتاري قلمداد می کند، بیانی
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متناقض نما است.
حس آمیزي: بیت «ب»: جواب تلخ (آمیزش دو حس حّس شنوایی و چشایی)

واژه هاي وندي: سنجش، ادبی، ارزشمند، باستانی   12
واژه هاي مرّکب: یکدیگر، امکان پذیر

واژه هاي وندي - مرّکب: البه ال، تأثیر پذیري
شاعر معتقد است اگر گناهی انجام داده به دلیل فراهم بودن زمینه هاي گناه است، به همین دلیل امید به کرم  13

و بخشایش خدا دارد.
شکل درست واژه هاي امالیی: بی شائبه: مطمئن، بی شک، بی تردید  14

ویژگی «سهِل و ممتنع» این است که سخنی به ظاهر بسیار سهل و آسان باشد، اما چنان استادانه بیان شده باشد  15
که نوشتن و سرودن همانند آن دشوار باشد.

): این: صفت اشاره             صفت ها به ترتیب عبارتند از: گزینۀ (  16

): همان: صفت مبهم            گزینۀ (

): لب پریده: صفت بیانی گزینۀ (
حافظ شیخ را به طنز پاك دامن شمرده ، یعنی کسی که دامنش به می عشق آلوده نشده است.  17

معناي درست واژه ها: بارقه = درخشش                غم گسار = غم خوار  18

) همگی براي نوجوانان سروده شده اند اما«از این ستاره، تا توجه داشته باشید که آثار آورده شده در گزینه (  19
آن ستاره»  اثر«سلمان هراتی» است.

وي با «آینه هاي ناگهان» جایگاه خویش را تثبیت کرد.  20
شاعر تأکید می کند که شرایط به گونه اي بود که مرا ناچار و ناگریز می کرد.  21

همه چیز را گذران تلّقی کند: گذران بشمارد.  22
جملۀ  جزئی گذرا به مفعول و مسند

مفهوم عبارت سؤال «توّکل داشتن»و «راضی بودن به خواست الهی» است.  23

: راضی بودن به خواست و مشیّت الهی است، اّما مفهوم بیت  مفهوم عبارت سؤال و گزینه هاي  و  و   24
همیشه عاشق معشوق بودن و رازداري است.

شیر آغوز پایه عضله و استخوان بندي طفل را محکم می کند، به همین دلیل عبارت گزینۀ  با صورت سؤال  25
ارتباط مفهومی دارد.

امالي صحیح واژه ها: منبع بی شائبه - روضۀ ارم - غم و ضجرت  26
سعدي:  مجاز از کلّیات سعدي / آشنایی با ادبیات سعدي به شیر آغوز تشبیه شده است.  27

اسالمی ندوشن پژوهش گر و محّقق معاصر و صاحب آثاري چون روزها، جام جهان بین، در کشور شوراها و ...  28
است.

 29
سهل: آسان / ممتنع: دشوار. از ویژگی هاي اصلی آثار سعدي از یک سو ساده بودن و از سوي دیگر دشوار  30

بودن است به طوري که کسی نمی تواند نظیري چون ابیات و عبارات سعدي به کار برد. به این شگرد سهل و ممتنع می گویند.
واژة «کبوده» در اصل «کبود + ه» بوده است یعنی «روستاي کبود» اّما به مرور زمان دو حرف آن درهم «ادغام»  31

شدند به صورت «کبوده» درآمده است.
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: هم زهر و هم تریاق (پادزهر) : جمع و پریشان بودن / گزینۀ  : آزاد بنده اي / گزینۀ  گزینۀ   32
، «به دشنام، ، «گنج در آستین دلق گدا» بودن و در گزینۀ  ، «طهارت کردن به خون»، در گزینۀ  در گزینۀ   33

عزیز کردن» و «شیرین بودن در عین تلخی» آرایۀ تناقض است. اما گزینۀ  تناقض ندارد.
گوشمال: گوش(اسم)+مال(بن مضارع از مصدر مالیدن)  34

)  نوآموز: نو+آموز: صفت+بن مضارع گزینۀ 

) خودنویس: خود+نویس: ضمیر+بن مضارع گزینۀ 

) نخست وزیر: نخست+وزیر: صفت+اسم گزینۀ 
پیر، جوان بشود، تناقض دارد.  35

بررسی گزینه ها:  36

ـِـ ش + نامه)  (وندي - مرّکب) / اطالعات  (ساده) / فشرده: (فشرد + ه)  (وندي) / تاریخ - ): دانش نامه (دان + ـ گزینۀ (

فرهنگ - تمدن - ایران - جامعه - ایّام، عصر و حاضر ساده اند / اسالمی: (اسالم + ي)  (وندي). 

): پیشرفت: (پیش + رفت)  (مرّکب) / صنعت، فنون کمک  (ساده) / فناوري (فن + آور + ي)  (وندي - مرّکب) / گزینۀ (

ـِـ ش)  (وندي) / رسانه: (رسان + ه)  (وندي) / دیداري: (دید + ار + ي)  (وندي) / شنیداري: (شنید + ار گسترش: (گستر + ـ

+ ي )  (وندي). 

): لوح - قادر - هزار - صفحه - اّطالع - روي - خود - ص د - هزار - کوچک  (ساده) / فشرده - نوري - ظرفیت - گزینۀ (

گسترده  (وندي) / ذخیره سازي  (وندي - مرّکب). 

): قدمت - قّصه - زبان - انسان  (ساده) / قصه گویی  (وندي - مرّکب) / پیدایش - گویایی  (وندي). گزینۀ (
لُّکه: در معنا نوعی از رفتار اسب و شتر و یا قسمی راه رفتن اسب و شتر بین یورتمه و قدم زدن است.  37

ساده: غنچه، دیوار، سیاوش، ساربان، زمستان، وادار، بهره، ناودان و دستگاه  38
وندي: واقعیت، هم عقیده، آرایش گران، سخن ور و نمکدان

مرّکب: دست مایه و پیامبر
وندي - مرّکب: بناگوش، روان نویس، دانشجو، روبه رو، رهبري و رستاخیز

39  در بیت «ب» امالي صحیح کلمه «ثنا» است.
مفهوم عبارت چنین است «او به مشیّت خداوند گردن می نهاد و هر خوب و بدي را به عنوان خواست خداوند  40

) آمده است. می پذیرفت» همان طور که در گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:

): نیک و بد هر سرشتی را از دل بپرس، همان طور که زشتی و زیبایی را آیینه مشّخص می کند. گزینۀ (

): سکوت و خاموشی، صفت واصالن به حق است. گزینۀ (

): اي نصیحت گوي دل سوز، به فکر خودت باش، ما همینیم که هستیم. گزینۀ (

» بر «گذر سریع عمر» و «اغتنام فرصت» تأکید می کند؛ حال آن که رباعی هاي گزینه  مفهوم رباعی گزینۀ «  41
» بیانگر این مفهوم هستند که هر آن چه در طبیعت وجود دارد، همه از خاك انسان هایی است که پیش تر از ما مرده اند هاي « و  ، 

و به طبیعت پیوسته اند.

» بیانگر «نفی اختیار» هستند و «جبرگرایی و تقدیر» را توجیه می  کنند. بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  42
تشریح گزینه هاي دیگر
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»: اي سعدي! بر کسی که از می عشق مست است، خرده مگیر، تو نیز اگر عاشق شوي، مست می گردي. گزینۀ «

»: با مّدعی بگو ما خود مغلوب و شکست خورده ایم، نیازي به مبارزه با ما نیست. گزینۀ «

»: مردان خدا (عارفان) راستی پیشه کردند و گفتند که اي فقیه در ابتدا نفس خود را نصیحت کن. گزینۀ «

ناسپاس = نافرمان  وند+اسم / منشی گري - صوفی گري  صفت + وند/ رندانه = مردانه  اسم + وند/  43

کشتار= دیدار  بن + وند
ساختمان واژه مسند: آوازخوانی (آواز + خوان + ي): وندي - مرّکب  44

شمارش واج ها: ء / ا / و / ا / ز / خ / ا / ن / ي  واج
تنها واژة وندي - مرّکب در متن، «آوازخوانی» ست.

): لّذت رفاه بادآورده / خوش بختی واقعی آن است که بدون رنج به دست بیاید! مفهوم گزینۀ (  45
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: ناپایداري قدرت دنیوي

معنی بیت ها: 

) امروز که امکان و نیرو داري،/ ریشۀ کاري را محکم کن که میوه خوش بختی را به ارمغان بیاورد.

) هشیار باش که دنیا پیش از وجود تو، به کام دیگران بود / و پس از مرگ تو نیز به کام دیگران خواهد بود.

) امروز که سلطنت داري، [به مردم ناتوان و ستم دیده] کمک کن/ زیرا این پادشاهی و فرمان روایی پس از تو به دیگران و پس از
آن ها [هم] به دیگران خواهد رسید.

) خوش بختی [- ِ حقیقی] آن است که بدون زحمت به دست بیاید؛/ وگرنه، با رنج و کوشش، [توفیق در] امور زندگی ارزش زیادي
ندارد.

پنج واژه اي که از «اسم + صفت»، صفت مرکب ساخته اند، عبارت اند از: «باالبلند،  گردن کلفت، ریش سفید،  46
پابرهنه، قد بلند»

مفهوم عبارت صورت سؤال: ایمان و توّکل به خدا و این که هر پیشامدي را خواست خداوند دانسته است؛  47
» نیز مطرح شده است. ،  و  بنابراین خوب و بد آن را پذیرفته است. این مفهوم در گزینه هاي «

«نرم خو»: کسی که خوي نرم دارد/ «بدحال»: کسی که حال بد دارد./ «شیرین کالم»: کسی که کالم شیرین  48
دارد.

واژه هاي «نصیحت پذیر، سرباز، جامعه شناس»، در حقیقت جمالت سه جزئی با مفعول هستند که مفعولشان وابسته ندارد./ «شب کاله»:
واژه مرّکبی است که از یک گروه اسمی ساخته شده از هسته و وابسته است که جاي هسته و وابسته در آن عوض شده است: کاله شب.

واژگان مورد نظر سؤال عبارتند از:   49
روان شناس      نفرت بار      بیابان گرد     وطن خواه        خداپسند        تأسف انگیز

کلماتی که شغل هستند صفت محسوب می شوند نه اسم.
گاهی در جمالت این صفت ها جانشین اسم می شوند ولی از لحاظ نوع کلمه صفت محسوب می شوند.

واژه هاي دستگاه  و تابستان ساده  هستند.   50
واژه هاي رها و نمایش وندي هستند. 

واژه هاي هنرپیشه  و دوربین مرّکب هستند. 
واژه هاي موذي گري  و شنوا وندي هستند. 

واژه هاي بنگاه و کوچه ساده  هستند.
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صفت مرّکب            صفات وندي  51
    گمنام                     دردمند 

                                     راستین
                                     بی فریاد

حافظ در صورت سؤال به بی اختیاري انسان در آفرینش خود و عشق ازلی او اشاره دارد که در گزینۀ  از  52
درس باغ عشق از سنایی به این مضمون اشاره دارد.

در گزینۀ  و  واژه هاي خود و خویشتن ضمیر مشترك هستند و در گزینۀ  هوا (اسم) + پیما (بن مضارع)   53

 اسم مرّکب

در گزینۀ  همۀ واژه ها از اسم + بن مضارع  صفت مرّکب هستند.
واژه هاي ساده: سهراب، نیایش، گواه، مناظره، بهره، زمستان، هویّت، عقده ساده هستند.  54

واژه هاي پویا – روا – چشمه – بینا – پایه – درختان – دلبر همه وندي هستند .

(نسوز) صفت به حساب می آیند. (برخوردار) / گزینۀ  در گزینۀ  (رودکی وار) /گزینۀ   55

واژة وندي: موها - قامتی- دیداري-کسی-وقتی  مورد  56
واژه هاي مرّکب: پرپشت / کاروان ساالر / پرشکوه / پیرمرد  مورد

واژه هاي وندي- مرّکب: نیمه خمیده / راهنمایی / پیرمردي  مورد

معانی کامل واژه ها:  57
بی شائبه: یقینی، بی شک، بی تردید
پالیز: باغ، بوستان، کشتزار، جالیز

غم گسار: غم خوار، دوست، یار
ندوشن: روستایی در استان یزد                                            

با توّجه به متن درس، خالۀ نویسنده عالوه بر کتاب هاي قرآن و مفاتیح الجنان فقط به مطالعۀ یک اثر، «کلیّات  58
سعدي» می پرداخت از این رو به او «موجود یک کتابی» می گفت.

واژة سعدي در معناي حقیقی خود به کار رفته است اما در سایر گزینه ها به معناي «کالم سعدي» است و آرایۀ  59
مجاز دارد.

معناي کامل واژه ها: تمّکن: توانگري، ثروت / شاب: برنا و جوان / شائبه: شک و گمان / مسّرت: شادي و  60
خوشی

معناي کامل واژه ها: عندلیب: بلبل، هزار دستان، َهزار / بالبداهه: ارتجاًال، بدیهه گویی، بی درنگ شعر سرودن /  61
صباحت: خوب رویی و سفیدي رنگ انسان، زیبایی / تحفه: ارمغان، هدیه، سوغات، ره آورد

ُقمري: پرنده اي است خاکی رنگ و کوچک تر از کبوتر

معناي درست واژگان: سبکسري: فرومایگی و حماقت متضاد وقار / مسرور: شادمان / فرط: بسیاري  62
معناي درست واژگان: تهنیت: مبارك باد گفتن، شادباش گفتن [تسلیت: خرسندي دادن - دلخوشی دادن،  63
کسی را از غم و اندوه رهایی دادن و سرگرم ساختن، شخص عزادار و مصیبت زده را تسلّی دادن (فرهنگ معین)] / میثاق: عقد استوار

- عهد و پیمان / لفاف: پارچه و کاغذي که بر چیزي می پیچند.
تشّرع: شریعت، مقابل عرفان و طریقت است.  64

تشّرع یعنی به ظاهر و پوستۀ دین توّجه کردن و از باطن دور بودن اّما عرفان به باطن دین توّجه کردن است.

سراچه: خانۀ کوچک است نه بزرگ  65
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جنان: جمع جنّت، بهشت ها  66
معانی کامل واژه ها: اقناع: راضی ساختن (باب إفعال) / سنا: نور، روشنایی و فروغ / سلب: جدا کردن چیزي از  67

چیز دیگر / حجره: غرفه، اتاق، خانه

معناي کامل واژه ها: فروگذاري: اهمال، سستی، کوتاهی کردن / بُخل: خّست، خسیس بودن، خشک دستی،  68
مقابل کرم و سخاوت / مفاتیح: جمع مفتاح: کلیدها / غمگسار: غمخوار، دوست، آن چه غم را بزداید

صباحت: زیبایی (نه زیبا)، خوب رویی و سفیدي رنگ انسان  69
معناي درست واژه ها: مسرور: شادمان و خشنود   70

متمّکن: ثروتمند، توانگر، توانا، داراي مکنت و مال

،  و  هر کدام یک غلط امالیی به چشم می خورد. در گزینۀ  دو غلط امالیی وجود دارد اّما در گزینه هاي   71
بررسی گزینه ها:

): تعمین  تأمین گزینۀ (

): صراهت  صراحت گزینۀ (

): صباهت  صباحت / تغاضا  تقاضا گزینۀ (

): قریهه  قریحه                                        گزینۀ (

شکل درست واژة امالیی: فروگزاري  فروگذاري (اهمال و سستی کردن)  72

شکل درست واژگان امالیی: بی شاعبه  بی شائبه                        آري  عاري  73
شکل درست واژة امالیی: شیرخوارگی  74

بررسی غلط هاي امالیی در سایر گزینه ها:  75
): تبع  طبع (عروس طبع: عروِس سرشت، اضافۀ تشبیهی) گزینۀ (

): آري  عاري (به دور) گزینۀ (

): روزه  روضه (باغ و بوستان) گزینۀ (
واژة «طبع» در این بیت به معنی «سرشت و ذات» است. «طوطی َطبع» اضافۀ تشبیهی است. طبع و سرشت شاعر  76

به طوطی تشبیه شده است.

شکل درست واژگان امالیی در سایر گزینه ها:  77

): نخاست  نخواست (خواهش نکرد، تقاضا نکرد) گزینۀ (

): نقض  نغز (خوش و دلکش) گزینۀ (

): حالل  هالل (ِهالل یک شبه: ماه نو، باریک و هاللی شکل را گویند.) گزینۀ (

78  شکل درست واژة امالیی: اقنا  اقناع (راضی ساختن)
شکل درست واژة امالیی: غالب (چیره، مسلّط)  79

در گزینۀ  «کنایه» وجود ندارد. «استعاره»: «حفره» استعاره از موضوع، امر جزئی  80
بررسی آرایه هاي سایر گزینه ها:

): حس آمیزي: ذوق لطیفی / سعدي: مجاز از آثار سعدي گزینۀ (

): تشبیه: سراچۀ ذهن (اضافۀ تشبیهی) / لبریز شدن کنایه از شور و شعف بسیار گزینۀ (

): کنایه: چشم عقاب داشتن کنایه از تیزبین بودن؛ لطافت کبوتر داشتن کنایه از احساسی و لطیف بودن / تناقض: شیخ همیشه گزینۀ (
شاب
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در این گزینه  «تشبیه» وجود ندارد. / مجاز: نان مجاز از روزي  81
بررسی سایر گزینه ها:

): کنایه: عندلیب انجمن بودن: کنایه از خوش سخن بودن / تشبیه: رفیق به عندلیب گزینۀ (

): مجاز: چابک دستی باران: تشخیص و استعاره / در: استعاره از قطرات باران گزینۀ (

): استعاره: دوشیزة سفیدروي استعاره از شکوفه / تشبیه: قاصد بهار (اضافۀ تشبیهی) گزینۀ (

در بیت گزینۀ  «تلمیح» وجود ندارد / تناقض: وجوِد حاضِر غایب  82
بررسی سایر گزینه ها:

): تناسب: مجاز و استعاره / تناقض: اي حقیقی ترین مجاز گزینۀ (

): تناسب: بیابان و استسقا / واج آرایی: تکرار صامت / س/ گزینۀ (

- ساحل (قابل قبول نیست اّما با لنگر و - پهلو (قابل قبول است)  ): تشبیه: کشتی عشق: اضافۀ تشبیهی / ایهام تناسب: کنار  گزینۀ (
کشتی تناسب دارد.)

بررسی سایر گزینه ها:  83
): تشبیه: سراچۀ ذهن (اضافۀ تشبیهی) گزینۀ (

): کنایه: لبریز شدن کنایه از شور و شادي بسیار / آماس کردن سراچۀ ذهن کنایه از باال رفتن درك و فهم گزینۀ (

): استعاره: فوران تخیّل (اضافۀ استعاري) تخیّل به «فّواره اي یا کوهی» تشبیه شده که فوران می کند. ولی «فّواره یا کوه» را گزینۀ (
نیاورده است.

تضاد: باشد و نباشد / تناقض: سخن سعدي مانند همه است و نظیر کسی نیست.  84
کنایه: خود را خم کردن کنایه از ُمنَعطف بودن و نرمی آثار و اشعار سعدي / مجاز: سعدي مجاز از آثار  85

سعدي

ترکیب وصفی: قّصه هاي شیرین  86

- مادربزرگشان (مادربزرِگ آن ها) - مادرم (مادِر من)   ترکیب هاي اضافی: 

- قّصه هاي ایرانی - قّصه هاي اصیل  - نخستین بار  ترکیب هاي وصفی:   87
- عالم افسانه ها - مادرم (مادِر من)  - زبان مادر  - زبان خاله  ترکیب هاي اضافی: 

- آن طور - این طور  - سخنان جّذاب  - عمر دراز  - این مادربزرگ  ترکیب هاي وصفی عبارت اند از:   88

ترکیب هاي وصفی در گزینه ها:  89

- فهم کودکانه - غم ناچیز  - آن قدر  - انعطاف جادوگرانه   :( گزینۀ (

- شعر شاهکار - نخستین بار  - ذوق لطیف   :( گزینۀ (

- زبان فارسی - جوان ترین شاعر  - پیرترین شاعر  - شیخ همیشه شاب  - این شیخ   :( گزینۀ (

): این سعدي گزینۀ (

- زندگی ایرانی  - هیچ حفره  - یک پرستار  - یک آموزگار  - معلم اّول  ترکیب هاي وصفی:   90
- جانب او - حفره هاي زندگی  - لطافت کبوتر  - چشم عقاب  - مهر پرستار  - هیبت آموزگار  ترکیب هاي اضافی: 

- این  - هفت صد سال  - دست گیر پیر  - همدم کودك  - این همدم  ترکیب هاي وصفی عبارت اند از:   91

- فضاي فکري سو 
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- آثار سعدي - خواندن گلستان  ترکیب وصفی: همان جا                         ترکیب هاي اضافی:   92
واژه هاي وندي: آشنایی - ادبیّات - سعدي - پایه - ادبی - آشنایی  93

واژه هاي مرّکب: پرتوقّع
واژه هاي وندي - مرّکب: استخوان بندي

- تمثیلی  - شعرها  - گاهی  - بوستان  - گلستان  - سعدي  واژه هاي وندي:   94
واژة مرکب: طرفدار

واژه  هاي وندي: آسایش - زندگی - دیدار   95
واژه هاي مرّکب: نکبت بار

واژه هاي وندي - مرّکب: کهن سالی - گاه به گاه

- خبري - عصبی  - بحران ها  - توکلّی  واژه هاي «وندي» در عبارت سؤال عبارت اند از:   96

در بیت  تنها یک واژة وندي وجود دارد: رندي  97
بررسی سایر گزینه ها:

): آشفتگی - گرفتار واژه هاي وندي گزینۀ (

): کریمی - جرعه اي - خماري واژه هاي وندي گزینۀ (

): آمیخته - بوسه اي - دشنامی واژه هاي وندي گزینۀ (
واژة «شکرخنده» وندي - مرّکب است. شکر + خند + ه  98

واژه هاي مرّکب در سایر گزینه  ها:

): پر نیرنگ ): پریچهره                گزینۀ ( ): پرده دار                گزینۀ ( گزینۀ (

در بیت  واژة «وندي» وجود ندارد. / واژه هاي مرّکب: ارغنون ساز، رهزن   99
بررسی سایر گزینه ها:

): فرح بخش: مرّکب / نازنینی، گلگون: وندي گزینۀ (

): سرخوش: مرّکب / صوفیان: وندي  گزینۀ (

): غزلخوان: مرّکب / میکده، شادان، روزي: وندي گزینۀ (
بررسی غلط هاي سایر گزینه ها:  100

): حماسه سراي: مرّکب است. حماسه + سراي گزینۀ (

): دیوانه: ساده است. گزینۀ (

ـَـ نده ): پرنده: واژة «وندي» است: پر (بن مضارع پریدن) + ـ گزینۀ (
واژة «سیمرغ» ساده است زیرا به پیشینۀ باستانی آن توّجه نمی کنیم.  101

واژة «فراگیري» وندي است زیرا «فرا» پیشوند است.
بررسی غلط هاي سایر گزینه ها:

): ناله: وندي است: نال (از مصدر نالیدن) + ه گزینۀ (

): گلزار: وندي است: گل + زار (زار معنا نمی دهد) گزینۀ (

): بهره وري: وندي است: بهره + ور + ي گزینۀ (

غنچه: ساده (ساختار قدیمی دارد) / وابستگان: وندي: وا + بست + ه + گان / پایدار: مرّکب: پاي +  102
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دار / بهره بري: وندي - مرّکب: بهره + بر (از مصدر بردن) + ي 
غلط هاي سایر گزینه ها:

): حق ستان: مرّکب: حق + ستان (از مصدر ستاندن) / همایش: وندي: هم + آي + ش گزینۀ (

): ریاضی دان: مرّکب: ریاضی + دان گزینۀ (

): دستگاه: ساده (ساختار قدیمی دارد) / نمکدان: وندي (دان وند است و معنا ندارد) گزینۀ (

در این گزینه واژة مرکب وجود ندارد.  103
ترکیب هاي مقلوب و جابه جا شده در سایر گزینه ها:

): گالب  آِب گل / مشکبو  بوي مشک / گلرنگ  رنِگ ُگل گزینۀ (

): آلوده نظر  نظِر آلوده گزینۀ (

): شفاخانه  خانۀ شفا گزینۀ (

بیت الف) ایهام: قربان (قربانی و کشته - تیردان)  104
بیت ب) حس آمیزي (بو را شنوي)

بیت ج) تلمیح (اشاره به آیۀ انا عرضنا االمانۀ علی السموات و االرض)
بیت د) متناقض نما (مست، هشیارتر است - بی خبر، خبردارتر است)

بیت هـ) تشبیه (عشق به آتش)

تارك هفت اختر: اضافۀ استعاري / دست قدرت: اضافۀ استعاري  105
سروبر: جناس

خشت زیر سر داشتن (فقر): کنایه - بر تارك هفت اختر پاي (به مقام واال رسیدن): کنایه 
مصراع اّول: پارادوکس

بیت الف: تلمیح (اشاره به آتش وادي ایمن، داستان موسی)  106
بیت ب: پارادوکس (کاله ما بی کلهی است)

بیت ج: استعاره (گوهر، اشک)
بیت هـ: مصراع دوم

بیت د: تشبیه (دل پرشکن ما مثل زلف شب قدر است)

بررسی موارد:  107
بیت د) استعاره (تبسم گل)، اضافۀ استعاري

بیت ج) تلمیح اشاره به این که جایگاه انسان در بهشت بوده داستان حضرت آدم (ع) و آیۀ شریفۀ «انّا هللا و انّا الیه راجعون»  
بیت ب) ایهام (کام) = آرزو، دهان

بیت هـ) تشبیه (دل من به خاك راه)
بیت الف) تناقض (از خراب - آباد شدن)

در مصراع اّول کنایه: از خود بی خودي  108
مجاز: سر (وجود) - نفس (سخن و همدم) 

حسن تعلیل: کّل بیت

جناس ناهمسان: نُقل - نَقل   109
ـِـ: بادة گلرنِگ تیِز خوشخواِر سبک واج آرایی: تکرار مصّوت ـ
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استعاره: لعل استعاره از لب
مراعات نظیر: لعل و یاقوت

*البته آرایۀ تشبیه هم دارد: بادة گلرنگ (شراب مانند ُگل)

واج آرایی: تکرار - صامت / د /   110
تشبیه: آتش هجران: اضافۀ تشبیهی

استعاره: اي نسیم سحر تشخیص و استعاره دارد.
کنایه: دود به سر رفتن

اغراق: تشبیه شدن اشک به سیل اغراق دارد.  111
کنایه: بر دل نشستن غبار کنایه از ایجاد کدورت.
استعاره: اي سیل اشک: تشخیص و استعاره دارد.

تشبیه: سیل اشک: اضافۀ تشبیهی

استعاره: می استعاره از خون و دویدن آن تشخیص و استعاره دارد.  112
اغراق: شنیدن جاري شدن خون در رگ به رسایی آب اغراق دارد.

تشبیه: رگ به کوچه اي تشبیه شده است (اضافۀ تشبیهی)

بررسی موارد:  113
- گروه اسبان که با عنان و سوار تناسب دارد. - زیادي  الف) ایهام تناسب: خیل 

ب) کنایه: حیثیّت کسی را به بازي گرفتن کنایه از بی ارزش کردن

- دگرگون - عضو بدن  ج) ایهام: قلب 
د) استعاره: شاباش استعاره از باران / دامن گلشن: اضافۀ استعاري

هـ) متناقض نما: صاحب خبر آمد ولی من بی خبر شدم (قاعدتًا باید باخبر می شد!)

جناس: «باد» و «یاد»            تناقض: روشنی چشم از خاك درگاه معشوق             مراعات نظیر: روشنی و  114
دیده

تناقض: آفتاب نمی تواند سایه داشته باشد.  115
کنایه: کاله بر آسمان انداختن  کنایه از شادمانی

تشبیه: آفتاب رخ: رخ به آفتاب مانند شده است.

- میوة درخِت بِه - بهتر  الف) ایهام: به:   116
د) استعاره: گلستان استعاره از جهان حقیقت و عشق

ج) تناقض: آشنا بودن معنی بیگانه
ب) تلمیح: اشاره به داستان ربوده شدن انگشتري سلیمان (ع) از سوي دیو

ناهماهنگی (نا / هم / ي) - ناراحتی (نا / ي) - بی نظمی (بی - ي) - ناشکیبا (نا - ا) - کشتارگاه (ار - گاه) -  117
دانشگاه (ش / گاه) - نابینا (نا – ا) 

واژه هاي «خودخواهی - دانشجو - هر روزه» یک وند دارند.

- خانم شیرین که با فرهاد تناسب و حس آمیزي دارد / جواب - مزة شیرین  لب شیرین: ایهام تناسب:   118
سرباال: کنایه از جواب دندان شکن دادن  / فرهاد و شیرین: تلمیح / اي لب: تشخیص و استعاره

گزینۀ  ایهام ندارد.  119
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کنایه: گل به سر زدن                                   مجاز: گل مجاز از فصل ُگل   120
اغراق: گذشتن اشک از سر شاعر               تشبیه: بستان عشق (اضافۀ تشبیهی)

در این گزینه اسلوب معادله وجود ندارد. / وجود حاضِر غایب: تناقض  121
بررسی سایر گزینه ها:

): تشبیه: همچو رود / جناس همسان رود اّول نام ساز رود دوم رودخانه  گزینۀ 

): حس آمیزي: صدا و ندیدم / گنبد دّوار استعاره از آسمان گزینۀ 

): خلیل: تلمیح به داستان گلستان شدن آتش بر ابراهیم (ع) / آتش: استعاره از عشق گزینۀ 

در این گزینه ایهام وجود ندارد. / وجود حاضِر غایب: تناقض  122
بررسی سایر گزینه ها:

): تشبیه: همچو رود / جناس همسان رود اّول نام ساز رود دوم رودخانه  گزینۀ (

): حس آمیزي: صدا و ندیدم / گنبد دّوار استعاره از آسمان گزینۀ (

): خلیل: تلمیح به داستان گلستان شدن آتش بر ابراهیم (ع) / آتش: استعاره از عشق گزینۀ (

تشبیه: مزرع فلک: اضافۀ تشبیهی  123
تلمیح: به عبارت «الدنیا مزرعۀ االخرة» اشاره درد.

استعاره: ِکشته استعاره از اعمال انسان است.
مراعات نظیر: مزرع، داس، درو

- قسمت مرکزي سپاه و لشکر - عضو بدن  ایهام: قلب   124
واج آرایی: تکرار صامِت / ش / 

- خانم شیرین که قابل قبول نیست ولی با خسرو تناسب - مزة شیرین (در شیرین دهان) که قابل قبول است.  ایهام تناسب: شیرین 
دارد.

*بیت سؤال به داستان خسرو و شیرین نظامی هم «تلمیح» و اشاره می کند.

در بیت آرایۀ تناقض وجود ندارد.  125
ـِـ در «چشمۀ جوشاِن تابستاِن گرم» / تکرار صامت/ ش /  واج آرایی: تکرار مصّوت ـ

استعاره: اي چشمۀ جوشان: تشخیص دارد (موجودي بی جان را خطاب قرار داده ااست) و استعاره نیز هست.
تشبیه: چشمۀ تابستان: اضافۀ تشبیهی (البته می تواند تشبیه معشوق به چشمه نیز باشد.)

بررسی سایر گزینه ها:  126

): سختی، آسان است. ): خار، گل است.        گزینۀ ( ): غم، خاطر را شاد می کند.        گزینۀ ( گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  127

): گویاي خاموش ): گویاي سکوت             گزینۀ ( ): پریشانی جمع آمد           گزینۀ ( گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  128
): دوست تو همان دشمن توست. گزینۀ (

): با من و گریزان از من بودن گزینۀ (

): راحتی در ترك راحت است. گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  129
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): زلف آشفته موجب جمعیت (آرامش) است. گزینۀ (

): کسب جمعیت (آرامش) از زلف پریشان کردن گزینۀ (

): زلفت که مرا گمراه کرده، همان رهبر من است. گزینۀ (

سري که خاك راه شد، از آسمان باالتر رفته است: تناقض  130
بررسی سایر گزینه ها:  131

): در گدایی گنج سلطانی داشتن گزینۀ (

): رونق بازار، کسادي است. گزینۀ (

): پریشانی را یکی یکی گفتن گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  132
): از باد کمک بگیر و چراغ را روشن کن ): به شادي، غم خوردن               گزینۀ ( ): فریاد بی صدا             گزینۀ ( گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  133

): غرقه شدند ولی به آب آلوده نشدند. ): زمان بی زمانه              گزینۀ ( ): وجود حاضِر غایب              گزینۀ ( گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  134
): نظم پریشان ): ننگ بودن افتخار           گزینۀ ( ): زیان، سود بردن          گزینۀ ( گزینۀ (

: گداي عالم عشق گوشۀ تاج سلطنت را می شکند. ارزش  گداي عالم عشق از آرایۀ تناقض در گزینۀ   135
سلطان هم باالتر است.

) با دشنام، عزیز شدن، متناقض نما است. در گزینۀ (  136
بررسی تناقض در سایر گزینه ها:  137

): غم مایۀ شادمانی باشد. گزینۀ (

): بدون عمر زنده بودن گزینۀ (

): با خون جگر (که جنس است) طهارت و پاکی به دست آوردن گزینۀ (

تناقض: در گدایی به سلطنت رسیدن / در جیب گدا گنج وجود داشتن  138
سخنی که سکوت را نشان می دهد تناقض است.  139

اینکه خاك (که سبب آزار چشم است) باعث روشنایی چشم گردد، تناقض است.  140
بررسی سایر گزینه ها:  141

): هم زهر هم پادزهر (تریاق) بودن / هم درد و هم درمان بودن گزینۀ (

): نسیم (که چراغ را خاموش می کند) سبب روشن شدن چراغ شود. گزینۀ (

): ندیده، دیدن، تناقض است. گزینۀ (

(امل) به معناي آرزو درست است.  142
امارت - بگزارند درست است.  143
حالوت - روضه درست است.  144

فرو گذارم درست است.  145
غالب - صالح درست است.  146
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خوار به معنی حقیر درست است.  147
خار به معنی تیغ

: مفهوم عبارت سؤال و سایر گزینه ها «تسلیم بودن در برابر خواست و ارادة الهی است اّما مفهوم بیت   148
بدون نالیدن و زاري کردن نمی شود به کام دل رسید.

«تشّرع» متضاد است با «طریقت» در بیت «ج»  149
«صاحت» متضاد است با «زشت رویی» در بیت «الف»

«سبک سري» متضاد است با «وقار» در بیت «هـ»
«مرشد» متضاد است با «مرید» در بیت «د»

«همایون» متضاد است با «شوم» در بیت «ب»

در گزینۀ  واژه هاي بل بداهه، معّذي و تبع نادرست است. شکل درست واژه ها: بالبداهه- معّزي- طبع  150

در سایر گزینه ها، هرکدام  غلط امالیی وجود دارد:

: سعب← صعب / مغرون← مقرون  گزینۀ 

: لهاظ← لحاظ / منذله ← منزله گزینۀ 

: افقان ← افغان / برذن ← برزن گزینۀ 

معناي کامل واژه ها:  151
شاب: جوان، متضاد شیخ

استسقا: آب خواستن، نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد
مساعدت: همیاري، یاوري

آماس: ورم، تورم
لفاف: پارچه و کاغذي که بر چیزي بپیچند

مفهوم عبارت سؤال: تقدیر در دست خداست و هیچ تدبیري آن را تغییر نمی دهد.  152

گزینه هاي  و  و  نیز به ناتوانی انسان در برابر سرنوشت و حتمی بودن تقدیر الهی اشاره دارند.

: ستایش تدبیر و خرِد ممدوح شاعر مفهوم بیت 

: کارهاي دشواري که سرنوشت حّل آن را ناممکن ساخته بود، به واسطۀ تدبیر تو، حل خواهد شد. معناي بیت 

تناقض: گفتار تلخ همچو شکر است.   153
حس آمیزي: گفتار تلخ (شنوایی، چشایی)

بررسی سایر گزینه ها:

) کنایه: «کار ساختن» کنایه از آماده کردن، تهیه نمودن / تشبیه ندارد. گزینۀ 

) تناقض: ندارد / تشبیه: چون خلیل  گزینۀ 

) تشخیص: رو به دریا کردن ابر / تضاد: ندارد. گزینۀ 

» «قانع و راضی بودن به خیال معشوق» است اّما مفهوم ابیات سایر گزینه ها و صورت مفهوم بیت گزینۀ «  154
سؤال، «قناعت به مال کم دنیایی» است.

در این گزینه مانند عبارت مورد سؤال شاعر بر این نکته تاکید می کند که در کاري که انجام داده اختیاري  155
نداشته است اما در گزینه هاي دیگر:
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) عاقالن در انجام کارها اختیار دارند. ) انسان قانع حرص ندارد         ) طلب بخشش     

در این گزینه «نبشته» صفتی براي «قضا» است یعنی «قضاي نبشته». چون قضاي نبشته پیش آمد.  156
در بررسی گزینه هاي دیگر، فعل هاي مجهول عبارتند از:

» : کشته گردم. گزینۀ «

» :  کرده آمد. گزینۀ «

» :  خوانده شد. گزینۀ «
در این گزینه آرایۀ تضاد (پنهان و فاش) وجود دارد.  157

توجه کنیم که پارادوکس دو صفت مخالف از یک پدیده است.
در بررسی گزینه هاي دیگر:

» : محکم شدن از تزلزل گزینۀ «

» : از ملک سلیمان وسیع تر / در چشم تنگ مور جاي گرفتن گزینۀ «

» : بی قیمتی از گران قیمتی گزینۀ «

تعداد واژه هاي مرکب  واژه: پرتوقع - کورمال کورمال  158

تعداد واژه هاي وندي - مرکب  واژه: استخوان بندي - کارآزموده اي - راه رفتن

» واژة «تلخی» مفعول است: کعبه نتوانست تلخی (را) از زمزم جدا کند. در گزینۀ «  159
نکته: به مفعولی که نشانۀ «را» ندارد «مفعول مجّرد» می گویند؛ و در این جا «تلخی» مفعول است و «کعبه» نهاد است.

بیت الف) وندي: شهري، بی خبر، با خبر، مستان / مرکب: صاحب نظر / وندي - مرکب: زیر و زبر  160
بیت ب) وندي: روزي، ماهی و زنگی / مرکب: نوبرده / وندي - مرکب: رومی رخی

بیت ج) وندي: نامور، مشکبار / مرکب و وندي- مرکب ندارد.
بیت د) وندي: مهربانی و زیوري / مرکب: ماهروي / وندي - مرکب: خوبرویی

»: تشبیه: بحر کمال / پارادوکس ندارد. (تضاد: کامل ها، اکنون ناقص شده اند؛ ناقص ها اکنون کامل گزینۀ «  161
شده اند.)

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: تلمیح: اشاره به «الّدنیا مزرعۀ االخرة» / تشبیه: مزرع سبز فلک، داِس مه نو گزینۀ «

»: استعاره: «سرو» استعاره از معشوق / واج آرایی مصوت «ا» گزینۀ «

»: مجاز: «گوش» مجاز از شنونده / جناس: هوش و گوش گزینۀ «

واژة وندي: جوانی نوشتن، واژة مرّکب: لغت نامه / واژة وندي - مرّکب: گوشه نشینی  162
واژه هاي مرّکب: مایه دار؛ واژة مشتق - مرّکب: بدبینان، عیب جویی (عیب + جوي + ي)  163

مفهوم صورت سؤال و گزینه هاي  و  و  به سرنوشت و خواست خدا اشاره دارد، اما در بیت  سخن از  164
بی توّجهی به نعمت هاي دنیا و آخرت است.

واژه هاي وندي: سنجش، گویاترین شهرها - تاریخ ها - فرهنگی - یکی  165
واژه هاي مرّکب: سرگذشت، سرزمین 

واژه هاي وندي - مرّکب: دانش پژوهان، عبرت انگیزترین 

«سرد بودن آتش» امري خالف عقل و منطق است.  166
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واژه هاي وندي: دانش، زمینه، فراگیري، نقش ها  167
واژة مرّکب: امکان پذیر

واژه هاي وندي - مرّکب: دست یابی، گوناگون، بهره یابی

واژه هاي وندي: نویسنده، پژوهشگر، تحقیقی مقاالت، فارسی تحقیقات / واژه هاي مرّکب: ُپر کار، راهنما  168
واژة وندي - مرّکب: گشت و گذار، سفرنامه هایی، چهارگوشه

اوج مراتب انسانی واژ (انسان + ي) صفت، مضاف الیه و مشتق است  169
حق را می طلبد - راه را می نماید - تاّسف برمی انگیزد - سخن را می شناسد.  170

سایر گزینه ها، متناقض نمایی ها به ترتیب: «چشم خوش بیمار»، «در آغاِز پایان بودن» و «عهِد سخت سست»  171
واژة مرّکب: دستاورد: دست+آورد  172

: دوست دشمن جان : راحتی در ترك راحتی است  پارادکس / گزینۀ  بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ   173

: این که همیشه با من و همیشه گریزان از من است  پارادکس باشد  پارادکس / گزینۀ 

هیچ (صفت) + کار (اسم) +  (وند)  174

هزار (صفت) + سال (اسم) +  (وند)

سه (صفت) + با (اسم) +  (وند)
واژه هاي مرّکب: ماردوش، ستم پیشه، شاهنامه، سرانجام / واژه هاي وندي - مرّکب: رویارویی، عدالت   175

پیشگی، پیش بینی، اخترشناسان
این که درد مایۀ درمان باشد پارادکس دارد.  176

واژه هاي ساده: دستگاه، پگاه، پارچه، کلوچه، زمستان، دیوار، خاندان، ناودان، تهمینه، ساربان  177
واژه هاي وندي: گفتار، آمیزه، دردمند، بهاره، کمانک، رفتن

واژه هاي مرّکب: دو پهلو، مداد پاك کن، گالب
واژه هاي وندي- مرّکب: ناخودآگاه، سرتاپا، سه گوشه

بعضی از واژه هاي مرّکب، در حقیقت، فشردة یک جملۀ سه جزئی گذرا به مفعول اند که گاهی مفعولشان  178
همراه با وابسته آمده است:

گالب پاش: وسیله اي که گالب را می پاشد.       مداد پاك کن: وسیله اي که [اثِر] مداد را پاك می کند.
ِگل گیر: وسیله اي ِگل را می گیرد.       قلم تراش: وسیله اي که قلم را می تراشد.

واژه هاي مرّکب: دل آگاه (دل + آگاه) / قلمرو (قلم + رو) ( واژه)  179

واژه هاي وندي - مرّکب: گوناگون (گون + ا + گون) / دست یابی (دست + یاب + ي) ( واژه)

-شاعري - واژه هاي مرکب: -نقاشی،  -توانا،  -استادانه،  -توصیف ها،  -زمینه،  واژه هاي وندي:   180
خیال انگیز، شاهنامه، سخن سراي، زبردست، تشبیه آفرین.

» عیش و خماري،  متناقض هستند. » زهر داشتن شکر،  در گزینۀ « » عار بودن فخر، در گزینۀ « در گزینۀ «  181
واژه هاي مشتق - مرّکب:  دستاوردها - سرافرازي - جان به در بردن - رنجدیده - فراز و نشیب - سراسر   182

واژه هاي مرّکب: طاقت گداز - پر طاقت - پایدار - دراز دامن
واژه هاي مرّکب: دستگیر  183

واژه هاي وندي - مرّکب: عدالت خواهی - خودکامه - گیر و دار
واژه هاي وندي: نویسنده، از زبان دهقانی، شورشی، مأموران، همسر، بیانگر، واقعییت، اجتماعی، هنرمندانه، عصري

2←3

←4←

0

0

0

2

2

123456

124

81

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



معنی بیِت: اگر با حرص شربتی خوردم مرا سرزنش نکن که کار بدي کردم [ناچار بودم] در بیابان بودم و  184
تابستان بود و من که بیماري عطش داشتم طبیعی بود که آب سرد را بنوشم. در گزینۀ  نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي
گناه فراهم بود از ارتکاب آن چاره اي نبود. در گزینۀ 2) نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي گناه فراهم بود از ارتکاب گناه

چاره اي نبود.
در این گزینه واژة «وندي - مرّکب» در سخن نیامده. واژگاِن «شوریده» سالکان، «ویژگی» غزلیّات، «الهی» و  185

«عرفانی» وندي اند.
بررسی سایر گزینه ها:

): واژه هاي وندي: بخشش، ادبی، ارزشمند، ادبی / واژه هاي وندي - مرّکب: ال به ال، تأثیرپذیري گزینۀ (

): واژه هاي وندي: ناتوانی / واژه هاي وندي - مرّکب: سخن گفتن - طوفان زده گزینۀ (

): واژه هاي وندي: نمادها، شخصیّت ها، حماسی، چهره ها / واژه هاي وندي - مرّکب: بهره گیري گزینۀ (

- ُمردن و - ماندگاري کوتاه و گذرا در آن  - آمدن به این جهان   : مفاهیم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   186
رفتن به دیگر جهان

واژه هاي وندي - مرّکب: مجسمه سازي و زیبایی شناسی  187
در این گزینه، فارسی: فارس+ي، صحابی: صحابه+ي، دوم:دو+وم واژه هاي وندي هستند / پیامبر: پیام+بر  188

واژة مرکب است / راهنمایی: راه+نما+ي واژة وندي-مرکب است.
بررسی سایر گزینه ها:

) وندي-مرکب: تصنیف سازي، طبع آزمایی / وندي: فارسی، قزوینی، کسانی گزینۀ 

) وندي: ادبی، فکاهی، نویسندة گیالنی / وندي-مرکب: روزنامه اي / *اشرف الّدین ساده است. گزینۀ 

) وندي: نخستین، زمینه، مذهبی / وندي-مرکب: شانزده سالگی گزینۀ 
«کشتِی عشق»، تشبیه است،«لنگر گرفتن»، کنایه است و «کشتی» و «لنگر» و «کنار»مراعات نظیر هستند.  189

سخن گوینده این است که با دیدن عکس ها، ذهنم - که مثِل خانۀ کوچکی بود - وسعت یافت. اگر در  190

) فعل زمان حال به کار برده نشده بود، می توانست به عنوان گزینۀ درست مورد نظر باشد اما وجود فعل «است» و «در حال گزینۀ (
بزرگ شدن» ما را از انتخاب این گزینه باز می دارد.

نگه + دار (دو تکواژ آزاد) + ي (تکواژ اشتقاقی)  191

گزینۀ  «به خود» یعنی «به اختیار خود» مفهوم جبر را می رساند. گزینۀ  قضاي آسمان و گزینۀ  «نصیبۀ  192
ازل» مفهوم «جبر» را دارد ولی گزینۀ  شاعر می گوید من این نقش ها را به خاطر توست که بازي می کنم تا رضایت تو حاصل شود.

در بیت صورت سؤال «خیام» از ناپایداري، بی سر و پا بودن دنیا و زوال آدمی سخن می گوید. او معتقد است  193
فرشته خوها و زیبارویان مرده اند و از خاك آن ها سبزه روییده است و با این توصیفات بی ثباتی و پوچی دنیا را نشان می دهد. در

گزینۀ  نیز همین مفهوم به چشم می خورد. 

 194
»: صفت + بن واژه هاي این گزینه، همه، صفت هستند: صفت+ اسم  صفت: اّما در گزینه هاي دیگر اسم دیده می شود: در گزینۀ «

: صفت + اسم  صفت/ اسم. مضارع  اسم: در گزینۀ 

195   (در ساخت واژه، ُمراِد ما از تکواژ، تکواژ آزاِد قاموسی و وند،
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هرگونه عنصِر دستوري است یعنی حتی تکواژهاي آزاِد دستوري نیز در ساختاِر واژه، وند در شمار می آیند.)

 196
 197

واژه هاي ساده: تأکید، مردم، فراوان 
واژه هاي وندي: ستایش، دادگري، فرودست

واژة مرّکب: پاك دل 
واژة وندي - مرّکب: دادپیشگی                                                                 

«سزاوار ثنا»  صحیح است ؛ ثنا: ستایش / سنا: روشنی  198
«سنگ بر پا آمدن» کنایه از دچار رنج و سختی شدن است.  199

زلفی که که خود پریشان است چگونه می تواند ایجاد جمعیت کند؟ پس طلب جمعیّت از آن «پارادوکس»  200
است .

) روز جدایی که سخت و تلخ است، پارادوکس» این است که دو امر ضد هم جمع شود، مثًال در گزینۀ (  201
) امید دیدار معشوق )، اندوه تنهایی کشیدن، خوش و گوارا پنداشته شده است و در گزینۀ ( خوش پنداشته شده است، در گزینۀ (

که قاعدتًا خوش و دوست داشتنی است، تلخ پنداشته شده است.

) «فرقت یار»  تلخ شمرده شده است، که قاعدتًا هم چنین است. در گزینۀ (
«اشک ریختن»  معموًال نشانه ي غم و اندوه است، نه شوق و شادي.  202

کشتی عشق: تشبیه عشق به کشتی.   203

- در ساحل تو. - نزد تو      کنار: 
معناي صحیح واژه ها: شاب = جوان                 204

حجره = اتاق               
استسقا = آب خواستن

اهمال:  سستی /  امهال:  مهلت دادن  205
کشتی عشق: اضافۀ تشبیهی یا تشبیه فشردة ترکیبی / لنگر گرفتن: کنایه از آرام شدن، به ساحل رسیدن /  206

کنارو لنگر و کشتی: مراعات نظیر

«عدم وابستگی به مادیات دنیا» مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  است.  207
مگیر: بازخواست و مؤاخذه نکن / استسقا: بیماري که هر چه قدر آب بنوشد سیراب نشود، بیماري تشنگی  208

به خود:  به اختیار خود   209
معنی مصرع: حافظ به اختیار خود این روش زندگی را انتخاب نکرد؛ یعنی قضا و قدر این روش زندگی را براي او برگزید.

دیده با خاك روشن شود (تناقض)  210
این که دل هم جمع و هم پریشان است داراي متناقض نما است.  211

: این که همیشه : این که دوست، دشمن جان باشد  متناقض نما / گزینۀ  بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ   212

: این که راحتی در ترك راحتی است  متناقض نما با من و همیشه گریزان از من است  متناقض نما / گزینۀ 
رندان پارسا داراي پارادکس است (رند کسی که باطنش سالم تر از ظاهرش باشد / پارسا ظاهربین دینی  213

است)

: دولت فقر  : کسب جمعیت از زلف پریشان  پارادوکس / گزینۀ  بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ   214

: جامه شوالي عریانی است  پارادکس پارادکس / گزینۀ 
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بررسی سایر گزینه ها:  215
: شتاب ساکنی  تناقض / از : کشتن به انفاس عیسوي  تناقض دراد زیرا انفاس عیسوي حیات بخش است. / گزینۀ  گزینۀ 

: آتش سرد  تناقض خود می گیرم و در عین حال دربندم  تناقض / گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:  216

: اگر از باد کمک بخواهی چراغ را روشن خواهی کرد (درحالی که باد چراغ را : به غم شادمانی کردن  تناقض / گزینۀ  گزینۀ 

: الف) در خاك غلتیدن فلک  ب) شرم سر افرازي   ج) معراج از پا افتادن  هرسه پارادکس دارند. خاموش می کند) / گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها  217

»:جامه شوالي عریانی »: دولت فقر سبب حشمت است / گزینۀ « »: سخت سست / گزینۀ « گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها  218

»:برگ بی برگی »:از تهی سرشار / گزینۀ « »: دولت فقر / گزینۀ « گزینۀ «

 219
شوالي عریانی، آرایۀ پارادوکس یا تناقض نما دارد.  220

» :  «طلب کار»  قافیه و مرّکب است. در گزینۀ  «  221

»  واژه هاي قافیه به ترتیب عبارت اند از:  «گلزار، شهوار، دیوار»  که «وندي» هستند. »  و  « »  ، « در گزینه  هاي  «

: سرزنش ظاهرنگري و سفارش به باطن اندیشی مفهوم بیت   222
سایر گزینه ها به بی اعتباري جهان مادي و فانی بودن آن اشاره دارد

 223
224  تشبیه: من سرو آزاد هستم. 

 جناس: سر، سرو/ این، بین
 متناقض نما: مصراع دوم (ثمر داشتن از بی ثمري)

 مراعات نظیر: سرو، بی ثمري
 بررسی نکات مهم سایر گزینه  ها:

: «پرده و پرده» جناس نیستند، چون هر دو در معنی، حجاب پوشش است.   گزینۀ 

: تشبیه (منزل دل)  گزینۀ 

: تشبیه (نان به مهر)   گزینۀ 
واژه هاي مرّکب:  225

: گل  بن / خوش  خوان ( مورد)                          گزینۀ 

: نیم  شب / گل  چهر ( مورد) گزینۀ 

: ندارد                                                                گزینۀ 

: سبو  کش / رند  سوز / کار  خانه (  مورد) گزینۀ 

* دقت کنید در گزینۀ 3 واژة «گلرخان»، وندي مرّکب است: گل  رخ  ان
گروهی از واژه هاي مرّکب  در اصل یک گروه اسمی بوده اند که اکنون جاي هسته و وابستۀ آن ها عوض  226

شده است: بهاِي خون  خون بها/مزِد روز   روزمزد /آِب گل   گالب/ بنِد دست  دست بند / کالِه شب   شب کاله /

خانۀ کار  کارخانه
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» واژه هاي وندي و وندي - مرّکب به کار رفته است، ولی واژة مرّکب به کار نرفته است. در عبارت گزینۀ «  227
واژه هاي وندي: فارسی، حاکمیت، استعماري

واژة وندي - مرّکب: روزافزونی
بررسی سایر گزینه ها:

): واژة وندي - مرّکب: «جان بخشی و خیال پردازي» / واژه هاي وندي: «بی جان، شاعرانه» گزینۀ (

): واژة وندي - مرّکب: «موشکافانه» / واژة وندي: «یافتن، شاعران، مضمون ها»  گزینۀ (

): واژة وندي - مرّکب: «دگرگونی» /  واژه هاي وندي: «آگاهانه، فارسی، گروهی، شاعران» گزینۀ (

نزدیک بین: آ نکه نزد یک را می بیند / پاسخ گو: آنکه پاسخ را می گوید / آینه گردان: آنکه آینه را می  228
گرداند/ حصیرباف: آنکه حصیر را می بافد.

 229
ندوشن هر احساس و اندیشه اي را از سرچشمۀ الهی می داند که خوب و بد زندگی براساس خواست الهی است و در گزینۀ  به این

موضوع پرداخته شده است.

مفهوِم بی اعتباري این جهان مادي در صورت سؤال و گزینۀ  مشترك است.  230

: حسرت بر جوانی از دست رفته/ ناپایداري عمر مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   231
مفهوم سایر گزینه ها:

: سرکشی موجب خواري و راستی موجب سربلندي می باشد/ تنها راست کرداران شایسته سروري هستند.  گزینۀ 

: دل زدگی از روزگار طوالنی جوانی  گزینۀ 

: نشاط جوانی در کهن سالی/ جوانی به دل است.  گزینۀ 

: «نیستی پناه من است» متناقض نما دارد. گزینۀ   232
: تضاد بین فعل «نیست» و «است» دیده می شود. گزینۀ 

: «تلخش آید شکر» متناقض نما دارد. گزینۀ 

: «رحمت حق ضامن گناه» متناقض نما دارد. گزینۀ 

» دیده می شود. مفهوم «ناپایداري عمر و دنیا» مشترکًا در بیت صورت سوال و گزینۀ «  233
تشریح گزینه هاي دیگر

»: مصراع دوم: آتش عشق آبروي دل را می برد. گزینۀ «

»: مفهوم بیت بیانگر غفلت است. گزینۀ «

»: مرگ آرزوهاي او را از بین برد و امکان انجام هر کار را از او گرفت. گزینۀ «

»، بین «حضور و غیبت» و «روند و آیند» آرایۀ تضاد وجود دارد. در بیت گزینّۀ «  234
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «کشته شدن با انفاس عیسوي» (جان بخش است): تناقض گزینۀ «

»: «درمان از درد بودن»: تناقض گزینۀ «

»: اینکه نامۀ هم سر بسته باشد و هم سر گشاده تناقض است. گزینۀ «

1

2

3

4

2

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4

1

2

3

85

ی یازدهم
س پنجم-فارس

در



در بیت صورت سؤال حافظ معتقد است، غیر ارادي در وادي عشق افتاده است و مفهوم بی اختیار بودن عاشق  235
» نیز مطرح شده است.  در دل باختن به یار در گزینۀ «

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: فدا شدن در راه معشوق، انسان را به کمال می رساند. گزینۀ «

» جایی که اشک شمع باعث حیات می شود، جان بازي پروانه مشکل نیست. گزینۀ «

» توصیۀ پیر کنعان این بود که چشم را با گریه در راه دوست فدا کنیم. گزینۀ «

مفهوم عبارت سؤال، قناعت خالۀ نویسنده (اسالمی نُدوشن) است و در گزینۀ  نیز به همین موضوع اشاره  236
دارد.

در بیت صورت سوال شاعر می گوید: مواظب باش که از روي خواري و حقارت پا بر سر سبزه نگذاري، زیرا  237
»، نیز شاعر معتقد است هر جاي پایی، چهرة خورشید رویی است. پس مقابل این سبزه ها از خاك زیبارویی روییده است. در گزینۀ «

پاي خود را بنگر و با دقّت حرکت کن. 
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: اي زیبارو اگر پا بر خاك بگذاري خارها هم مثل سبزه از زمین می رویند.  گزینۀ «

»: به این دلیل چشم بر خاك پاي تو می سایم تا اشک من زنگار را از راه تو پاك کند.  گزینۀ «

»: سبزه و چمن در همه جا رویید و سرو در باغ قامت افراشت.  گزینۀ «

هر یک از واژه هاي گزینۀ  سه وند دارد:  238
ـِـ ش + گر + ي / نایافتنی: نا + َ- ن + ي / ناشنوایی: نا + ا + یی ستایشگري: ـ

»، به شهادت در راه عشق اشاره شده است، اما مضمون سه رباعی دیگر بی وفایی جهان و در گزینۀ «  239
ناپایداري عمر انسان را مورد تأکید قرار داده است.

مفهوم سایر گزینه ها:  240

: در مورد وداع جوانی و فرارسیدن پیري است.  گزینۀ 

: کامیابی در ایّام جوانی است.  گزینۀ 

: عدم وصال و کامیابی در ایّام جوانی است.  گزینۀ 

: نشاط عمر در ایّام جوانی است و به رونق عمر در ایّام جوانی اشاره شده است. گزینۀ 
مفهوم بیت سوال: جاودانگی سخن: هیچ موجودي در جهان جاودان نیست مگر سروده هاي بزرگان و همین  241

مفهوم در گزینۀ  یافت می شود.

-کم پشت -سرخ رو –  - درشت استخوان –  -بلند قد –  -پیرمرد –  -چهار راه –  واژه هاي مرّکب:   242

) جهان آفرین - پر فریب  مورد گزینۀ 

) کم کم - دلبر - گلوگیر  مورد گزینۀ 

) سرحال - خوشرو - دوردست  مورد گزینۀ 
واژه هاي وندي (بی سامانی - تنهایی - زیبایی درختان - غمگین) واژه هاي مرّکب (تهی دست - خوشبخت)  243

واژه هاي وندي - مرّکب (سرگردانی - بی سر و سامانی)

: امروز دل من در اختیار توست خواهی بساز و بنواز خواهی خراب کن و ویرانش کن مفهوم گزینۀ   244
مفهوم سایر گزینه ها: امروز که قدرت و دولت بدست توست نکویی کن که این دولت و ملک پایدار نیست.
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صورت سؤال و گزینۀ  به « تسلیم و رضا در برابر مشیّت الهی» اشاره دارد.  245

) صائب شعر خود را باعث زدودن مالل و کدورت از دل می داند ولی در سایر گزینه ها که با در گزینۀ (  246
صورت سؤال مفهوم مشترکی دارد باور دارد که شعر او همچنان در روزگار آینده بر صفحۀ جهان ماندگار و جاودان خواهد بود.

) توّکل را کار ساز همۀ مشکالت در سایر گزینه ها توّکل را مانع سعی و تالش می داند ولی در گزینۀ (  247
می داند.

واژه هاي وندي: بی سامانی/ تنهایی/ زیبایی/ غمگین / درختان  248
واژه هاي مرّکب: خوشبخت / تهیدست

واژه هاي وندي- مرّکب: سرگردانی/ بی سر و سامانی

: «در برابر مشیّت و خواست الهی باید تسلیم محض بود و باید به رضاي الهی مفهوم صورت سؤال و گزینۀ   249
راضی باشیم.»

واژه هاي وندي: ناله ها – دردمند – ناله – راستین – بزرگوار – بی فریاد – شب ها–قطره ها– تابناك – رها (  250
 مورد)

واژه هاي مرّکب: دلخراش – مهتاب ( مورد)
* دقّت کنید واژة «گریه آلود»، وندي مرّکب است. گري+ه+آلود

: به جاودانگی و ماندگاري شعر. مفهوم بیت سوال و گزینۀ   251
در این گزینه شاعر عشق را سبب از بین رفتن صبر و عقل می داند که چون سیلی اگر بیاید کسی را درخانه  252

باقی نمی گذارد و سایر گزینه ها به ناپایداري دنیا اشاره دارد. 

مفهوم صورت سؤال و گزینه هاي مرتبط «نخورده مست شدن» است؛ ولی در گزینۀ  شخص خودخواه هیچ   253
گاه از بحث و گفت و گو به هوشیاري و آگاهی نمی رسد.

گزینۀ  اشاره دارد به این که هرگز اضداد قابل جمع شدن نیستند که با مفهوم بیت تقابل معنایی دارد.  254
مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها به فانی بودن همۀ پدیده هاي جهان هستی اشاره می کند ولی مفهوم گزینۀ  255

 «شکایت نکردن از دنیا» است.

خواجوي کرمانی در بیت صورت سؤال به «عدم تعلق به این جهان مادي» اشاره می کند در گزینۀ  نیز  256
همین مفهوم مدّ نظر است.

257  سایر ابیات به «بی اعتباري عمر و پوچ بی ارزش بودن آن» اشاره دارد ولی گزینۀ  به باد صبا می گوید که
پیغام عشق مرا به آن محبوب برسان که شاهان جهان غالم در آستان او هستند. به عبارت دیگر گزینۀ  به ویژگی شاعرانۀ باد(پیام 

رسانی) اشاره می کند.

مفهوم صورت سؤال «ناچاري و بی اختیاري از ارتکاب گناه» است. گزینۀ  نیز به این مضمون اشاره دارد.  258

: دلی پر خون و لبی خندان دارم، در حالی که گزینه هاي دیگر به ناپایداري دنیا اشاره دارد. مفهوم بیت   259

مفهوم بیت این گزینه دعوت به پرهیزگاري است در حالیکه گزینه هاي دیگر به ناپایداري این جهان گذرا  260
اشاره می کند.

مفهوم سایر گزینه ها به ناپایداري و بی ارزشی جهان اشاره شده که خواجوي کرمانی آن را بر باد می داند  261

مفهوم گزینۀ  : عارفان به این جهان پوچ هیچ توجهی نکردند.
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بیت (ب): مه آلوده / بیت (ج): سرپنجه واژه هاي وندي - مرّکب هستند.   262
* البته واژة رازنگهدارترین نیز وندي - مرّکب است.

 263
واژة «نسیان» به معنی «فراموشی» است و از ریشۀ «نََسی» است ولی واژه هاي «مؤانست» و «انس» از یک ریشه  264

ساخته شده اند.

در گزینۀ  تشبیه وجود ندارد. پالیز سعدي استعاره از آثار و اشعار سعدي است.  265
بررسی سایر گزینه ها:  266

): تشبیه: کشتی عشق (اضافۀ تشبیهی) گزینۀ (

): تناقض: آرامش طوفانی گزینۀ (

- ساحل که قابل قبول نیست ولی با واژه هاي کشتی و لنگر تناسب دارد. - پهلو (قابل قبول است)  ): ایهام تناسب: کنار  گزینۀ (
حس آمیزي: رنگارنگ بودن و نرم بودن افسانه ها (درآمیختن حس هاي بینایی - المسه - شنوایی)  267

واج آرایی: تکرار صامت / خ /              مجاز: سعدي مجاز از آثار و اشعار سعدي  268

تشبیه:     /   مجاز: سعدي مجاز از آثار سعدي  269

استعاره: دوشیزة سفیدروي بوستان: استعاره از شکوفه   270
تشبیه: قاصِد بهار: اضافۀ تشبیهی / تشبیه ما به برگ هاي گل

مراعات نظیر: بهار، بوستان، برگ، گل

بیت  از سعدي است.  271
در گروه اسمی «دریافت لطایِف غزل سعدي» واژة «دریافت» هسته است (چون اّولین کلمه اي است که کسرة  272

اضافه گرفته است.)

، سه مورد: سبک عنان - پایدار - عالی مدار واژه هاي مرّکب در گزینۀ   273
بررسی سایر گزینه ها:

): یک مورد: خلوتسراي واژه هاي مرّکب در گزینۀ (

): یک مورد: دلسوز واژه هاي مرّکب در گزینۀ (

): یک مورد: روزافزون واژه هاي مرّکب در گزینۀ (

تشریح شکل مقلوب سایر گزینه ها: کارخانه = خانۀ کار / تندباد = باِد تند / روزنامه: نامۀ روز  274
تشریح شکل مقلوب در سایر گزینه ها:  275

): پاکدامن  دامن پاك ): سفیدروي  روي سفید                گزینۀ ( ): لبخند  خندة لب                گزینۀ ( گزینۀ (
حس آمیزي: تلخ گفتن   276

تشبیه: دل به لوح تشبیه شده است (لوح دل: اضافۀ تشبیهی)
استعاره: شکر استعاره از سخن شیرین

کنایه: از نقش لوح را بشوي: کنایه از فراموش کردن من

در دیگر گزینه ها، «را» از نوع فّک اضافه است.  277
بررسی گزینه ها:

): «سقِف فلک» ): «سراِي والی»             گزینۀ ( ): «سِر گرگ»            گزینۀ ( در گزینۀ (
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): نوع «را» می تواند نشانۀ مفعول باشد: خدا را (شاهد می گیرم) و یا حرف اضافۀ است: به خدا (قسم می خورم) در گزینۀ (
«نسنجیدنی»: واژة «وندي» است: ن + سنجید + ن + ي   278

،  و  «وندي - مرّکب» هستند. اما گزینه هاي 
پیش دانشگاهی: پیش + دان + ش + گاه + ي

ناجوانمردي: نا + جوان + مرد + ي 
گوناگونی ها: گون + ا + گون + ي + ها

بررسی موارد:  279
الف) ِکشته استعاره از اعمال انسان

ب) سیالب ظلم: اضافۀ تشبیهی
ج) جناس همسان: دوش اّول: دیشب    دوش دوم: شانه و کتف

بررسی سایر گزینه ها:  280
): صداي سکوت ): بساط هست ولی بساط نیست.              گزینۀ ( ): لباِس عریانی            گزینۀ ( گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  281
): به منزلۀ شیر آغوز گزینۀ (

): شیخ همیشه شاب / پیرترین و جوان ترین شاعر گزینۀ (

): سعدي مجاز از آثار سعدي گزینۀ (

معناي کامل واژه ها: صباحت: زیبایی، سفیدي رنگ انسان، خوبرویی  282
میثاق: عهد استوار، عهد و پیمان
سبک سري: حماقت، فرومایگی

آماس: ورم، تورم
شکل درست واژة امالیی: فرو گذار  283

بهترین یادگار ایام همدمی موالنا با صالح الّدین زرکوب و حسام الّدین چلبی، سرودن کتاب مثنوي است.  284

): ننگ شمرده شدن نام نیک: تناقض گزینۀ (  285

): آبادِي خراب و خراب آباد: تناقض گزینۀ (

):فریاد بی صدا: تناقض  گزینۀ (
واژه هایی که ساختار قدیمی دارند در محبث «ساختمان واژه» ساده به شمار می روند. نظیر: ساربان - دستگاه  286
- زنخدان - پگاه - بُنگاه – کوچه - کلوچه - مژه - پارچه - رستم - اسفندیار - سیمرغ - تهمینه - سیاوش - سهراب - ناودان -

خلبان - زمستان - دبستان - تابستان - وادار - دشوار - دیوار - دیوانه - ُشبان
خون بها: بهاي خون  287

امام زاده: زادة امام 
شفاخانه: خانۀ شفا

رضایت نامه: نامۀ رضایت
آب انبار: انبارِ آب 

واژة «نُرست» در گزینۀ  از مصدر «ُرستن» به معنی روییدن است. ن نفی + بن ماضی= فعل ماضی منفی اّما  288
در سایر گزینه ها، «نََرست» از مصدر «َرستن» به معنی «رها شدن» است.
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: تسلیم بودن در برابر خواست و ارادة الهی (ایمان به  ،  ، مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه هاي   289
خواست و حکمت خداوندي).

): قدیم بودن، ابدي بودن و بی زوالی فرمانروایی باري تعالی است. مفهوم بیت (
وندي مرّکب: گرداگرد: گرد + ا + گرد  290

مرّکب: سرمست        
وندي: گل ها- درونی- چلچله ها- درختان

بررسی سایر گزینه ها:

: مرّکب ندارد/ وندي-مرّکب: پژمردگی، دل تنگی / وندي: یاران، کردار گزینۀ 

: وندي-مرّکب ندارد / مرّکب: زرد چهره، باریک اندام / وندي: مردي، چشمانی گزینۀ 

: وندي-مرّکب ندارد / مرّکب: تجارت خانه / وندي: خریداري گزینۀ 

،  و  به زوال پذیري و ناپایداري دنیا اشاره می کنند اما بیت  به مفهوم بالکشی و سختی  بیت هاي   291
کشیدن عاشقان اشاره می کند.

گالب: آِب گل      292
سیاه رگ: رِگ سیاه    

کارخانه: خانۀ کار    

: داروخانه: خانۀ دارو / شب کاله: کالِه شب گزینۀ 

: سفید رود: روِد سفید / شبنم: نِم شب گزینۀ 

: دست بند: بنِد دست / جوانمرد: مرِد جوان گزینۀ 

مفهوم بیت  و عبارت سؤال لّذت بردن از کالم و سخن است.  293
«ب»: تشبیه: رفیق به بلبل و (عندلیب) مانند شده است.  294

«د»: متناقض نما: زبان بی زبانی
«ج»: مجاز: نان مجاز از روزي

«هـ»: حس آمیزي: قّصه هاي شیرینی (شنوایی- چشایی)
«الف»: کنایه: «دست و پایش را گم کرد» کنایه از این که هول شد.

مفهوم مشترك عبارت سوال و بیت  سفارش به تسلیم بودن در برابر خواست و مشیّت الهی  295
تشبیه: چراغ دل: اضافه تشبیهی ( دل به چراغ مانند شده)  296

تناقص: با باد چراغ افروختن

) تناقص: فقیران منعم، گدایان شاه: تشبیه ندارد گزینۀ

) تشبیه: تو به سرو/ تو به الله/ تو به حور (تناقض ندارد) گزینۀ

) تشبیه: چون پیاله/ چون الله (تناقض ندارد) گزینۀ

- بی مرّوت: (بی+ مرّوت)      - وفایی: (وفا+ یی)      - جوانی: (جوان+ ي)      - گنجینه: (گنج+ ینه)      297
- نایاب: (نا+یاب)

) طوفانی: (طوفان+ ي) گزینه

) پریشانی: (پریش+ ان+ ي)، بی حاصل: (بی+حاصل)، آسایش: (آساي+ ش) گزینه
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) شیرینی: (شیرین+ ي)، روانی: (رو+ ان+ ي) گزینه

»: عاشق به وصال نرسیده است به این دلیل به تصّور کردن خیاِل او قانع است. مفهوم بیت «  298
اّما مفهوم سایر گزینه ها به قناعت کردن به مال کم دنیایی و َعَدم زیاده خواهی و حرص می پردازد.

: چون زمینه هاي گناه فراهم است از ارتکاب گناه چاره اي نیست. مفهوم بیت   299
نظیر:

*رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار  /  دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
*ملحد گرسنه در خانۀ خالی بر خوان    /    عقل باور نکند کز رمضان اندیشد

بررسی سایر گزینه ها:  300
) حتام  حطام ) سعب  صعب  /  گزینۀ  ) خورد  ُخرد  /  گزینۀ  گزینۀ 

معناي درست واژة اصناف: جمع صنف(انواع، گونه ها، گروه ها)  301

: همۀ امور در دستان ارادة الهی است. مفهوم بیت گزینۀ   302
،  و  و عبارت صورت سؤال: تسلیم خواست و مشیّت الهی بودن (راضی بودن به رضایت پروردگار)  مفهوم ابیات 

درختان بزرگ نقش «متمم» دارد اما بقیۀ واژه ها «نهاد» هستند.  303
در این گزینه صفت هاي به کار رفته موصوف ندارند و نقششان «مسند» است.  304

) مباحث مختلف

) پیرترین شاعر – جوان ترین شاعر

) یک بیت – بیت دیگر

در این بیت «تناقض یا پارادوکس» وجود ندارد اما آرایه هاي دیگر:  305
زلف سمن سا: تشبیه / چین و چین: جناس تام / در چین هزار حلقۀ سودا پدید شد: اغراق

در این گزینه آرایۀ تضاد وجود دارد «دستگیر پیر و همدم کودك» متناقض نما نیست. اما در گزینه هاي  306
دیگر:

) از تهی سرشار

) «پیرترین و جوان ترین شاعر» هر دو به سعدي برمی گردد و پارادوکس است.

) سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.

در این گزینه دم عیسوي داشتن با کشتن تناقض دارد ضمن این که این تست ایراد دارد چون در گزینۀ   307
نیز متناقض نما دیده می شود: دالرامی که آرام را از دل ها برده است.

در این گزینه شاعر می گوید ادعاي پرهیزگاري او واقعی نبوده اما در گزینه هاي دیگر مانند عبارت مورد  308
سؤال بر«توکل» تاکید شده است.

این گزینه با صورت سؤال تقابل معنایی دارد چون شاعر می گوید عقل او را از توکل بی نیاز کرده است اما  309
در گزینه هاي دیگر همچون صورت سؤال بر توکل تایید نموده است.

در این گزینه «مگیر» در معناي واقعی خود یعنی «برندار» آمده است اما در گزینه هاي دیگر به معناي  310
«بازخواست مکن» آمده است.

واژة «مّقر» با دو واژة دیگر این گزینه هم خانواده نیست. «مّقر» اسم فاعل است و معناي آن اقرار کننده  311
است.
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تنها در این گزینه همۀ واژه ها نقش نهاد دارد.  312
در بررسی گزینه هاي دیگر:

» : «طفل»  متمم/ «من»  متمم. گزینۀ «

» : «خود»  مفعول. گزینۀ «

» : «آشنایی» و «آثار»  متمم. گزینۀ «

چهار متناقض نما در این بیت ها دیده می شود که عبارتند از:  313
الف) آتش در بحر زبانه کشیدن

ب) نادیدنی ها را دیدن
هـ) بدون سخن به مضمون رسیدن - نامۀ واکرده بسته مانده

در گزینه هاي «ج» و «د» تضاد وجود دارد: آشکار و پنهان - هنر و عار

واژه هایی که معناي آن ها غلط است عبارتند از:  خصال واژه اي جمع است و معناي آن «خوي ها» است./  314
 لفاف: پارچه یا کاغذي است که چیزي را در آن می پیچند.

بررسی سایر گزینه ها:  315

الف) مناسک  جاهاي عبادت حاجیان (جمع منسک)

ج) استسقا  نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد.

» واژة وندي (خوبی، نیکی) وجود دارد؛ اما واژة وندي-مرکب وجود ندارد. در گزینۀ «  316
تشریح سایر گزینه ها:

) وندي  عاقالن - عاشقان / وندي-مرکب  راز و نیاز گزینۀ 

) وندي  مجلسیان / وندي-مرکب  سوز و گداز گزینۀ 

) وندي  کسی / وندي-مرکب  گفت و گو گزینۀ 
واژه اي که معنایش درست نیست:  317

بی شائبه: بی گمان

بررسی گزینه هاي دیگر:  318

»: «از گرفتاري به آزادي رسیدن» گزینۀ «

»: «یافتن زباِن بی زبان» گزینۀ «

»: «روان شدن خاك ساکن» گزینۀ «

تشریح گزینه هاي دیگر:  319

»: «از گرفتاري به آزادي رسیدن» گزینۀ «

»: «یافتن زباِن بی زبانان از خاموشی» گزینۀ «

»: «دل که هم جمع (آسوده) و هم پریشان باشد» گزینۀ «

»، شاعر معتقد است قلم و مفهوم عبارت صورت سؤال «اعتقاد به قضا و قدر» است؛ درحالی که در گزینۀ «  320
تدبیر کارهایی می کند که قضا و قدر از انجام آن کارها عاجز می شود.

» و صورت سؤال اعتقاد به قضا و قدر الهی است. ،  و  مفهوم مشترك گزینه هاي «

صداِي سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوِت ابدي کویر را نشان می دهد.  321
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شاعر ادعا می کند که صدا، سکوت را نشان می دهد.

تناقض: «بی هنري هاي هنر» متناقض نما  322

وندها عبارت اند از:نا، ي  323

) «افراسیاب» ساده است / «دانش آموز» یک وند دارد: ش ) «کارخانه» مرّکب است / گزینۀ  گزینۀ 

واژه هایی که یک تک واژ آزاد همراه با وند دارند وندي هستند. مثل همنشینی - واجگاه، چهارم. و واژه هایی  324
که دو تک واژه آزاد با وند دارند وندي - مرکب اند. مثل زبان + شناس + ي

سر + تا + پا / نا + خود + آگاه نو + جوان  325

در گزینۀ  دانش سرا و سه گوشه، وندي ـ  مرّکب است / در گزینۀ  حلقه به گوش، مشتق ـ مرّکب است - بقیۀ واژه ها: وندي

واژة وندي - مرّکب: تنگاتنگ: تنک + ا + تنگ  326
«شیِخ همیشه شاب» و «پیرترین و جوان ترین شاعر» تناقض هستند.  327

دولت فقر: تناقض است.  328
«طنین صداي سکوت»، تناقض دارد.  329

: ندارد : ندارد / گزینۀ  : شیرین / گزینۀ  بررسی واژه هاي ساده: گزینۀ   330
واژه هاي مرّکب: میان وند - یک رنگ - دستاورد - چهارراه - دوپهلو - خوش نویس 

 واژة وندي مرّکب : دانش سرا

واژه هاي وندي:  نگارش، نویسنده، بازیگران  331
واژه هاي وندي - مرّکب: نمایش نامه، گفت و گو

واژه هاي ساده: معموًال، میان

سعدي را شیخ همیشه شاب (پیر همیشه جوان) نامیده اند.  332
سهِل ممتنع یعنی آوردن سخنانی به ظاهر آسان که گفتن مانند آن دشوار باشد.  333

پارادوکس یا متناقض نما جمع دو ضد است ، مثل «شوالي عریانی» و «پر از خالی» . این که باد تار و پودش را  334
با شعله بافته باشد، خودش نقیض خودش است، چون باد شعله را خاموش می کند و شعله هم تارو پود را می سوزاند.

در مصراع چهار، دو تضاد فعلی در کنار هم آمده اند و با هم جمع نشده اند، پس پارادوکس محسوب نمی شوند.

» مصراع اّول بیتی است که در مصراع دوم آن پارادوکس وجود دارد، « کسب جمعیت از آن زلف گزینۀ «  335
پریشان کردن»  . 

در دیگر گزینه ها «بساطی که بساطی نیست»، «از تهی سرشار» و «دولت فقر» پارادوکس وجود دارد .

در سایر گزینه ها، انتظار موعود مطرح شده است؛ ولی در این گزینه، «خوداتهامی»  مطرح شده است.  336

در گزینۀ  «هان» به معنی به هوش باش و «تا» نیز به همین معنی به کار رفته است.  337

شکل درست واژة امالیی عبارت است از : نواهی ← نواحی   338

بیت صورت سؤال و عبارت گزینۀ  اشاره دارد به تسلیم در برابر مشیّت الهی و مقام رضا و پذیرش تقدیر.  339

واژة «گلوگیر» هستۀ گروه اسمی: واژة مرّکب  340

لُّکه دویدن: راه رفتنی همچون راه رفتن اسب و شتر، یورتمه دویدن  341

تناقض: وجوِد حاضِر غایب  342
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سهِل ممتنع: یعنی ربط کالم و سیاق و روش آن آسان به نظر آید اما هر کسی مانند آن نمی تواند بگوید.  343
مثِل عبارات زیر از درس «ذوق لطیف»: در زبان فارسی احدي نتوانسته است مانند او سخن بگوید و در عین حال نظیر سخن گفتن او را

هر روز در کوچه و بازار می شنویم.»

شکل درست واژة امالیی: سالخورده ترین  344
معناي کامل واژه ها:  345

سور: جشن، شادي و سرور        
متّفق: همسو، هم عقیده، موافق

تمّکن: توانگري، ثروت            
شاب: برنا، جوان 

حس آمیزي: ترانه هاي شیرین (شنوایی- چشایی)، بهانه هاي زّرین (شنوایی- بینایی)  346
واج آرایی: تکرار صامت «ن» و مصّوت هاي «ا» و «ِ-»

استعاره: «مه» استعاره از معشوق (شمس) 

) صنم: استعاره از معشوق / واج آرایی: تکرار صامت «ر» گزینۀ 

) واج آرایی: تکرار صامت «ر» گزینۀ 

) واج آرایی: تکرار مصوت «ُ-» و صامت «س» / شربت: استعاره از گناه گزینۀ 

سعدي مجاز از آثار سعدي است.  347
بهارستان: نوشتۀ جامی شاعر و نویسندة قرن نهم. این کتاب به تقلید از گلستان سعدي نوشته شده است.  348

روزها: اثر اسالمی ندوشن. این کتاب از نمونه هاي برجستۀ حسب حال نویسی است.
نمونه هاي نثر فصیح فارسی معاصر: جالل متینی

اسرارالتّوحید: نوشتۀ محّمد بن منّور. او این کتاب را در احوال، اقوال و کرامات جّد خود ابوسعید ابوالخیر، عارف قرن پنجم نوشته است.

هر چه کرده بود، باز نمود: هرچه انجام داده بود، شرح داد.  349
شکل درست واژة امالیی: فروگذاري  350
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