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 شود؟ مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه دیده می  . ۱
 » .نه به قّوت تن ،«مردان، بار را به نیروی همت و بازوی حمّیت کشند

  تشویق به زورمندی  ) ۱
 افضلّیت قّوت تن بر نیروی هّمت  ) ۲
 مداری بر توانایی جسمانی ترجیح غیرتمندی و کوشش  ) ۳
 هنرمندی و تنومندی برتر دانستن همت و حمیت بر  ) ۴

  ها برقرار است؟ واژهدر کدام گزینه، رابطۀ معنایی یکسانی میان جفت  . ۲
  سیر و پیاز، پیک و نامه، لنگر و طوفان، فتنه و شور  ) ۱
  اقبال و ادبار، فخر و عار، حاضر و غایب، دیو و آدم  ) ۲
  و قطره، شبنم و خاک، قرآن و ظاهر، سند و جیحون  نشتر ) ۳
 موج و نیش، گلستان و باغ، سیماب و زعفران، کریم و حاجت  ) ۴

 ندارد؟ کدام بیت با بیت زیر مفهوم مشترکی  . ٣
 که آشنا سخن آشنا نگه دارد»   /«حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 

 بباید گفتوفاداری/ به من چه سود؟ به دلدار من  ۀحدیث دوستی و قص  ) ۱
 حدیث دوست با دشمن نگویم/ که هرگز مدعی محرم نباشد  ) ۲
 حجت برآی بیزبان نامحرم است/ دوست را خواهی چو مغز از پوست  در حدیث دوست، قاآنی،   ) ۳
 تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش ) ۴

  خوانی «سه پرسش» تولستوی در کتاب فارسی دهم بیشتر متناسب است؟ روان محتوای کدام رباعی با پیام متن   . ٤
گاه بترس  )١  وز سوز دل و آه سحرگاه بترس   /شاها ز دعای مرد آ

  از آمدن سیل به ناگاه بترس  / بر لشکر و بر سپاه خود غره مشو
 سوزی و امروز چنین آتش عالم  / افروزیدی بود چنان دولت و جان  )٢

  را روزی نبشت این را روزی  آن /ت خدا افسوس که در دفتر ما دس 
 وز نامده جان خویش بیمار مدار   /از کار گذشته هیچ تیمار مدار  )٣

 یک ساعت عمر خویش را خوار مدار / آسان گذرد کار تو دشوار مدار
 نیکی و بدی چو روز روشن پیداست   /ای دوست مکن که روزها را فرداست )٤

 روم تو کژ روی ناید راستمن راست  /رواست در مذهب عاشقی خیانت نه
 درست را مشخص کنید:  هٔ عبارت زیر گزین بهباتوجه . ۵

باد؛ علی  دراز  عمید  خواجه  زندگانی  وی  اّی «گفت:  از  علم  و  گفت  سخن  این  پدرم که  این  نیز فرزند  من  حال، 
، واجب کردی که در مدت عمر پیروی او ام و اگر وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانستهآموخته

سال  آن که  چه جای  پس  وی ها دیده کردمی؛  که  بترسم  قیامت  پرسش  و  ف 
ّ
توق و  آن حساب  از  هم  من  و  ام 

 » .مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستمترسد و آنچه دارم از اندکمی 
  کند.ش قناعت می خواجه عمید به مقدار دارایی کنونی خوی ) ۱
 ام»، نوعی پرسش از روی انکار است.ها دیده «چه جای آن که سال  ) ۲
 داند. مدت عمر مدیون و بدهکار والدین می ۀفرزند، خود را در هم ) ۳
 علت نپذیرفتن این درخواست، ترس از حسابرسی و تبعیت از احکام حکومتی است.  ) ۴
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  خوانی کمتری دارد؟ مفهوم عبارت زیر با کدام بیت هم  . ۶
خاک، « مشت  یک  این  بر  من  تا  کنید  صبر  چند  روزکی  است.  نبوده  عشق  با  کار  و  سر  را  شما  که  معذورید 

 های بوقلمون ببینید.» کاری قدرت بنمایم، تا شما در این آینه نقش دست 
  بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز   /فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی ) ۱
 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد   /ای کرد رخت دید ملک عشق نداشتجلوه ) ۲
 ارادتی بنما تا سعادتی ببری   / اند آدمی و پریطفیل هستی عشق  ) ۳
 کنند جا طینت آدم مخّمر می کاندر آن / عشق ای ملک تسبیح گوی ۀبر در میخان  ) ۴

 تر است؟ تصویر غروب در بیت زیر به کدام گزینه نزدیک  . ۷
 داران» ها و نیزهنیزه به روی  /رنگ ریخت گردی زعفران«فرومی 

 پیاله فتاد و می ناب رفت   /چو خورشید را چشم در خواب رفت ) ۱
 نهاد از ماه زرین، حلقه در گوش  /چو شب زلف سیاه افکند بر دوش  ) ۲
  فلک سرمه در چشم سیاره کرد   / چو خورشید برقع به رخساره کرد ) ۳
 مهر شد به کام نهنگ  ۀچشم  / شب چو دریای چرخ برزد زنگ ) ۴

  ؟ نیست حالت مشابه با بیت زیر  ۀدهند«غمی» در کدام گزینه نشان ۀواژ  . ٨
  غمی شد ز پیکار، دست سران» / «برآهیخت رهام گرز گران

  ندارد، غمی گشت و برگاشت روی  / بدانست سرخه که پایاب اوی )١
  همی تاخت از قلب تا پیش صف   /غمی گشت و بر لب برآورد کف  )٢
  غمی شد، ز سهراب زنهار خواست / برگشت بر دست راستبپیچید و   )٣
  غمی شد سر و اسپ گردنکشان /سه روز و سه شب بود هم زین نشان )٤

  کاربرد الف در کدام فعل زیر مشابه کاربرد الف در فعل «برگاشت» در بیت زیر است؟  . ٩
  زود» برگاشتبپیچید ازو روی و  /«به آورد با او بسنده نبود 

 نگاه دارادآفریننده ز هر حادثه  /اندر دو جهانش آفرین کردم بر شاه که )١
  افراشتند ها به ابر اندر سنان / سپه یکسره نعره برداشتند )٢
  میان مجلس و شمشاد و سوسن  /خرم و خرم زیادی  زیادی )٣
  دل نه به بازی ز مهر خواسته برکند / بنشاستدر دل ما شاخ مهربانی  )٤

  اند؟پیشین کمتری به کار رفته  هایدر کدام گزینه، صفت  . ۱۰
  نشده در نظر گرفتیم. و تجربه   تازه ۀ برای هر سربازی یک وظیف ) ۱
  روزی که قله را فتح کنیم، چه کسی داوطب خواهد شد که این افتخار را به گوش اهالی شهر برساند؟ ) ۲
  . کنددهد و به آرامش و قرار دعوتش می در این غزل، شاعر طبِع هرجایی را خطاب قرار می  ) ۳
 حال، بهترین روز برای من روزی است که هیچ نیازمندی از در این خانه ناامید برنگردد. هربه  ) ۴

  خورد؟ در کدام گزینه هر چهار نوع ساخت واژه به چشم می  . ۱۱
  گذشته، ناپایدار، کاغذپاره. مقدار، ازآبفروش، بی معنی، کتاب  ) ۱
  مغزی.رحمی، جاندار، سبک سیم، نوجوان، هوشمندان، بی بی ) ۲
  زبانی. مرکب، واژه، شیرین ، وندی، ساختمان، وندی مرکب ) ۳
 سازی. فرسا، ناتمام، ناچیز، توانمندسازی، جمله بیکار، جان  ) ۴
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 شخص مفرد در کدام گزینه متفاوت است؟ اول  ۀنقش دستوری ضمیر پیوست  . ١٢
 هاخویشتنم کردی بوی گل و ریحان بی  /هارفت به بستانوقتی دل سودایی می ) ۱
 توفیق دهم به رستگاری  / کاریگو یا رب از این گزاف ) ۲
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست / گشت گرد شهردی شیخ با چراغ همی  ) ۳
  تر از این کنم که هستم عاشق /گرچه ز شراب عشق مستم  ) ۴

 به جز: ،شودهر چهار نوع و نقش دستوری ذکرشده یافت می  ،هاگزینه  ۀدر هم . ۱۳
 عشق با آزار، خویشاوندی دیرینه دارد   /بگویم یادم آمدخواستم از رنجش دوری   ) ۱

 عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد  / بازیگویند تعطیل است کار عشقتو می بی
  آنکه در دستش کلید شهر پرآیینه دارد  / گشایدناگهان قفل بزرگی تیرگی را می 

  مسند»  -  قید زمان  - صفت مطلق  -  «صفت نسبی
  پی سر بریدن بیفشرد پا   /رگشابرافراخت پس دست خیب ) ۲

 بینداخت شمشیر را شاه دین   /آفرین به نام خدای جهان 
  برافراخت بازو چو شاخ درخت  /بخت روز و برگشته نخست آن سیه 
  مسند» - صفت مفعولی  - صفت مرکب  -  «صفت فاعلی

  سراپا ز آلودگی پاک کن  /امبه عصیان سراپای آلوده  ) ۳
 غمناک کن  و، یبده در عبادت مرا / دل لشکر د ینشاط

  باک کن ز هولم در آن روز بی /به حشرم بده نامه در دست راست 
  صفت مطلق»  -هیالمضاف  - یصفت مفعول - «مسند

  لقا را بکشید سوی خانه، مه خوب خوش  / های زّرینهای شیرین، به بهانه به ترانه  ) ۴
 به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد /و مگو دریغ دریغ  برای من مگرّی 

  بگشای لب که قند فراوانم آرزوست  /بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
  الیه» مضاف  –  تکرار  - معطوف -  «صفت نسبی

 ؟ نداردکدام بیت تلمیح  . ١٤
 که پیدا کرد آدم از کفی خاک  / به نام کردگار هفت افالک ) ۱
 که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  / علی زن ۀ برو ای گدای مسکین در خان ) ۲
 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد  / سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری ) ۳
  هانظری باشد رفتن به گلستانکوته  /تا خار غم عشقت آویخته در دامن  ) ۴

 ؟ نداردکدام گزینه ایهام  . ١٥
 ده/ که مهرت برو نیست، َمهرش بده  پسر را نشاندند پیراِن  ) ۱
 جانب هیچ آشنا نگاه ندارد / سیه که تو داریدیدم و آن چشم دل  ) ۲
 های او به هم چسبیده استپلک   /خسرو از بس خواب شیرین دیده است ) ۳
  روم صد بار و یک بارش نبینم  / سوی نخلی که از مهرش حزینم  ) ۴

   



 | کد یک  ۱۳ از ٤صفحٔه 
 

 ؟ ندارنددر شعر زیر وجود  ،کدام دو آرایه . ١٦
کاله از سر    /که به هنگام تماشا   /چنان تناوری و بلند  /توست  ۀبر لبان اراد  /ترین لبخندشیرین   /صداقتو  «

  » افتدکودک عقل می 
  کنایه و تشبیه ) ۱
  آمیزی تشخیص و حس ) ۲
  مصرحه و تشبیه  ۀاستعار ) ۳
  آمیزی و کنایه س ح) ۴

  قافیه متفاوت است؟  ۀدر کدام گزینه قاعد . ۱۷
  لعل تو هوشیارانند  ۀخراب باد  / دارانندغالم نرگس مست تو تاج  ) ۱
  اسرار من خراب کنند  ۀهمه خزان /چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند  ) ۲
  داندجز این خیال ندانم خدای می   / دانددلم خیال تو را رهنمای می ) ۳
  چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را؟  /چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را؟ ) ۴

  توانند جاهای خالی را پر کنند؟ ها به ترتیب می کدام واژه وزن و معنا،  بهباتوجه . ۱۸
  نیازتا ..... بود از سِر آدم فراز/ ..... نبود از راز دانش بی «

  مردمان بخرد اندر هر زمان/ راز دانش را به هر ..... زبان
  »بنگاشتندهمی  رگرد کردند و ..... داشتند/ تا به سنگ اند

  هر جا ـ عزیز  خطر ـ آدم ـ  ) ۱
  ـ حق ـ تازی ـ غنیمت  ملک ) ۲
  جهان ـ کس ـ گونه ـ گرامی  ) ۳
  تمام ـ همی ـ شکل و ـ چه جالب  ) ۴

 وزن عروضی ابیات کدام گزینه یکسان است؟  . ۱۹
  گفتم که ز کویت چه کنم؟ گفت گذر» / «گفتم که به رویت چه کنم؟ گفت نظر ) ۱

  غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟»  /نصیبت «رفتی به چمن لیک قفس گشت  
 زیبا به گه شکار و پیروز به جنگ»   /«با هّمت باز باش و با کبر پلنگ 

  ما» ۀگشتنوبت اقبال بزد بخت جوان  /ما  ۀگشت«پرده برانداخت ز رخ یار نهان   ) ۲
  نیم مرا نیم تو را» وان که ز سلطان رسدم  /من از تو دریغی نبود  ۀ «دلق من و خرق

  کوش که نارسیده سیل از پل رخنه بگذری»  /شکنسر حادثه سیل پل ست رخنه «عمر پلی
 بال بگردد و کام هزارساله برآید»   /«گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان  ) ۳

  مال است و اوستاد هنر»  ۀسفر خزان  /جاه ۀ«سفر مربی مرد است و آستان
  هنوز وقت نیامد که بگذری ز گناهم»  / نگاهمیم «دو هفته رفت که ننواختی به ن 

  منگر جور و جفا را بنگر صد نگران را» /«منگر رنج و بال را بنگر عشق و وال را  ) ۴
 گه از این سوی کشندم، گه از آن سوی کشندم» / مندم«چه کسم من؟ چه کسم من؟ که بسی وسوسه 

  نروم جز به همان ره که توام راه نمایی»  /ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی «ملکا
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  اند؟ های بیشتری با حذف همزه تلفظ شدهدر کدام گزینه واژه  . ۲۰
  ) U--U)، سرافکنده(---Uآزار()، بی U-U-آشیان( )، بی -U-U-آوری(تاب  ) ۱
  )---U)، بدآهنگ( U--U)، سرآغاز(---)، شیرافکن(-U--آور(روزی  ) ۲
  ) --U-)، زورآوران(-U--آجین()، شمع U---Uانداز( )، کلوخ ----Uزیورآالت( ) ۳
گاه(مرگ  ) ۴ گاه(---Uآ   ) ----آمیزی()، رنگ -U-)، بدَادا(----U)، ناخودآ

  ؟ نداردبا اوزان آشنا در فارسی مطابقت  گزینهکدام  . ۲۱
وی  ) ۱   الَتلومونی َفإنَّ الُعذَر بان  /إْن َهَجرَت الّناَس و اخَتْرَت النَّ
وِر و آَنسُت ِبه  ) ۲ َبس   /َلَمَع الَبرُق ِمن الطُّ

َ
  َفَلَعّلی َلَک آٍت ِبَشهاٍب ق

 و فی باِطنی َهمٌّ َکَلدِغ الَعقاِرِب  /علی ظاِهری َصبٌر َکَنسِج الَعناِکِب  ) ۳
تلی َحیاُتنا أبداً  ) ۴

َ
د تاَب أن َیکوَن ِفداک  /ِبَضرِب َسیِفک ق

َ
 ِألنَّ روحی ق

  جایی الزم است؟ م عروضی، بیش از یک جابه در کدام گزینه برای برقرار شدن نظ  . ۲۲
  های کهن یادزاد/ که بودش داستان گوی کهن گفت چنین آن سخن  ) ۱
  گرامی دّری از دریای شاهی/ روشن چراغی از نور الهی ) ۲
  پروریدند چو در شیر میل شّکرش دیدند/ به شّکرش و شیر می  ) ۳
  کو سخن چون آب گفتی/ با او سخن به اصطرالب گفتی فصیحی ) ۴

  های عروضی در کدام مصراع بیشتر است؟ تعداد پایه  . ۲۳
  های نیلگون های سرنگون زین پرده زین شمع  ) ۱
  ای یا پناهی ندارددلم در جهان گوشه  ) ۲
  روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد  ) ۳
 دنبال صدای تو  تمام خاک را گشتم به ) ۴

  ؟ نداردکدام بیت وزن دوری   . ۲۴
  باز نیابد خالص هرکه در این دام رفت   /آرام دید از دلش آرام رفتهر که دل  ) ۱
  رسان من کو فزای هرکس محنت راحت  /ای مردمان بگویید آرام جان من کو ) ۲
  ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم / وفا نکردی و کردم به سر نبردی و بردم ) ۳
  هاقربان   ۀما نیز یکی باشیم از جمل / دل ریش آیدهر تیر که در کیش است گر بر  ) ۴

  های ایرانی درست است؟ زبان  ۀکدام گزینه دربار  . ۲۵
 زبان فارسی دری پس از ورود اسالم به ایران و در مواجهه با زبان عربی شکل گرفت.  ) ۱
 زبان پارتی در مرکز ایران رواج داشت و در برخورد با زبان پهلوی تحول پیدا کرد.  ) ۲
  ها بود که در دوره هخامنشیان مکتوب شد.اوستا کتاب دینی زرتشتی  ) ۳
  هایی هستند که اصل پارتی دارند. درخت آسوریک و یادگار زریران منظومه ) ۴

  درستی آمده است؟ واحد به   ۀدر کدام گزینه نام شاعراِن یک دور  . ۲۶
  ، ناصرخسرونظامیرودکی، شهید بلخی، کسایی،   ) ۱
  الدین مولوی، سعدی ، جالل ییسنافخرالدین عراقی،  ) ۲
  یمین عبید زاکانی، سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، ابن  ) ۳
  محتشم کاشانی، وحشی بافقی، بابا فغانی شیرازی، حافظ  ) ۴
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  ؟ نیست  کدام گزینه با متن کتاب درسی مخالف . ۲۷
  کرد و به دربارشان ارادت داشت. ناصرخسرو تا آخر عمر معتقد به حقانیت خلفای فاطمی بود. آنان را در اشعارش مدح می ) ۱
بسیاری از هندیان با اسالم از راه زبان فارسی و البته از طریق غزنویان آشنا شدند. این آشنایی، به اهمیت و ارزش زبان فارسی   ) ۲

  برای آنان افزود. 
  مشاهده است. گفت و نوعی دوگانه میان دنیادوستی و زهد در شعرهایش قابل سنایی در سراسر عمر خود حاکمان را مدح می ) ۳
  شود.  است که باعث عامیانه یا عالمانه بودن سبک اثر می (و نه مخاطب) خوِد شاعر  عامی یا عالم بودِن  ) ۴

  است؟  نادرستکدام گزینه  . ۲۸
  از محمدتقی بهار است. های نثردوره ۀگانبندی شش تقسیم  ) ۱
  الشعاع خود قرار دهد. درازمّدت مغوالن و تیموریان بر ایران توانست فرهنگ و ادبیات را تحت  ۀسیطر  ) ۲
  های مشترک شعر صائب تبریزی و بیدل دهلوی است.گیدر غزل از ویژ  پردازی مضمون ) ۳
 گرا قلمداد کرد.توان زبان آن را واقعسبک هندی در ادبیات فارسی کمتر از دو قرن رایج بود و می ) ۴

 ؟نیستندها مربوط به یک دوره ویژگی  ۀ در کدام گزینه، هم . ۲۹
 نادر بودن «همی، اندر، مر»، توجه به علوم ادبی، برتری عشق بر عقل  افزایش لغات عربی،  ) ۱
 عمدتًا زمینی بودن معشوق    ها،اعتدال در آرایه  سادگی زبان، کهنگی بعضی واژگان، ) ۲
 جمع بستن انواع کلمات با «ات»، فراوانی لغات ترکی، ورود اصطالحات عرفانی، نهادینه کردن فرهنگ تشیع  ) ۳
 اسمی، مفاخره و انتقاد اجتماعی و فعلی  هایمثنوی، فراوانی ردیف ل و مهجور فارسی، رواج بیشتر غز  رفتن لغات بین از ) ۴

  های سبک خراسانی را داراست؟ ویژگی  توصیف، کدام گزینه  ۀشیو  بهباتوجه . ۳۰
 دانیخارم تو نیز می ۀنهفته شد گل و بلبل پرید از چمنم/ به درد خست  ) ۱
 صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت/ ناز کم کن که درین باغ بسی چون تو شکفت ) ۲
 به دور سوسن و گل/ ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود جهان چو خلد برین شد  ) ۳
 ست بلبلی بر او/ همی سراید شعر و همی زند دستان ست نشسته کجا گلی ) ۴

 های غالب سبک خراسانی دورتر است؟ کدام بیت از ویژگی  . ۳۱
 داد زمانه بده کایزد داد تو داد /گیر از بامداد روزی بس خرم است، می ) ۱
 کمین باید نهاد  ، در کمند عشق، بسم الله / را مستمند خود کنیگر تو خواهی نفس خود   ) ۲
 هر کار کزین پس بکند نیز چنان باد  / ست ستوده است چو نامشهر کار که کرده  ) ۳
  چونان که ایمنی را دورش دوام داد /یارب دوام دولت و ملک و بقاش ده ) ۴

 است؟ بیان شده   نادرست ها در کدام گزینهنوع و تعداد تشبیه  . ۳۲
 تشبیه فشرده سهتو یار غمگساری، تو حور دلربایی:    /بهاری   ۀتو سرو جویباری، تو الل ) ۱
 اضافی ۀتشبیه فشرد دوچندان که زدیم بازننشست:  /بر آتش عشقت آب تدبیر  ) ۲
 اسنادی  ۀتشبیه فشرد  دوزلف حور است و رای اهریمن:  / دوش گفتی ز تیرگی شب من ) ۳
  گسترده   تشبیه  یک و اضافی  ۀفشرد تشبیه یکشمع:   به عارض چو دویدشفرومیع/ دم باران و گفتمی که شنیدم  ) ۴
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 ؟نیستندشده استعاره های مشخص واژه  ۀگزینه هم در کدام . ۳۳
 ماه ریخت بر گرد همی  ستاره / سیاه نرگسانگفت وز همی ) ۱
 سمن شست برگ به باران همی   /لولوفکن  ابرشدش  نرگسدو  ) ۲
 ریخت می  باداماز  گلبر  گالبی /ز بادام تر آب گل برانگیخت  ) ۳
 ریخت می  مرواریدبست و می گهر / از تارک لولو برانگیخت عقیق ) ۴

های «تشخیص، تشبیه، استعاره و کنایه» مرتب کنیم، کدام  اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه  . ۳۴
 ترتیب درست است؟ 

 ود کنی زندان راوقت آن است که بدر   /الف) ماه کنعانی من، مسند مصر آن تو شد
 ایدشمن از دوست ندانسته و نشناخته  /ایب) ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته 

 چشم ندارد خالص، هر که در این دام رفت /ج) هر که دالرام دید، از دلش آرام رفت 
  بستان بهشتی  ۀپندارمت از روض  /د) ای باد که بر خاک در دوست گذشتی

 ب  –  د –  ج  – الف ) ۱
  ب  –  الف –  ج  – د ) ۲
 د  –  ج  –  ب – الف ) ۳
  ج  –  الف –  ب  – د ) ۴

 شود؟ کمتری دیده می  ۀ در کدام گزینه تعداد کنای . ۳۵
 سر ندیدم کز گریبان وفا برداشتی  / عمرها در زیر دامن برد سعدی پای صبر ) ۱
 تر ز چشم پوشیدن نیستوضعی خوش / اوضاع زمانه الیق دیدن نیست ) ۲
 و دریغا که باد در چنگ است ایمگرفته   / به یادگار کسی دامن نسیم صبا ) ۳
 هر کجا پای نهد، دست ندارندش پیش   /گفت خامش که هر آن کس که جمالی دارد ) ۴

 های بیشتری دارد؟ کدام گزینه استعاره  . ۳۶
 کند شب همه شب دعای تو کز سر صدق می  / نسیم من بلبل خویش را مسوزای گل خوش  ) ۱
 بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد / دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد بتی ) ۲
 فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم   /قدش   ۀمرا در خانه سروی هست کاندر سای ) ۳
 پرور من از که کمتر است شمشاد خانه  /باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است ) ۴

  گزینه درست است؟ شده در مقابل کدام های نوشته آرایه تعداد و نوع  . ۳۷
  پس از ابر کرم، باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد: دو تشبیه و یک کنایه.  ) ۱
مصرحه   ۀابر بهاری را گفته تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد: دو استعار  ۀ فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دای ) ۲

  و دو تشبیه. 
و دم گرم من در آهن   پذیردبه نصیحتش گفتم: ای فرزند، دخل آب روان است و عیش آسیاب گردان. دیدم که نصیحت نمی  ) ۳

  مصرحه.  ۀکند: دو تشبیه و یک استعار سرد او اثر نمی 
 کنایه   دوزدند که خاکی و آبی را چه رسد که حدیث کند: یک مجاز و وی می مالمت در فریشتگان سنگ  ) ۴
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 پاسخ دهید:  یبعد پرسشسه متن زیر به   بهباتوجه 
ت مباالِت یاراِن منافق

ّ
ِاخواِن نامصادق و اصدقاء    ۀو دوستان ناموافق چند بر دل سنجی؟ غص  باِر عدم التفات و قل

  عجب دلی   .همه غصه چگونه خوردُمماِذق اگر با گور بری درنگنجی. در تعجبم تا این دِل ضعیف چندین سال این 
وز به صبح سعادت عّماقریب چشم مدار، که محنِت یلداست. کاِر امر   .همه درد که در او بود نشکافت  ست با این ا 

همه که خاطر از تصاریِف احواِل روزگار چون زلِف دلبران پریشان  فردا میفکن، هرچند امروز را فرداست. با این 
در دل سِر مویی نه که تیِر َجزمی از آسیِب زمانه بدو  است و تن در تکالیِف دهِر غّدار مانند چشم خوباْن ناتوان،  

  از گشاِد محنت نخورده نرسیده است و در تن سِر انگشتی نه که چرخی 
ِصرُت 

َ
ی الّنصاِل   اذا اصاَبْتنی ِسهاٌم  ف

َ
 َعل

ُ
  تکّسرِت الّنصال

 است؟   درستکدام گزینه  ،در مورد سبک متن . ۳۸
 دهند که متن متعلق به قرن هشتم یا نهم است. گرایی فکری نشان می نبود لغات ترکی، ضعف دستوری و غم  ) ۱
 فنی بودن متن هستند.   ۀدهندهای ادبی و آمیختن نثر و شعر، نشانبسیار از آرایه   ۀاستفاد فراوانی لغات عربی،  ) ۲
ایرانی (یلدا) و جمالت کوتاه، نشان می استفاده از سجع، ارجاع به نشانه  ) ۳ نثر موزونی از دور های فرهنگ  بینابین    ۀ دهند که 

 ) است. ۶و۵(قرن 
 سبک هندی است.  ۀ تعلق متن به دور  ۀدهندان آمیختگی نثر و شعر، کاربرد وجه وصفی و جمالت طوالنی نش ) ۴

 است؟   درستدر مورد عبارتی که زیر آن خط کشیده شده است، کدام گزینه  . ۳۹
 به کار رفته است.   در آن آمیزیتشبیه، کنایه و حس  ) ۱
 معنای عبارت این است که در دل و تن هم رنج و زخمی باقی نمانده است. ) ۲
 هر دو «که» در اینجا به معنای «بلکه» هستند.   ) ۳
 «دل و تن» و «مو و انگشت» با هم تناسب دارند.   ) ۴

 است؟  نرفتهکدام واژه در متن، در جایگاه سجع به کار  . ۴۰
   یلدا  ) ۱
 مدار ) ۲
 درنگنجی  ) ۳
  غدار ) ۴

 ؟ ندارد کدام بیت مفهومی مشابه بیت زیر  . ۴۱
  » کردمچه توان کرد چون که خود  /گرچه دانم که نیك بد کردم«

 ها همه در آستین تبر دارند درخت   /عجیب نیست اگر دشمن خودم باشم ) ۱
 دامی نبود در ره آن صید که رام است   / نشین را آسیب جهان بیش رسد گوشه  ) ۲
 بافت ولی به فکر پریدن بود تمام عمر قفس می / انگیزی که کرم کوچک ابریشمچه ماجرای غم  ) ۳
 ها که بریدندشان ز نیزاراننیزه به  /نواززنان عشق دریده شد گلوی نی  ) ۴

 ... ۀ گزین به جز ،به صورت منفی نگریسته شده است » نان«ها به گزینه  ۀدر هم . ۴۲
  کآب امید برد امیِد عطای نان  /تا چند نان و نان؟ که زبانم بریده باد ) ۱
  من دور ماندم از در هّمت برای نان  /آدم برای گندمی از روضه دور ماند ) ۲
  گر زین سپس چو سگ دوم اندر قفای نان  /از سگ بتر بوم  همتی با این پلنگ  ) ۳
  نبدم من سزای نان؟  ،ای چرخ ناسزا  /نانم نداد چرخ؛ ندانم چه موجب است؟ ) ۴
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 ؟ نداردارتباط معنایی  ،با بیت زیر کدام گزینه . ۴۳
َدر»  /خبرز اصلی بی  ،«ناظر فرعی

َ
  فرع ماییم، اصل، احکاِم ق

  هم ببین آخر بیا آب جو را   / چون بدیدی گردش سنگ آسیا ) ۱
  کن به هوشاندر آتش هم نظر می /بینی به جوش های فکر می دیگ  ) ۲
  طالب مردی دوانم کو به کو  /وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ ) ۳
  صبر دیدی، صبر دادن را نگر  /هین به صبر خود مکن چندین نظر ) ۴

ص . ۴۴
ّ

 در کدام بیت از حافظ با بقیه متفاوت است؟  شدهمعنای حرف واو («و») مشخ
  تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد؟   /من و مستی و نیاز  وزاهد و عجب و نماز  ) ۱
  را بس  از گرانان جهان، رطل گران، ما /دورم باد! ؟ صحبتی اهل ریاهم  ومن  ) ۲
  بس گر شما را نه بس این سود و زیان ما را   / آزار جهان  و نقد بازار جهان بنگر  ) ۳
  رود ارادت اوست که هرچه بر سر ما می  /آستان حضرت دوست وسر ارادت ما  ) ۴

 ؟ ندارد کدام گزینه به پیش از آغاز آفرینش اشاره  . ۴۵
 زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر/ تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد  ) ۱
 جادوی تو بود   ۀانگیز جهان غمزعالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت/ فتنه  ) ۲
 ظلمتی را کآفتابش برنداشت/ از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت  ) ۳
  ت بلبل خلقت مترنم نگش / فطرت متبسم نگشت ۀ غنچ ) ۴

 پاسخ دهید:  ن،ال پس از آؤ س  دومتن زیر به  بهباتوجه 
ل

ُ
، صفت نباشد، محب نباشد و هر که را عز، صفت نباشد محبوبی را نشاید. پس محب همیشه از ذل «هرکه را ذ

خویش در نیاز باشد و محبوب همیشه از عز خویش در ناز باشد. پس چون محبوب خواهد که محب را جویان و 
گردد، از بهر آنکه   سلطان عز خویش پیدا کند، باز حجاب در میان افگند. محب جویان و پویان  ،پویان گرداند

فاقدان  صفت  و  است  آرام  یابندگان  صفت  و  باشد  جوشان  و  سوزان  مشتاق  و  نباشد  خالی  شوق  از  صحبت 
موسی    ۀآرامی. چون این صفت در محب پدید آید، جوینده غایب گردد از حاضران و مثال این در شریعت قصبی 

بود، غلبات سماع او را بشورانید. انبساط کرد و  علیه که چون سماع بیافت و از دیدار محجوب   الله  است صلوات
  » .گفت: ارنی، انظر الیک

 ؟ شودمی ن کدام گزینه از این متن برداشت  . ۴۶
 ناز معشوقی از روی عزت و نیاز عاشقی از سر ذلت است.  ) ۱
 افکند برای آرامش اوست.حجابی که معشوق در راه عاشق می ) ۲
 تقاضا کرد تا خداوند را ببیند.   موسی به سبب صفت جوشندگی ) ۳
  انگیز است.مصاحبت میان عاشق و معشوق شوق  ) ۴

 ؟ نداردمفهوم کدام بیت با متن تناسب  . ۴۷
 سوختن در عشق وانگه ساختن بی روی تو  /خرده بر سعدی مگیر ای جان که کاری خرد نیست  ) ۱
 که نیرزد این تمّنا به جواب لن ترانی  /چو رسی به طور سینا ارنی مگوی و بگذر  ) ۲
 مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود  /هجر  ۀقیمت وصل نداند مگر آزرد ) ۳
  گوی رخ آریم به طور همچو موسی ارنی /از پی پرتو انوار تجّلی جمال  ) ۴
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 ؟ شودی نموجه مشاهده    چی طنز و طعنه به ه  ،حافظ ِت یدر کدام ب . ۴۸
  م ی نقش زرق را خط بطالن به سر کش  نیو  /می سالوس برکش ۀ که خرق ایب  یصوف ) ۱
  به ما کنند؟  ی چشم ۀبود که گوش  ای کنند/ آ ای می آنان که خاک را به نظر ک ) ۲
  به ز مال اوقاف است  یحرام ول یمست بود و فتوا داد/ که م ی مدرسه د  هیفق ) ۳
 سپرمی که چون هم نی کن و جان ب یو من شمع خلوت سحرم/ تبسم ی تو همچو صبح ) ۴

 پاسخ دهید:  بعدیال ؤ س  دو به  )از نیما یوشیجخواند» (بخشی از شعر «خروس می شعر زیر  بهباتوجه 
  خواند قو! خروس می قوقولی

  ، از درون نهفت خلوت ده
  از نشیب رهی که چون رگ خشک

  در تن مردگان دواند خون 
  تند بر جدار سرد سحر می
  .تراود بر هر سوی هامونمی

  ، ره آمد پر با نوایش ازو
  آورد به گوش آزادمژده می

  نماید رهش به آبادان می
 .آباد کاروان را درین خراب

  کدام گزینه درست است؟  . ۴۹
  .شعرهای کالسیک متمایز کرده استاغلب نمادگرایی این شعر را از  ) ۱
دانست،  در شعرهای نیما، ازجمله این شعر، هر واحد شعر یک بند است و در پایان هر بند، قافیه، که نیما آن را زنگ مطلب می  ) ۲

  .آیدمی
  .ترین تفاوت این سطرها با شعر کالسیک استمهم  ،هامصراع های عروضیتعداد پایه  نابرابری  ) ۳
  .ده کرده استنیما در این شعر هم از اصطالحات بومی مازندران استفا ) ۴

  تر است؟ شعر نیما نزدیک   روحیٔه کلی حاکم برها به کدام یک از گزینه  . ۵۰
برم در ساحت  می  / من به روی آفتابم / ست/ در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندمست اما/ ابر بارانش گرفته ام ابریخانه  ) ۱

  دریا نظاره. 
(که    /ایشدهچون فراری   /جهاند تن از سنگ به سنگ می  /خروشد هر دممی   /رود نامعلوممی   /رود بلند   ۀ«ماخ اوال» پیکر  ) ۲

  سامان.رود بی می / شتابد به فرازمی  / تند سوی نشیبمی / جوید راه هموار)نمی 
ای با    / ای شط شیرین پرشوکت من!  / تنهایی و خلوت من!  /پرعصمت و پرشکوه   /های زیباترین لحظه  / گاه و پناهِ ای تکیه  ) ۳

 استجابت.  ۀبست عابرفریبندظاهر نه بن  /های بزرگ نجابت در کوچه  / گشته بسیارتو من 
بر سر منقار دارد    /رشته در رشته کشیده (فارغ از هر عیب کو را بر زبان گیرند)   /داستان مردمش را   /بسته در راه گلویش او ) ۴

 ی دست دارد. گاند با نهان تنگنای زن / ستاو نشان از روز بیدار ظفرمندی  / سردرگمش را  ۀرشت
  «زن» در کدام گزینه درست نوشته شده است؟  ۀنقش واژ  . ۵۱

 چنین: نهاد چنان و سخن گفتن این چنین/ خون خوردن آن هرگز ندیده کس به دو عالم زن این  ) ۵
 «آن زن»/ و «است» رابطه و «باشکوه» مسند بود: مسند  دل من، مسنٌدالیه ۀ به جمل  ) ۶
 جز تو زنی را شوکِت در باِغ هستی/ سرِو چماِن عالِم باال شدن نیست: مفعول  ) ۷
  ست: مسند جسد بوده  یک بار آخرین شده، ناتمام  اسِم  عد یکب /ستبوده   عدد یک روز  یک مرد زن؛ یک کندمی فکر را  مرد ) ۸
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 ؟ نیست درست  )«هدیه» از فروغ فرخزاد (شعرکدام گزینه بر اساس شعر زیر  . ۵۲
اگر به خانۀ من آمدی    /زنم زنم/ من از نهایت تاریکی/ و از نهایت شب حرف می «من از نهایت شب حرف می 

  » .برای من ای مهربان چراغ بیاور/ و یک دریچه که از آن/ به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم
 شاعر در این شعر گاه وزن عروضی را تغییر داده است.  ) ۱
 ای از تنهایی و حزن بارز در شعر معاصر دانست.توان جلوه این شعر را می ) ۲
 یز منفور دانسته شده است.آم«ازدحام» در این شعر به شکلی تناقض  ) ۳
 «چراغ» و «دریچه» در این شعر نمادین هستند.  ) ۴

 «خورشید» در کدام شعر، واژٔه  . ۵۳
ً
  اش به کار رفته است؟ در معنای عینی و حقیقی  حتما

  .توانم کردتو سرودها می ناپذیرِ تمامی   جانت/ با چنِگ  دریِغ بی  مادر، ای خورشید!/ از مهربانِی  ای مسیِح  ) ۱
ها با خالی  جنگ یک روزنه با خواهش نور/ جنگ یک پله با پای بلند خورشید/ جنگ تنهایی با یک آواز/ جنگ زیبای گالبی  ) ۲

  . یک زنبیل
شاخک چه   مکد خون و طراوت را/ نبینم... وای... اینم میئز خورشیدی که دا  اش را در پناه من/  بپوشد هر درختی میوه  ) ۳

  . جان است و پژمردهبی
 . سرد بسپردم ی را به باد  م یادها ی  یندارند/ من روزها  یسرمانده/ گرم پشت   یدها یخورش ) ۴

 است؟  نادرست  ی شناسدربارٔه زبان  نهیکدام گز  . ۵۴
 داشتند.  یز یو تجو  یدرزمان کرد یرو شتریشناسان باز دورٔه مدرن زبان  شیپ  )۱
 دانست.  علمی  ی شناسزبان گذارانی بن توانی را م ی) نوآم چامسک ۲
 آمد.  دی پد  نی نو یشناسزبان  ات ینظر  ر یتحت تأث یدر نقد ادب  ییساختارگرا ) مکتب ۳
  زبان توجه کرد.   دهندهٔ ل یتشک  ی به اجزا   یهمزمان کردیسوسور با رودو  د فردینان) ۴

 درست است؟  انهیعام  اتیدربارٔه ادب نهیکدام گز  . ۵۵
 در ساختار و محتوا تفاوت دارد.  ی سنت اتیاست که با ادب یسواداغلب مکتوبات مردم کم  انهیعام  اتی) ادب ۱
 عامه هستند.  اتی از ادب یبخش هاالالیی ها و ترانه  ات، ی) فهلو ۲
 هستند.  انه ی عام ات ینامه از جمله آثار ادبو مرزبان  ی کرد شبستر  نی رموز حمزه، حس ار، ی) سمک ع ۳
 اش را از دست داد. رونق گذشته  ه یکار آمدن حکومت صفو یبا رو   انهیعام  اتیادب ) ۴

 ؟ است نادرستاین نویسندگان غیرایرانی  دربارٔه  نهیکدام گز  . ۵۶
  .سازدیآشکار مرا  نده یدر گره زدن گذشته و حال و آ  یی جادو سمیرئال ی توانمند  آئورا کارلوس فوئنتس در  )۱
  .کشدی م ری به تصو ینفسان ی هاو دور از ضعف  یآرمان ییهات یشخص  کارامازوفبرادران و  جنایت و مکافتدر  یوسک یداستا ) ۲
  .دانست  یمعناباختگ  ای  یآثار تئاتر پوچ نی تر از شاخص  یک ی توانی اثر ساموئل بکت را م در انتظار گودو) ۳
 . کندمدرن روایت می را در دورهٔ  و تنها  ی انسان منزو  تیوضع  قصرو   محاکمهکافکا در  )۴

 ؟ ست ین درست نهیکدام گز  . ۵۷
 سعدی نظر داشته است.  گلستانهایش به سبک نثر بعضی داستانگلستان در  میابراه ) ۱
 توجه داشته است.   فنینثر  آثار   یشتر بههایش بداستان موضوع و نثردر  یر یهوشنگ گلش ) ۲
 شاعرانه در آثارش مشهور است.  یپرداز ال یبه خ ی نجد  ژنی ب ) ۳
 های اصلی با آثار چارلز دیکنز مشابهت دارند. آثار هوشنگ مرادی کرمانی از نظر مضمون و شخصیت توان گفت می  )۴
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 انتساب کدام نویسندۀ ایرانی به سبکی که مقابلش نوشته شده، قابل پذیرش است؟ . ۵۸
  ) محمدعلی جمالزاده: سوررئالیسم۱
  هدایت: رئالیسم جادویی) صادق ۲
  مدرنیسم ) بزرگ علوی: پست ۳
 ) صدق چوبک: ناتورالیسم ۴

 ؟ گزینه دربارٔه آثار فانتزی نادرست استکدام  . ۵۹
  شده است.عنوان یکی از ژانرهای اصلی در تاریخ ادبیات شناخته می فانتزی همواره به (نوع ادبی) ژانر  )۱
  های بومی و اساطیر دارند. افسانه های پریان و این آثار ریشه در داستان) بسیاری از ۲
  دانست.  نوعی حماسه در عصر جدید توانرا می هاارباب حلقه ) آثاری چون ۳
 آثار پررنگ است.  این ) ستیز ازلی و ادبی میان خیر و شر در اغلب۴

را با دو وزن مختلف خواند. این ویژگی شاید در یک   هاتوان آنمی  که  هستند اشعاری اشعار ذوبحرین یا دووزنی   . ۶۰
سرایند.  گونه می تمام بیت یا تمام شعر را این   ،قصد هنرنماییعمدا و به   ، مصرع اتفاقی باشد. اما گاهی شاعران

 شود و ذوبحرین نیست؟ به یک وزن خوانده می  فقط های زیرکدام یک از گزینه 
  عصیان دگر از ما متاب  یا رب از احسان نظر از ما متاب/ دوزِخ  ) ۱
  مفسد رواست/ بر دِر تو رایج و کاسد رواست گر کنی آمرزِش  ) ۲
  سّکه تو زن تا امرا کم زنند/ خطبه تو کن تا خطبا دم زنند  ) ۳
 رهرِو حق آمد و همراِه حق/ هم حق از او ظاهر و هم راِه حق  ) ۴

بری /نسیُم صبا بغداَد بعَد خراِبها « مفهوم کدام گزینه به بیت  . ۶۱
َ
و کاَنت َتمرُّ َعلی ق

َ
یُت ل   تر است؟ نزدیک  »َتَمنَّ

  وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم  /کلی بگرفتدلم از صحبت شیراز به  ) ۱
  یتیم خسته که از پای برَکَند خارش؟   /دل شکسته که مرهم نهد دگربارش؟ ) ۲
  گو من به فالن زمین اسیرم  / گذری به خاک شیرازچون می ) ۳
 یک روز به خاک ما گذر خواهد کرد   /کردیمر میاش سفآن باد که در پی  ) ۴
  وجود دارد؟ بین عبارت عربی و بیت ذکرشده، در کدام گزینه ارتباط کمتری  . ۶۲

 ات بگویم، خود را مبین که رستییک نکته  / معرفت نشینیاللهم اجعلنی فی عینی صغیرا: تا فضل و عقل بینی، بی ) ۱
 که گندم ستانی به وقت درو   / خزان کشته جویحصد القمح فی الفصل الصیف: نپندارم ای در  ) ۲
 عمل استماللت علما هم ز علم بی  /عملی در جهان ملولم و بس جمال العلم نشره و ثمرته العمل به: نه فقط من ز بی  ) ۳
 پی نیکان گرفت و مردم شد  / حسن األدب یستر قبح النسب: سگ اصحاب کهف روزی چند ) ۴

 عبارت زیر کدام گزینه درست است؟  بهوجهتبا . ۶۳
یها ِمن ِشّد 

َ
قداَم َمن َیسیُر َعل

َ
 ا

ُ
مال ، َتَضُع هِذه الَحیَّ ِة «فی ُمنَتَصف الّنهار و ِعندما َتحُرُق الرِّ مِل   ة الَحرِّ َنَبها فی الرَّ

َ
ذ

یها تصیُدُه» 
َ
َف َطیٌر َعل

َ
اذا َوق

َ
  ثّم َتِقُف َکالَعصا. ف

 آید. روز از النه بیرون می ۀآورد، در نیمماری که خود را به شکل عصا درمی ) ۱
 کند.ای شکارش میایستد، پرنده هنگامی که مار به صورت عصا می ) ۲
 سوزاند.های رهگذران این منطقه را میهای صحرا از شدت حرارت، گام ماسه ) ۳
 . ایستدبرد و مانند عصا می ها فرومیاین مار سر خود را در شن  ) ۴
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  ؟ نیست  درستکدام مصراع   ۀترجم . ۶۴
 ای برای ما نیست؟ های چشم من نشانهاین اشک  :؟ةَلْیَسْت ُدموُع َعیني هذا َلنا اْلَعالمَ  ) ۱
دامَ  ) ۲ ْت ِبِه النَّ ب َحلَّ َب اْلُمَجرَّ  ای را بیازماید ندامت بر او رواست.: هرکه آزموده ةَمْن َجرَّ
ْینا ُحّبًا ِبال  ) ۳

َ
 مالمت ندیدیم. : سوگند به خدا که ما عشقی بیة َمالمَ َوالّله ما َرأ

سًا ِمَن الَکرامَ   ) ۴
ْ
 : حتی اگر جامی از کرامتش بنوشد.ة َحّتی َیذوَق ِمْنُه َکأ

 است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  . ۶۵
تی و َغداتی ) ۱  و ِان َهَجرَت سواٌء َعشیَّ
 َاِحّبتی َهَجرونی کما تشاُء ُعداتی  ) ۲
 ةفی قربها السالم فی بعدها عذاٌب  ) ۳
 ة اّنی رایُت دهرًا ِمن َهجرِِک القیامَ  ) ۴

  ؟ ندارد المثل مشهوری با مفهوم مشابه کدام گزینه در فارسی ضرب  . ۶۶
 العالُم بال عمٍل کالشجِر بال ثمٍر.  ) ۱
 .اءُ لِعلُم ُنوٌر یقذُفُه الّلُه فی قلِب َمن َیشا   ) ۲
 الجاهِل. ة العاقِل خیٌر من َصداق عداوةُ  ) ۳
 . ِة الَخَبُر َکالُمعاَینَ َلْیَس  ) ۴

  در کدام گزینه تعداد کلمات مجرور بیشتر است؟  . ۶۷
  . الّتجار األغنیاء او المفلسین ة لف یخالط الناس فی األسواق فیصّور حالؤ إلی شخصیات الملوک و الوزراء نجد الم ةباإلضاف) ۱
  فی انتظارهما.  ثّم خرجا من الحّمام و کان شیخ فی السوق لما سمع بدخولهما الحمام قعد) ۲
  فی منزلهم علی اتّم ما یکون من الّسرور.   ةاألبیات. ثم أکلوا و شربوا و باتوا تلک اللیل  هفلّما سمعوا ذلک، تعّجبوا من هذ) ۳
  فلّما سمعت شعرها شکرتها و قد تمّکنت محّبتها فی قلبی و ذهب عّنی هّمی و غّمی. ) ۴

۶۸ .  
ٌ

  است؟  نیامدهبه در کدام گزینه مفعول
  لیس الحسود علی الهوی بمساعد  /من تحب و دع کالم الحاسد  رزُ  ) ۱
  الُعهودِ  ة علی ما أنت ناِسی / َرضینا من وصالک بالُوعودِ  ) ۲
فاً  ) ۳   ُمنِصفا  ة الَتحَسبونی فی الَمودَّ  / إن َلم أُمْت َیوم الِوداع تأسُّ
  فاسألوا حالها َعن األْطالل   /ة َعَفت الدار َبعَد عافی ) ۴

  شود؟ گذاری دیده می در کدام گزینه دو غلط اعراب  . ۶۹
  . فقاَل: هْل تعلُم أحدًا یعمُل بعمَل الحسُن؟ةَ قاَم رجٍل إلی هاروُن و هو یخطُب بمک  ) ۱
  .  فقاَل: أقوُل فیما کما قاَل مالُک ألبیَک ٍة علی المأموِن فسأَلُه عْن مسأل دخَل الحارَث  ) ۲
  منیَن أهوُن علینا من سخِط اللِه.ؤإْن صدقناِک أسخطناَک، و إْن کذبناِک أسخطنا اللَه، فسخُط أمیِر الم ) ۳
  العدوُّ الّشدیُد اّلذی ال تقوی لُه ال تردُّ بأُسُه عنَک بالخشوِع و الخضوِع َلُه. ) ۴

  در کدام گزینه اسلوب شرط وجود دارد؟  . ۷۰
َک  ) ۱

َ
ق َک َال َمن َصدَّ

َ
ُخوَک َمن َصَدق

َ
 أ

 قاٌل ِلُکلِّ مقاٍم مَ  ) ۲
 الَقلِب َمن َغاَب َعِن الَعیِن َغاَب َعِن  ) ۳
 َمن یمدُح العروَس إّال أهلها ) ۴




