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بسته نوزدهم  �

کدام واژه نام یک درخت نیست؟. 1
4( سندروس 3( تاک  2( خدنگ  1( بن 

معنای چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست آمده است؟. 2
الجرم )ناگزیر(، معارض )رقیب(، کالفه )بی تاب(، حشم )خدمتکار(، عیار )سنجه(، جبهه )پیشانی(، 

بحبوحه )گیر و دار(، طبق )بشقاب گرد بزرگ(
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

معنای چند واژه در کمانک روبه روی آن، درست است؟. 3
ر )تأثیرگذاری(، 

ّ
مالمت )ماندگی(، مواجب )وظایف(، سوداگر )مشتری(، مسّلم داشتن )باور کردن(، تأث
کذا )چنین(، چّله )رودٔه تابیده که بر کمان بندند(، جولقی )کچل و بدون مو در سر(

4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 
در متن زیر چند غلط امالیی یافت می شود؟. 4

»بت شغال را گفت: ای برادر در این مقام جز راست گفتن صواب نیاید و اگر تو نگویی، شیر به تجسس 
و تفّرس خاطر خود معلوم کند و نام تو از جریدٔه راســت گویان مهو شــود و مخذول از کردٔه خویش در 

وادی حرمان مانی.«
4( پنج  3( چهار  2( سه  1( دو 

در متن »چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به مؤونت و مضاهرت ایشان از دست . 5
صّیاد بجستم، مرا نیز از عهدٔه لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.«، چند 

غلط امالیی وجود دارد؟
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 کدام بیت در حوزٔه ادب پایداری نمی گنجد؟. 6
1( به پاس هر وجب خاکی از این ملک / چه بسیار است آن سرها که رفته

2( گر دست به شمشیر بری عشق همان است / کان جا که ارادت بود انکار نباشد
3( گر بانگ برآید که سری در قدمی رفت / بسیار مگویید که بسیار نباشد

4( فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد / در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم
 کدام یک، در ترجمٔه آثار نزار قبانی دست نداشته اند؟. 7

2( محمد شکرچی 1( سید هادی خسروشاهی 
4( محمدرضا رحمانی 3( ناهید نصیحت  
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بسته بیست و هشتم  �

 کدام واژه هم معنی سه واژٔه دیگر نیست؟. 1
4( طریق 3( مسلک  2( نمط  1( مآب 

 واژه ها در کدام گزینه کاماًل درست معنا شده است؟. 2
1( کراهیت، دمان، گبر: ناپسند، خروشان، ِخفتان

2( انبان، سنان، آماس: انبار، سرنیزه، ورم
3( حاذق، خّمار، والی: چیره دست، می فروش، فرمان روا

4( سلسله جنبان، پالیز، همایون: محّرک، خزان، خجسته
 واژٔه مشخص شده در کدام بیت به درستی معنا نشده است؟. 3

1( ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست / در حضرت کریم تمّنا چه حاجت است )عالی جناب(
2( نانم افزود و آبرویم کاست / بینوایی به از مذلت خواست )تقاضا(

3( از آن ژنده پیلن جنگی چهار / بیاراسته از در شهریار )سزاوار(
4( بلرزید وز خواب خیره بجست / خروشی برآورد چون پیل مست )بیهوده(

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟. 4
1( آن که خازنی را شاید، حاجبی مده، تا زبان طاعنان بر تو گشاده نشود.

2( واثقم که اگر تفّرس به سزا رود همه حاِل برائت حق و تعّهد من ظاهر گردد.
3( چون ظفر یافتی از پِس درشکستنی، بسیار مرو که در رجعت بسیار خطاها افتد.

4( تو آن چه شرط تدبیر است همی کن بر ثواب، که آن چه تقدیر است خود همی باشد.
در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟. 5

1( تو را اگرچه ز امسال ما ملل گرفت / گرفت بی تو مرا از حیات خویش ملل
2( به جای صدر و کافورم پس از مرگ / غبار خاک کوی او پسند است

3( گذشت بر من و بر خواجه قرب هجده سال / که هر دو بودیم اندر مظان خوف و خطر
4( ز بحر کان کرمت آن نفایص آورده است / که احتیاج نه گوهر گرفتن است و نه سیم

 »غزلواره ها« سروده هایی هستند از ........... 6
2( شکسپیر 1( شیللر  

4( رابیندرانات تاگور 3( فرانسوا کوپه  
 پدیدآورندٔه کدام اثر درست در برابر آن آمده است؟. 7

2( مثل درخت در شب باران: پابلو نرودا 1( فی حقیقت العشق: جلل الدین مولوی 
4( تمهیدات: عین القضات همدانی 3( کویر: جلل آل احمد  
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بسته سی و چهارم  �

 معنای چند واژه در کمانک روبه روی آن درست نیامده است؟. 1
نهیب )فریاد(، رشــحه )گوشتی که از درازا بریده باشــند(، کالف )ریسمان پیچیده گرد دوک(، کلون 
َرج )رهایی(، ســرگین )اسب و 

َ
)کلید دِر چوبی(، فائق )برگزیده(، خلف صدق )جانشــین راســتین(، ف

خر(، رندانه )زیرکانه(
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

 کدام واژه جمع مکسر عربی نیست؟. 2
4( مصاف 3( مناسک  2( ُوصلت  1( اعزاز 

 کدام واژه درست معنا نشده است؟. 3
2( آخره: محل خواب و خوراک چارپایان 1( وقب: هر فرورفتگی اندام همچون گودِی چشم 

4( غارب: دو کتف،  میان دو کتف 3( ُگرده: باالی کمر، پشت 
در کدام گروه واژه ها، دو غلط امالیی یافت می شود؟. 4

1( راقم سطور ـ ذبون و ذلیل ـ سفر و حذر
2( حلوت سخن ـ ثمین و گران بها ـ اقتضای مقام

3( صور و سّیر ـ قنا و قداست ـ قالب نمادین
4( غایت القصوی ـ سیانت نفس ـ قاش زین

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟. 5
1( این باب آن گاه ممکن تواند بود که عفاف موروث و مکتسب جمع باشد و حلیت فضل و حزم حاصل.
2( در مقامی افتاده ام که هر ساعت موجی هایل می خیزد و آرزوی من بر مفارقت وی مقصور شده است.
3( من نه بر کسب خویش اعتماد داشتم و نه به معونت و مضاهرت کسی استظهاری فرا می نمودم.
4( اگر او از وصول من خبر یابد، ابواب تلّطف و تکّلف الزم شمرد و به قدوم من اهتزازی تمام نماید.

 زاویٔه دید کدام داستان با زاویٔه دیِد سه داستان دیگر تفاوت دارد؟. 6
4( بینوایان 3( بوی جوی مولیان  2( آخرین درس  1( قصٔه عینکم 

 پدیدآورندگان »سه دیدار، سانتاماریا، قصٔه عینکم، تیرانا« به ترتیب در کدام گزینه درست معرفی شده اند؟. 7
1( مهدی شجاعی،  نادر ابراهیمی، رسول پرویزی، محمدرضا رحمانی

2( مهرداد اوستا، مهدی شجاعی، رسول پرویزی، نادر ابراهیمی
3( نادر ابراهیمی، مهدی شجاعی، رسول پرویزی، مهرداد اوستا

4( نادر ابراهیمی،  محمدرضا رحمانی، رسول پرویزی، نادر ابراهیمی
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بسته نوزدهم  �

  )خودتان بررسی کنید!(. 1

 1 َحَشـم: گروه خدمتکاران، خویشـان و کسـان )اسـِم جمع اسـت( // بحبوحه: میان و وسط // طبق: نوعی . 2

سینی است نه بشقاب

 3 »ملمت )نکوهش، سـرزنش(« را با »مللت )ماندگی، آزردگی(« اشـتباه نگیرید. // تأّثر: اندوه ناراحتی . 3

جولقی: ژنده پوش و درویش

 1 بط )مرغابی( // محو. 4

 2 معونت: یاری // مظاهرت: پشتیبانی. 5

 2 )ساده است!(. 6

  محمدرضا رحمانی همان مهرداد اوستا است که خود می نویسید و می سراید.. 7
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بسته چهاردهم  �

»اندیشٔه آن که فردا ما را ترک می کند و دیگر او را نخواهم دید، خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم . 1
و ضربات چوبی را که از او خورده  بودم از صفحٔه ضمیرم یک باره محوکرد.« چند جملٔه مستقل است؟

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
نهاد جدا در کدام گزینه قابل حذف است؟. 2

2( اّول آن کس که خریدار شدش من بودم. 1( مِن بدبخت هم  دست وپایم راگم کرده ام. 
4( من بند دهانت برگشایم. 3( تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. 

در کدام گزینه ترکیب های وصفی بیش تری دیده می شود؟. 3
1( فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب / چنان بردند صبر از دل که ترکان خواِن یغما را

2( کرم این است و عهد این و وفا این / نکوکاری و تسلیم و رضا این
3( چه روی و موی و بناگوش و خّط و خال است این / چه قد و قامت و رفتار و اعتدال است این!

4( این طول و عرض چند و زمان و مکان کدام / این خّط و نقطه چون و محیط و مدار چیست؟
ساختار کدام واژه درست مشّخص نشده است؟. 4

1( دلشوره )اسم + بن فعل + وند ← اسِم وندی- مرّکب(
2( سیاهکاری )صفت + اسم + وند ← اسِم وندی- مرّکب(

3( سربازگیری )اسم + بن فعل + بن فعل + وند ← اسِم وندی- مرّکب(
4( هم آوازی )ضمیر + اسم + وند ← اسِم وندی- مرّکب(

)کنکورهای آزمایشی اندیشه سازان  80(. 5 این نمودار مربوط به کدام یک از گروه های اسمی زیر است؟ 
 

2( جناْب سرهنگ امیرِی سخت گیر 1( دیوار باغ کدخدا َصَفر  
4( یک دست استکان و نعلبکی قدیمی 3( یک طاقه پارچٔه سبز یشمی 

نوع حذف فعل در کدام گزینه متفاوت است؟. 6
1( بی دهان تو اگر صد قدح نوش دهند / به دهان تو که زهر آید از آن نوش مرا 

2( از بادٔه امید تو مخمور و جرعه نوش / وز ساغر نوید تو سرمست و سرخوشم
3( شکیب صبر صائب هر که از عاشق طمع دارد / ز برق آهستگی خود داری از سیلب می خواهد

4( کشد تیر پیکار و تیغ ستم / به یک بار و بوی دهان دم به دم
 نقش دستوری ردیف در کدام مصراع متفاوت است؟. 7

2( سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا 1( تا بَود بار غمت بر دل بی هوش مرا 
4( بنده ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا 3( تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا 
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بسته هفدهم  �

در بیت »همان دستمالی که پیچیده بودی / در آن مهر و تسبیح و انگشترت را« به ترتیب چند ترکیب . 1
اضافی و چند ترکیب وصفی وجود دارد؟

4 -3 )4  3 -3 )3  4 -4 )2  1 -3 )1

در بیت »گر تو را در بهشت باشد جای / دیگران دوزخ اختیار کنند« چه چیزی باعث طنز شده است؟. 2
4( بازی با کلمات 3( نقیضه پردازی  2( جابه جاکردن حوادث  1( اغراق در زشتی ها 

با بن مضارع کدام یک از مصدرهای زیر،  بر پایٔه الگوی: »بن فعل + گار ← صفت« واژه ای ساخته نشده است؟. 3
4(  آموختن 3( آمیختن  2( سوختن  1( ساختن 

در میــان این واژه ها و ترکیب ها: »روبه راه، دور و بر، تن و جان، کم و کســری، پشــت و رو، سراســری، . 4
گفتگو، گرداگرد، دمادم، شــباهنگ، سنگ پا، مرگ و میر، کشت و کشتار،  زمین و آسمان، تن به تن، 

بوی گل، شرح حال« چند »میان وند« به کار گرفته شده است؟
15 )4  14 )3  13 )2  12 )1

با توجه به نمودار الف ب پ ت ث ج کدام نتیجه گیری درست است؟. 5

2(»پ« وابستٔه وابسته است. 1( »الف« و »ث« هر دو هسته هستند. 
4( »ت« وابستٔه »پ« است. 3( »ج« هستٔه گروه اسمی است. 

تعداد شاخص ها در کدام گزینه بیش تر است؟. 6
1( میرزا رضا کلهر یکی از استادان خطاط دوران معاصر بود.

2( دکتر اسلمی  فارغ التحصیل دکترای  حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن فرانسه است.
3( شاه  شیخ ابواسحاق یکی از محبوب ترین چهره های دیوان حافظ است.

4( دکتر بهروزی، دکترای مغز و اعصاب خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

 در کدام بیت حذف فعل رخ نداده است؟. 7
1( تو بر دری و دیدٔه بدخواه بر در است / بر در چه باک دشمن اگر دوست در بر است

2( قدم در نه اگر مردی در این کار / حجاب تو تویی از پیش بردار
3( بتوفید ز آواز گردان زمین / ز ترگ و سنان آسمان آهنین

4( پیکر عنقای زرین بال سیمین آشیان / صحن صحرا سیمگون می کرد و زرین کوهسار
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بسته سی و پنجم  �

در عبارت »لوح فشــردٔه نوری، با ظرفیت گســتردٔه ذخیره ســازی خود قادر است صدها هزار صفحه . 1
اطالعات را تنها بر روی یک صفحٔه کوچک ضبط کند هر چند برای هیچ یک از اهالی کتاب و کتاب خوانی 
این فناوری ها نتوانسته اســت جایگزین رابطٔه احساسی و عاطفی ای شود که بین آن ها و کتاب برقرار 

است.« کدام وابستٔه گروه اسمی دیده نمی شود؟
4( ممّیز 3( صفت مبهم  2( صفت مفعولی  1( صفت نسبی 

کدام واژٔه زیر با این الگو ساخته نشده است؟ »اسم + بن فعل ← اسم«. 2
4( تیربار 3( تأسف بار  2( رگبار  1( سربار 

در کدام گزینه، ساختمان هسته و وابسته یکسان نیست؟. 3
2( کهن ترین پرنده 1( شناسٔه فارسی  

4( ذخیرٔه اّطلعات 3( زبان آموزی پیشرفته  
در تمــام گزینه ها ی زیر، به جــز ..........، هنگامی که دو تکواژ در کنار هم قرار بگیرند، معمواًل در تلّفظ . 4

واژٔه ساخته شده، فرآیند »ادغام« روی می دهد.
4( یک + گانه 3( زود + تر  2( قند + دان  1( خواست + گار 

در بیت »مگر خضر مبارک پی تواند برد / که این تنها به آن تنها رساند« کدام مورد دیده می شود؟. 5
2( سه وابستٔه پیشین 1( سه وابستٔه پسین  

4( دو وابستٔه پسین 3( دو وابستٔه پیشین  
)ریاضی  96(. 6 در عباراِت زیر، به ترتیب، زمان افعال کدام است؟ 

»مالمتم می کردند که با این تصدیق گران قدر، چرا در ایل مانده ای و عمر را به بطالت می گذرانی؟! باید 
عزیزان و کسانت را ترک گویی.«

1( ماضی مستمر، ماضی ساده، مضارع اخباری، مضارع التزامی
2( ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی

3( ماضی استمراری، ماضی التزامی، مضارع اخباری، ماضی التزامی
4( ماضی استمراری، ماضی نقلی، مضارع اخباری، مضارع التزامی

)ریاضی  96(. 7 در کدام سروده »دو نقِش تبعی« موجود است؟ 
1( عاشقم، عاشق ستارٔه صبح / عاشق ابرهای سرگردان

2( آتش زنم به خرمن امیدت / با شعله های حسرت و ناکامی
3( ای مرغ دل که خسته و بی تابی / دمساز باش با غم او دمساز

4( اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت / ای شهر پر خروش، تو را یاد می کنم
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3 »نوری«، »احساسی« و »عاطفی«  صفت نسبی هستند. »فشرده« و »گسترده« صفت های مفعولی هستند. // . 1

»صفحه« در »صدها هزار صفحه اطلعــات« ممّیز است. // »هرچند« پیوند وابسته ساز است نه صفت مبهم 

)اصًل صفت مبهم کدام اسم؟ مگر بعد از »هر چند« اسمی آمده است؟( // »هیچ یک« هم اسم مبهم است.

1 »بار« در »سـربار« اسـم اسـت: باری که روی سـر سـنگینی می کند. اما در سـه واژٔه دیگر به مفهوم »باریدن« . 2

داللت دارد، پس بن فعل است.

2  گزینه 1: شناس + ه / فارس + ی )هر دو وندی( // گزینه 2: کهن / پر + نده // گزینه 3: زبان + آموز + ی . 3

/ پیش + رفت + ه )هر دو وندی ـ مرّکب( //گزینه 4: ذخیره / اّطلع )هر دو ساده(

 1 گزینه 1: خواست  + گار ← خواستگار )می خوانیم( خواسگار: کاهش1// گزینه 2: قند + دان ← قندان: ادغام //. 4

گزینه 3: زود + تر ← زودتر )می خوانیم( زوّتر: ادغام // گزینه 4: یک + گانه ← یگانه: ادغام

F

F

در نمونه های 2 و 4 )قندان و یگانه( فرآیند ادغام در نوشــتار نیز ظاهر شده اســت،  اّما در نمونه های 1 و 3 

فرآیندهای واجی کاهش و ادغام تنها در گفتار ظاهر می شود.

FF ،باید توّجه داشته باشــید کــه »ادغام« نوعی خاص از کاهش یا ابدال اســت؛ در واقع هرگاه این دو فرآیند

میان دو واج یکسان یا نزدیک به هم )از نظر واج گاه( اّتفاق بیفتد، به آن ادغام می گوییم.

3 مگر خضِر مبارک پی تواند که این تنها [را] به آن تنها رساند.. 5

 )ساده است!(. 6

3 گزینه 1: بیت از سـه جمله سـاخته شـده اسـت و در هر یک از جمله ها »عاشـق« آمده است؛ پس آرایٔه تکرار . 7

داریـم امـا نقـش تکرار خیـر. // گزینه 2: »ناکامی« معطوف اسـت. // گزینه 3: »بی تاب« معطوف اسـت و 

»دمساز« نقش تکرار است. // گزینه 4: »سکوت« معطوف است.

1.  البته »خواستگار« را گاهی به شکل »خواسِتگار« هم می خوانیم که در این حالت با فرایند واجی افزایش روبه رو هستیم.

صفت پیشین صفت پیشین صفت پسین قید
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بسته نخست  �

با توّجه به واقعه ای تاریخی، همٔه گزینه ها »تناسب« دارند به جز ........... 1
»هیچ دینی نیست که وام دار تو نیست / دری که به باغ بینش ما گشوده ای / هزار بار خیبری تر است 

/ مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو«
4(  وام دار 3(  بازو  2( مرحبا  1(  در 

در بیت زیر کدام آرایه ها پدید آمده است؟. 2
ز گوشه های جهان بانگ زه به گوش رسد / چو من به کلک هنر برکشم کمان ادب

1( مراعات نظیر، کنایه، اسلوب معادله، جناس
2( جناس، ایهام، تشبیه، تناسب

3( تضاد، حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس
4( حسن تعلیل، مراعات نظیر، استعاره، تشبیه

آرایه های کدام گزینه به ترتیب در بیت های زیر دیده می شوند؟. 3
کام جویان را ز ناکامی های دنیا چاره نیست / بر زمستان صبر باید طالب نوروز را

مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس / ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را
به جان قصدت کند دشمن چو داری دوستی در دل / صدف مجروح از آن گردد که لؤلؤ در میان دارد

این لطافت که تو داری، همه دل ها بفریبد / وین بشاشت که تو داری، همه غم ها بزداید
قناعت کن به آب خشک از این دریا که هر ماهی / که از جان سیر گردد طعمه از قالب می جوید

1( تضاد، تناسب، تشخیص، اسلوب معادله، حس آمیزی
2( استعاره، تضاد،حسن تعلیل، جناس، اسلوب معادله

3( اسلوب معادله، حس آمیزی،حسن تعلیل، کنایه، تشبیه 
4( حس آمیزی، اسلوب معادله، اسلوب معادله، تضاد، پارادوکس

در کدام بیت »نماد« به کار نرفته است؟. 4
1( خوش خوش خرامان می روی ای شاه خوبان تا کجا / شمعی و پنهان می روی پروانه جویان تا کجا
2( دزدان شبرو در طلب از شمع ترسند ای عجب / تو شمع پیکر نیم شب دل دزدی این سان تا کجا

3( سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
4( طی این مرحله بی همرهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی
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آرایه های »متناقض نما، کنایه، عکس، اغراق، ایهام« به ترتیب در کدام بیت های زیر دیده می شود؟. 1

الف( تو بر دری و دیدٔه بدخواه بر در است / بر در چه باک دشمن اگر دوست در بر است

ب( خواب فراغت از سر اّیام رفته است / تا چشم نیم خواب تو را آفریده اند

ج( مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد / کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

د( فلک در خاک می غلتید از شرم سرافرازی / اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را

هـ( تا نگار من ز محفل پای در محمل نهاد / داغ حسرت عاشقان را سر به سر بر دل نهاد

2( د، ب، ج، الف، هـ 1( ب، د، هـ، الف، ج  
4( د، هـ، الف، ب، ج 3( ج، د، الف، ب، هـ  

در بیت »از صدای ســخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری که در این گنبد دّوار بماند« کدام آرایٔه ادبی . 2

آفریده نشده است؟

4( حس آمیزی 3( استعاره  2( ایهام  1( تشخیص 

در بیت »گرم اســت بس که تربتم از ســوز دل، کلیم / شــمع از دو سر گداخته شود بر مزار من« کدام . 3

آرایه های ادبی وجوددارد؟

2( ، حسن تعلیل 1( تشخیص  
4( حس آمیزی 3( اغراق  

آرایه های »حسن تعلیل، ایهام، تشخیص و تشبیه« به ترتیب در کدام بیت های زیر دیده می شود؟. 4

الف( به بوی آن که ببوسم به مستی آن لب لعل / چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

ب( دیدم و آن چشم سیه دل که تو داری / جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

ج( در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ / به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی

د( ما با می و معشوق از آنیم مدام / باشد که به حشرمان چنان انگیزند

2( د، ب، الف، ج 1( ج، الف، ب، د  
4( ج، ب، الف، د 3( الف، ب، ج، د  
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ترتیب بیت های زیر برای داشــتن آرایه های »متناقض نما، ایهام، تضاد، تضمین، تشبیه« در کدام بیت . 1

قابل قبول است؟
آ( جهان عقل چو روم و جهان طبع چو زنگ / میان هردو فتاده ست کارزار و جهاد

ب( سر زلف تو نباشد سر زلف دگری / از برای دل ما قحط پریشانی نیست
پ( برق عالم سوز در ابر سیاه نوبهار / از نگاه چشم فّتان تو یادم می دهد

ت( نماز در خم آن ابروان محرابی / کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
ث( از عارف رومی شنو گر حرف صائب بشنوی / حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

2( ت، آ، ب، ث، پ 1( آ، ث، پ، ت، ب  
4( ت، ب، آ، ث، پ 3( آ، ت، ث، پ، ب  

ترتیب بیت ها برای داشــتِن آرایه های »تشبیه، اســلوب معادله، استعاره، متناقض نما« در کدام گزینه . 2
درست است؟

الف( ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران
ب( آب حیات می خورد از چشمٔه سراب / تسلیم هر که را به مقام رضا کشید

ج( گنبد خضرا که خون ریزی ست کارش دور نیست / برگ حّنی )حنا( اخصر آمد لیک رنگش احمر است
د( طوطی از آیینه می گویند می آید به حرف / چون مرا در پیش رویش زهرٔه گفتار نیست؟

2( د، ج، الف، ب 1( الف، ب، ج، د  
4( ب، د، ج، الف 3( الف، د، الف، ب  

در بیــت »به روز واقعه تابوت ما ز ســرو کنید / که می رویم بــه داغ بلند باالیی« محور تخّیل و آفرینش . 3
ادبی شاعر، کدام آرایه است؟

4( تلمیح 3( تناسب  2( استعاره  1( ایهام 
در بررسی ادبی بیت زیر، کدام گفته درست است؟. 4

»خط زنگاری نگر از سبزه بر گرد سمن / کاسٔه یاقوت بین از الله در صحن چمن«
1( سه مورد تشبیه در بیت دیده می شود.

2( چهار مورد تشبیه در بیت دیده می شود.
3( دو مورد تشبیه و یک مورد استعاره در بیت دیده می شود.

4( دو مورد تشبیه و دو مورد استعاره در بیت دیده می شود.
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 در جنِگ خیبر، حضرت علی »دِر« قلعه را با »بازوان« خود می گشاید و »مرحب« پهلوان بزرگ قلعه . 1

را از پا درمی آورد.
میـان . 2 )ناقـص(  ناهمسـان  جنـاس   // کمـان  زِه  2ـ  آفریـن  1ـ  اسـت:  نهفتـه  »ره«  واژٔه  در  ایهـام   2 

»ِزـ  زه« برقـرار اسـت. // »ِکلـِک )قلـم، نـِی( هنر« و »کماِن ادب« اضافه های تشـبیهی هسـتند. // شـبکٔه 

تناسب های بیت هم آشکار است.

  بیت نخسـت اسـتعاره ندارد. )در مثال، اسـتعاره و کنایه ای که ما را به موضوع برگرداند، پذیرفته نیست.( ⇐ . 3

گزینٔه 2 رد می شـود ← بیت دوم حس آمیزی ندارد ⇐ گزینٔه 3 رد می شـود ← بیت چهارم اسـلوب معادله 

ندارد )هیچ مصراعی مثاِل مصراع دیگر نیست( ⇐ گزینٔه 1 رد می شود ⇐ گزینٔه 4

بیت1: »چشــیدِن ناکامی« حس آمیزی اســت. // بیت2: مصارع دوم مثاِل مصراع نخست است و مصراع ها 

استقلل دستوری دارند، پس اسلوب معادله برقرار است. // بیت3: واقعًا بابت درآوردِن مروارید از دل صدف، 

آن را می شکافند ⇐ حسن تعلیل ندارد اما اسلوب معادله برقرار است. // بیت4: تضاد میان »غم« و »بشاشت« 

برقرار اســت. // بیت5:»آب خشک« )منظور »آِب خالی است« به پیروی از ترکیب »نان خشک«( متناقض نما 

)پارادوکس( است. مصراع دوم ادامٔه مصراع نخست است نه مثاِل آن ⇐ اسلوب معادله برقرار نیست.

2 گزینـٔه 1: »شـمع« نمـاد معشـوق و »پروانه« نماد عاشـق اسـت. // گزینٔه 2: در این جا شـمع بـه معنی منبع . 4

نـور و در معنـای حقیقـی خود آمده. // گزینٔه 3: »موم« نماد نرمی و انفعال و »سـنگ خارا« نماد سـختی و 

دگرگونی ناپذیری است. // گزینٔه 4: »ِخضر« نماد راهبروراهنماست.
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مفهوم کدام بیت از سه بیت دیگر دور است؟. 1
1( هرکه را سودای لیلی نیست، مجنون آن کس است / ورنه مجنون را چو نیکو بنگری دیوانه نیست

2( ای اوحدی چه جویی از عشق نام نیکو / کز عشق هیچ کس را کاری نشد به سامان
3( اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی / اساس هستی من زان خراب آباد است

4( بگفت از عشق کارت سخت زار است / بگفت از عاشقی خوش تر چه کار است
)زبان ـ 86(. 2 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 

1( با هرکه خبر گفتم از اوصاف جمیلش / مشتاق چنان شد که چو من بی خبر افتاد
2( این مدعیان در طلبش بی خبرانند / کان را که خبر شد خبری باز نیامد

3( در خرابات ز اسرار حقیقت صائب / تا خبر یافتم از بی خبرانم کردند
4( پیر شد زاهد و از راز درون بی خبر است / قد خم گشتٔه او حلقٔه بیرون در است

مفهوم دو بیت »بناهای آباد گردد خراب / ز باران و از گردش آفتاب. 3
پی افکندم از نظم کاخی بلند / که از باد و باران نیابد گزند« به کدام بیت زیر نزدیک تر است؟

1( در هر طرف ز خیل حوادث، کمین گهی ست / زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر
2( ای خّرم از فروغ رخت الله زار عمر / باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

3( حافظ سخن بگوی که بر صفحٔه جهان / این نقش ماند از قلمت یادگار عمر
4( این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است/ دریاب کارما که نه پیداست کار عمر

مفهوم کدام بیت از سه بیت دیگر دور است؟. 4
1( خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید / ورنه این شط روان چیست که در بغداد است
2( بر آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

3( بغداد حسن را که تو در وی خلیفه ای / جاری ست ز آب دیدٔه ما بر کنار، شط
4( جهان بر آب نهاده ست و زندگی بر باد / غلم همت آنم که دل بر او ننهاد

مفهوم کدام بیت از سه بیت دیگر دور است؟. 5
1( بگفتا نیک مردی کن نه چندان / که گردد خیره گرگ تیزدندان

2( تواضع کن ای دوست با خصم تند / که نرمی کند تیغ برنده کند
3( چو پرخاش بینی تحمل بیار / که سهلی ببندد در کارزار )سهلی: نرمش و آسان گیری(

4( عدو را به جای خَسک، زر بریز / که احسان کند کند، دندان تیز
پیام همٔه بیت ها، به جز ..........، با هم یکسان است.. 6

1( گوشه گیران ایمن از آسیب شهرت نیستند / گر به کوه قاف پشت خود چو عنقا می دهند
2( ببر ز خلق چو عنقا، قیاس کار بگیر/ که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است )صیت: شهرت(

3( کناره گیر ز مردم، صفای وقت ببین / که قطره گوشه گرفت از محیط و گوهر گشت
4( کسی گیرد آرام دل در کنار / که از صحبت خلق گیرد کنار
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مفهوم کدام بیت با دیگر بیت ها متناسب نیست؟. 7
1( شکر نعمت نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند

2( نعمتش بیش از التماس من است / مّنتش برتر از سپاس من است
3( ز آن که در شکر اگر نکوشی تو / کم شراب مزید نوشی تو

4( حق نعمت شناختن در کار / نعمت افزون دهد به نعمت خوار

1
5

42 31
2
6

42 31 3
7

42 31
4
8

42 31

بسته سیزدهم  �

مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟. 1
1( حق گزارِی ولی نعمت و مخدوم به جای / کس از این بیش نیاورد، و نتوان آورد

2( نعمتت افزون تر آمد از قیاس / چو قیاسش نیست چون بتوان سپاس
3( روزی اگر صدهزار بار کنم شکر / باز بود نعمتت ز شکر من افزون

4( از دست و زبان که برآید / کز عهدٔه شکرش به  در آید
مفهوم کدام بیت از بیت »ای مرغ ســحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد« . 2

دور است؟
1( چرا پروانه چون بلبل ز سوز دل نمی نالد / مگر ز اغیار، جور یار را چون من نهان دارد

2( خموش »سایه« که فریاد بلبل از خامی ست / چو شمِع سوخته آن به که بی سخن باشی
3( بلبل سزد ز غیرت پروانه سوختن / رنگین به شعله نیست چرا بال و پر هنوز
4( ز آتش پنهان عشق هرکه شد افروخته / دود نخیزد از او چون نفس سوخته

بیت »به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه ام ناقه )= شتر( در گل نشیند« با کدام بیت مضمونی . 3
)انسانی ـ 87( متفاوت داد؟ 

1( واقف از سیل سرشکم می شدی / گر فرو می رفت پایت در گلی
2( پاک کن چهرٔه حافظ به سر زلف ز اشک / ورنه این سیل دمادم ببَرد بنیادم

3( سیل اشک ار بکند خانٔه مردم، نه عجب / کز غمت، گریه کنان، چشِم تری نیست که نیست
4( گر بود خانه سیل و طوفان خیز / نقش دیوار را چه پای گریز

مفهوم بیت »این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن اســت / دریاب کار ما، که نه پیداســت کار عمر« با . 4
کدام بیت نزدیکی کم تری دارد؟

1( فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل / چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
2( غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه / که این معامله تا صبح دم نخواهدماند

3( بهار می گذرد دادگسترا دریاب / که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید
4( گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت / که به باغ آمد از این راه و از آن خواهدشد
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)خارج ـ 91(. 5 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
1( با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست / یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن

2( تو به دل هستی و این قوم به گل می جویند / تو به جان هستی و این جمع جهان گردانند
3( کی رفته ای زدل که تمّنا کنم تو را / کی گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را

4( یار در آغوش و گوید یار کو؟ / دیده بگشا بعد از آن دیدار جو
مفهوم کدام بیت با بیت »ای تو رمه ســپرده به چوپان گرگ طبع / هم گرگِی شــبان شــما نیز بگذرد« . 6

هم خوانی ندارد؟
1( آخر دیری نماند ِاستِم ِاستمگران / ز آن که جهان آفرین دوست ندارد ستم )ِاستم: ستم(

2( از مردم زمانه مرّوت وداع کرد / با اهل روزگار به غیراز ستم نماند
3( جزای نیک و بد خلق با خدای انداز / که دسِت ظلم نماند چنین که هست، دراز

4( مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی / که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را
مفهوم کدام بیت از سه بیت دیگر دور است؟. 7

1( زجان نگسسته نتوان در حریم عشق محرم شد / که این جا رشتٔه جان بر کمر زّنار می باشد
2( آستان و صدر در معنی کجاست؟ / ما و من کو آن طرف کان یار ماست

3( گرچه وصالش نه به کوشش دهند / هر قدر ای دل که توانی بکوش
4( قرب نه باال نه پستی رفتن است / قرب حق از بند هستی رستن است

1
5

42 31
2
6

42 31 3
7

42 31
4
8

42 31

بسته چهاردهم  �

مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر تفاوت دارد؟. 1
1( چتر همایون عشق سایه چو بر ما گرفت / رای هزیمت گرفت عقل ُتُنک رای ما )هزیمت: شکست(
2( دلم شهری به سامان بود و در وی عقل را شاهی / چو شاه عقل بیرون شد در او سلطان عشق آمد

3( رئیس عقل را گفتم سر خود گیر ای مسکین / چو شاه عشق او بنهاد پایی بر سریِر دل
4( شهسوار عرصٔه عشقیم گردون زیر ران / بستٔه این چار ارکان کی رسد در گرد ما

کدام بیت با سه بیت دیگر تناسب مفهومی ندارد؟. 2
1( به هیچ ورد دگر نیست حاجتت حافظ / دعای نیم شب و ورد صبحگاهی بس

2( دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است / بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی
3( من که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ / این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد؟

4( دال بسوز که سوز تو کارها بکند / دعای نیم شبی، دفع صد بل بکند
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مفهوم کدام بیت از سه بیت دیگر دور است؟. 3
1( ســیمرغ جان کجا کند در ُگلَخن آشــیان / کاو را هوای تربِت آن ســبز گلشــن اســت )گلخن: 

آتشداِن حمام(
2( ای مگس عرصٔه سیمرغ نه جوالنگه توست / ِعرض خود می بری و زحمِت ما می داری )ِعرض: آبرو(

3( من نه آن مرغم که با دام طبیعت خو کنم / باش تا باز آیدم از شاخٔه طوبی صفیر
4( بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن / حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی

) زبان ـ 82(. 4 مفهوم »کّل ِاناِء یَترّشُح بما فیه« با کدام بیت تناسب دارد؟ 
1( دل خانٔه خداست چو ُمصحف عزیز دار / زآن پیش تر که میل شرابش کند خراب

2( به زیر چرخ دِل شادمان نمی باشد / ُگل شکفته در این بوستان نمی باشد
3( در پیش ما فتاده ست مستی و هوشیاری / در هرکه هرچه باشد رفتار می نماید

4( از قضا آیینٔه چینی شکست / خوب شد اسباب خودبینی شکست
مفهوم عبارت »هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حّتی اندکی زیبا باشد، مگر آن که فورًا آرزو کرده ام . 5

تا همٔه مهر من آن  را دربر گیرد.« با همٔه بیت های زیر به جز .......... ، هم سو است.
1( نه مطرب که آواز پای ستور / سماع است اگر عشق داری و شور

2( قدر مجموعٔه گل مرغ سحر داند و بس / که نه هر کاو ورقی خواند، معانی دانست
3( مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند / که به یک شعله به یک خواب لطیف

4( چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟
مفهوم کدام بیت متناسب با سه بیت دیگر نیست؟. 6

1( دنیا راهی، بهشت منزلگاهی / این هر دو به نزد اهل معنی کاهی
2( بهشت و دنیا هر دو به هم نبیند کس / بهشت و دنیا با هم مرا ز تو به هم است

3( عاشقت بستد به دست هّمت و از پس فکند / اندر این ره پیش او گر دوزخ آید گر بهشت
4( چشم هّمت نه به دنیا که به عقبی نبَود / عارف عاشق شوریدٔه سرگردان را

معنای کدام بیت به بیت »بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول / من گوش استماع ندارم لمن تقول« . 7
نزدیک نیست؟

1( فراوان سخن باشد آکنده گوش / نصیحت نگیرد مگر در خموش
2( گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالٔه من / آن چه البته به جایی نرسد فریاد است

3( از حرف، لب هرزه درایان نتوان بست / خاموش کند گوش گران بیهوده گو را )هرزه درایان: یاوه گویان(
4( حکایت گفتن سعدی، مگر باد است در گوشت / که او چون رعد می گرید تو هم چون برق می خندی

1
5

42 31
2
6

42 31 3
7

42 31
4
8

42 31
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بسته سیزدهم  �

1 گزینه 1: کسـی مانند تو نتوانسـته حق ولی نعمت و اربابش را خوب به جا بیاورد )اصًل خدا موضوع شـاعر . 1

نیست.(

3 مفهوم مشترک بیت ها:رازداریعارفانه )که در بیت سوم دیده نمی شود.(. 2

گزینه 3: بلبل باید هم به پروانه حســودی اش بشود، زیرا وجودش در آتش عشق نسوخته است و رنگ و بوی 

عشق به خود نگرفته است.

 مفهوم مشترک بیت ها: بسیارِیاشکعاشق. 3

3 مفهوم مشترک دیگر بیت ها: مهرورزی و بودن در کنار دوستان و عزیزان پیش از به سررسیدن زندگانی. 4

1 سه بیت دیگر می گویند: خدادرکنارماست.. 5

2 سـه بیت دیگر به حاکمان ظالم اشـاره دارند اما بیت نخسـت به رواج سـتمگری و نامردمی میان خوِد افراد . 6

جامعه پرداخته است.

3 مفهوم مشترک سه بیت دیگر: فناء فی الله // گزینه 3: کوشش بیهوده به از خفتگی ست.. 7
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آزمون جامع )3(  �

 کدام دو واژه مترادف نیستند؟. 1
4( نژند ـ زبون 3( یله ـ رها  2( شرزه ـ ارغند  1( دمان ـ ژنده 

 دو واژه در همٔه گزینه ها متضاد هستند مگر در گزینٔه ........... 2
4( اهتمام و اهمال 3( صدر و تعب  2( شگرف و نحیف  1( عیار و غش 

 توضیح روبه روی کدام واژه دقیق و درست نیست؟. 3
1( تموز: ماه دهم از سال رومیان

2( چشم داشتن: منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن
3( به یغما رفتن: بیهوده صرف شدن

4( کهر: اسب یا استر به رنگ سرخ تیره
در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود د ارد؟. 4

1( ملجأ و مأوا، اخّوت و دوستی، برائت و بیزاری، نطق غّرا
2( وزر و وبال، مؤانست و دوستی، شیوه و نسق، تأّنی و وقار

3( بحبوحه و اثنا، بقاع متبرکه، توطعه و دسیسه، انزجار و نفرت
4( متأللئ و درخشان، سفر و حضر، سیاق مطلب، دیلق و قددراز

در کدام بیت غلط امالیی نمی یابید؟. 5
1( ما به هستی از عدم ُپر بی بضاعت آمدیم / باختن رنگی ندارد بر بساط نرد ما

2( در ستر بتون و سّر وحدت / بی صبر و ثبات می نماید
3( برفساد و منازعت کردند / به شقاوت مخالفان اسرار

4( نواهی شناسان آب آزمای / هراسنده گشتند از آن ژرف جای
 موضوع کدام کتاب ها تعزیه و مرثیه است؟. 6

2( روضٔه خلد، زادالمعاد 1( کتاب جودی، روضٔه خلد 
4( زادالمعاد، کتاب جودی 3( اخلق محسنی، روضٔه خلد 

 همٔه آثار زیر از شاعر بزرگ قرن ششم، نظامی گنجه ای است به جز .......... .. 7
4( اسکندرنامه 3( لیلی و مجنون  2( شیرین و فرهاد  1( هفت پیکر 

نقش دستوری گروه مشخص شده در کدام بیت، نهاد است؟. 8
1( تا ابد بوی محّبت به مشامش نرسید / آن که خاک در میخانه به رخساره نرفت

2( غبار خاطر حافظ ببرد صیقل عشق / صفای نّیت پاکان و پاک دینان بین
3( به جان پیر خرابات و حق صحبت او / که نیست در دل من جز هوای خدمت او

4( ای آفتاب آینه دار جمال تو / مشک سیاه مجمره گردان خال تو
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نقش واژه های مشخص شده در بیت زیر به ترتیب چیست؟. 9
»هرکس که گفت خاِک در دوست توتیاست / گو این سخن معاینه در چشم ما بگو«

2( نهاد، مسند، نهاد، مسند 1( متمم، مسند، مفعول، مسند 
4( متمم، مسند، مفعول، قید 3( نهاد، مضاف الیه، مفعول، قید 

نقش گروه یا واژٔه مشخص شده در کدام بیت درست تعیین نشده است؟. 10
1( سحرگاهان که مخمور شبانه / گرفتم باده با چنگ و چگانه )قید(

2( نهادم عقل را ره توشه از می / ز شهر هستی اش کردم روانه )مسند(
3( ز ساقی کمان ابرو شنیدم / که ای تیر ملمت را نشانه )مسند(

4( برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه )مضاف الیه(
کدام بیت فاقد نقش تبعی است؟. 11

1( الف زنم الف که تو راست کنی الف مرا / ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم
2( شاباش زهی نوری بر کوری هر کوری / کو روی نپوشاند زان پس که برآرد سر

3( آسمان خود کنون ز من خیره است / که چرا این زبون نمی خسبد
4( بر زمین و چرخ روید مر تو را یاران صاف / لیک عهدی کرده ای با یار پیشین یاد دار

واژه های کدام گزینه همگی صفت مبهم هستند؟. 12
2( هر، همه، هیچ کدام 1( چند، چندین، دیگر  
4( فلن، بهمان، یکی 2( بعضی، سراسر، همه  

)خارج ـ 97(. 13 در کدام بیت »جهش ضمیر« به چشم می خورد؟ 
1( از ان پوشم رخ از زلفت که گویند / نمی باید نمودن زر به طّرار

2( ورم قدم به عیادت نمی نهی باری / تفّقدی به زبان قلم دریغ مدار
3( دو چشم سیل بار و روی زردم / شد این رودآور و آن زعفران زار

4( من سرگشته چو سر در سر زلفت کردم / دست من گیر و مرا بی سروسامان مگذار
در کدام عبارت، واژه ای یافت می شود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به . 14

)خارج ـ 97( این دوره منتقل شده است؟ 
1( اگر چنان بود که به وزارت افتی، محاسبت و معاملت شناس باش.
2( در وقت پیری، جوانی نزیبد چنان که جوانان را پیری کردن نزیبد.
3( پیر رعنا مباش که گفته اند که پیر رعنا بتر و بپرهیز از پیران ناباک.

4( گفت دستاری دامغانی در قبا باید نهاد، چون من از اسب فرود آیم بر صفحٔه زین پوشید.
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در دو بیت زیر چند واژه در معنای استعاری به کار گرفته شده است؟. 15
»بِر نرگس تو رفتم، به هزار البه گفتم / دِل برده باز پس ده که دلی دگر ندارم!

سوی زلف کرد اشارت: که بجوی رخت هندو / مگر او ببرده باشد، من از این خبر ندارم!«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در بیت زیر کدام آرایه بیش تر به کار رفته است؟ . 16
»در بزم ز رخسار دو صد شمع برافروز / وز لعل شکربار می و ُنقل فروریز«

4( ایهام 3( کنایه  2( استعاره  1( تشبیه 
چند واژه یا ترکیب در بیت های زیر معنای استعاری دارد؟. 17

»همه بندگان موی کردند باز / فرنگیس مشکین کمند دراز
برید و میان را به گیسو ببست / به فندق گل و ارغوان را بخست

به آواز بر جان افراسیاب / ِبِنفرید )نفرین کرد( با نرگس و گل پرآب«
4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 

آرایه های »تشبیه، حسن تعلیل، ایهام تناسب و اغراق« به ترتیب در کدام بیت ها وجوددارد؟. 18
الف( هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی / چه حاجت است که گوید شکر که شیرینم

ب( خواب فراغت از سر ایام رفته است / تا چشم نیم خواب تو را آفریده اند
ج( دهقان قضا بسی چو ما ِکشت و درود / غم خوردن بیهوده نمی دارد سود

د( نمی گردد به خاطر هیچ کس را فکر برگشتن / چه خاک دل نشین است این که صحرای عدم دارد
2( ب، د، الف، ج 1( د، ب، الف، ج  
4( ج، د، الف، ب 3( الف، ب، ج، د  

)انسانی ـ 94(. 19 ابیات زیر معّرف کدام »وادی« در منطق الطیر عطار است؟ 
هر چه زد توحید بر جانش رقم / جمله گم گردد ازو گم نیز هم

گر بدو گویند مستی یا نه ای / نیستی گویی که هستی یا نه ای
گوید اصًل می ندانم چیز من / وان ندانم هم ندانم نیز من

عاشقم اما ندانم بر کی ام / نه مسلمانم نه کافر پس چی ام؟
4( استغنا 3( توحید  2( حیرت  1( عشق 

)زبان ـ 94(. 20  مضمون و محتوای کدام بیت، متفاوت است؟ 

1( ناخوش او خوش بود بر جان من / جان فدای یار دل رنجان من
2( نگاه تلخ و شکر خنده های شیرینش / به مشرب من عاشق شراب هر دو یکی است
3( چون تلخ سخن رانی، تنگ شکرت خوانم / چون کار به جان آری جان دگرت خوانم

4( هر چه دیدم جز لب شیرین جانان تلخ بود / عمر تلخ و عیش تلخ و کام دوران تلخ بود
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)خارج ـ 94(. 21  مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟ 
1( گر تو خواهی تا شوی مرد ای پسر! / هیچ درمان نیست چون درد ای پسر

2( ای ُدر از اشکست ]شکست[ خود بر سر مزن / کز شکستن روشنی خواهی شدن
3( خندٔه بی درد سازد دردمندان را ملول / سیر گلشن می کند غمگین دل ناشاد را

4( عاشق از حیرت در این وادی به جایی می رسد / تا نگردد راه گم کی رهنمایی می رسد
 بیِت: »این مّدعیان در طلبش بی خبرانند / کان را که جز شد خبری باز نیامد«، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟(. 22

)خارج ـ 94 1( در دل شب خبر از عالم جانم کردند / خبری آمد و از بی خبرانم کردند 
2( ای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب / آری درآ هر نیم شب بر جان مست بی خبر

3( اگر از خویش نباشد خبرم نیست غریب / در جهان هر که غریب است ز خویشش چه خبر
4( سوی ما از یار ما با آن که می آید خبر / ما در این ره خویشتن را بی خبر افکنده ایم

 بیِت: »هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟. 23
)خارج ـ 94( 1( دل، قطره ای ز شبنم دریای عشق اوست / کز راه دیده به دریا همی رود 

2( سیل دریا دیده، هرگز بر نمی گردد به خود / نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود
3( چون ز دریا سوی ساحل بازگشت / چنگ شعر مثنوی با ساز گشت

4( سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است / مردم بی اصل و بی گوهر نیابد سروری
)خارج ـ 94(. 24  کدام بیت مفهومی مغایر با سایر ابیات، دارد؟ 

1( اشک خونین من ار سرخ برآمد چه عجب / خجل از کردٔه خود پرده دری نیست که نیست
2( اشک جانسوزم اثرها چون شرر باشد مرا / قطرٔه آبم به چشم خلق اما آتشم

3( اشکم برون می افکند راز درون پرده را / آری شکایت ها بود از خانه بیرون کرده را
4( آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود / عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم

 عبارت »هر عصب و فکر به منبع بی شــائبٔه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشــیت الهی . 25
)خارج ـ 94( می پذیرفت« با مفهوم کدام بیت، متناسب است؟ 

1( راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست / آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
2( در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست / در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

3( هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود / درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
4( هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست / ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست
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