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»»»» و ادبيات فارسي و ادبيات فارسي و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبانزبانزبانزبان««««
) دقيقه18: گوييمدت پاسخ(

است؟ترتيب آمدهتر و بهدر كدام گزينه دقيق» يف، كژخيم، كومهض«ي معناي سه واژه-1

ي محقرميزباني، ناروايي، خانه) 2پرداز، خرابيمهماني، خيال) 1

مهمانداري، نابرابر، كلبه) 4مهمان، بدرفتار، آلونك) 3

با توجه به بيت زير كدام است؟» سپردن«ي معني واژه-2

»بدريد و بسپرد محضر به پاي/ خروشيد و برجست لرزان ز جاي «

كردنطي) 4بخشيدنوسعت) 3زيرپاگذاشتن) 2واگذاركردن) 1

 ...............ي ها غلط اماليي وجود دارد مگر گزينهي گزينهدر همه-3

.دهدو را به همه پيوند ميهاي نامرعي اكرد كه رشتهحس مي) 1

.اندي تاريخي مبارزاني از خورد و كالن به صحنه آمدهپشتوانه) 2

.ها فطيان شهر و همگي اهل كسب و كار بودنداكثر ياران موالنا در اين سال) 3

.گرفتقلم با نوك انگشت سبابه قدري مورب روي كاغذ قرارمي) 4

؟ اماليي وجود داردغلطدر كدام تركيب -4

خادم سمات) 4ثقت دوستان) 3خوان نعمت) 2صداي رسا) 1

است؟كاررفتهبه» مجاز«در بيت زير كدام واژه به صورت -5

»كه بيند كه شمع از زبان سوخته است/ از آن مرد دانا دهان دوخته است «

زبان) 4شمع) 3دهان) 2مرد) 1

شوند؟ها مشاهده مي كدام آرايه».الهي، عبداهللا عمر بكاست اما عذر نخواست«در عبارت -6

تضّاد، ايهام) 4كنايه، تشخيص) 3ايهام، كنايه) 2تلميح، تضّاد) 1

 ...............ي ي تشخيص وجود دارد مگر گزينهها آرايهي گزينهدر همه-7

.گذشتجا ميكشان از آننسيم دامن) 2.شب همه جا دامن گسترده بود) 1

.فرما بودآميز بر همه جا حكمسكوتي ابهام) 4.ها جمع شده بودندهكاروانيان جلوي خيم) 3

 ...............ي ها درست است مگر گزينهي گزينهمعرفي همه-8

.زيسته استهاي بزرگ ادب جهان در قرن هجدهم و نوزدهم ميگوته از چهره) 1

.اب شده استانتخ» در حياط كوچك پاييز در زندان«ي از مجموعه» خوان هشتم«) 2

.ايجادگر تحول بزرگ در شعر فارسي شد) 1340(در سال » افسانه«نيما با سرودن ) 3

.ي سلمان هراتي شاعر پس از انقالب اسالمي استسروده» از آسمان سبز«ي مجموعه) 4

كدام گزينه به ويرايش نياز دارد؟-9

.دكنهاي ناباور را به باورمندي دعوت ميفرايض ديني، انسان) 1

.كوشد تا انديشيدن را مطرح كنددر تاريخ بيهقي نويسنده بسختي مي) 2

.پذيردكوش و با انصاف پند ميهاي سختوجدان بيدار از انسان) 3

.كنددوست را به مردم جهان معرفي ميگران حقي امروز، تالشنويسنده) 4
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؟ندارد در آن وجود ي زير كدام جزبا توجه به جمله-10

».دانندي بزرگ ميختهيك فرهي را يرازي شين، سعدين سرزميان اخرمند«

مسند) 4مفعول) 3نهاد) 2متمم) 1

:يعني» ها افكندندجامه«، ».ها افكندند او و جامهتر از جهت نشستناوي ده بياوردند، يكي بزرگ«در عبارت -11

.ها را برايش آماده كردندسها و لباگستردني) 2.ها را براي او آماده و مهيا كردندلباس) 1

.ها را گستردند و بسترها را مهيا كردندگستردني) 4.هاي امير مسعود را بعد از نشستن او آوردندلباس) 3

:ي فردوسي يعنياز شاهنامه»  ز پيكار دست سرانغمي شد«مصراع -12

.ان از نبرد با گرز سنگين خسته شددست آن دو پهلو) 2.غم و اندوه اين پيكار سران دو لشكر را خسته كرد) 1

.غم و رنج در اين پيكار سراپاي وجودشان فراگرفت) 4.آن دو در اين نبرد يكديگر را مجروح و خسته كردند) 3

تر مصراع دوم بيت زير در كدام گزينه بيان شده است؟مفهوم دقيق-13

»كشيدوز قلم او رقمي مي/ كشيد بر قدم او قدمي مي«

.دانستراه او را مناسب براي خود مي) 2.كرد بخشش و محبت دعوت مياو را به) 1

.كردبرداري و پيروي مياز كار او فرمان) 4.كردخود را به شناخت او نزديك مي) 3

آن موش را زبرا نام بود بادهاي تمام و خرد بسيار، گرم و سرد روزگار ديـده و خيـر و شـرّ احـوال مـشاهده          «در عبارت   -14

:له آخر يعنيجم» كرده

.زشتي و ناهنجاري روزگار را نشان داده است) 2.استبد و خوب روزگار را آزموده) 1

.ها قرار داده استشرّ و خير را در معرض ديد آن) 4.حاالت زشت و قبيح را بيان كرده است) 3

:يعني» دني چيزي را كشيكباده» «.كشيدي شعر و ادب مييكي از حضّار كه كباده«ي در جمله-15

داشتناطالعاتي را با خود همراه) 2.تحمل سختي و مشقت كردن) 1

پايداري در برابر رنج براي رهايي) 4بودنخواستار چيزي) 3

 چه مطلب مهمي تأكيد دارد؟ بربيت زير-16

»شمعم كه جان گدازم و دودي نياورم/ پروانه نيستم كه به يك شعله جان دهم «

.پايداري و مقاومت در عشق) 2.براي ديدارسوختن و تحمل كردن ) 1

پايداري در برابر رنج براي رهايي) 4شعله كشيدن و دم برنياوردن) 3

:مصراع دوم بيت زير يعني-17

يي رهايمگر از آتش دوزخ بودش رو/ د يد تو گوي همه توحييلب و دندان سنا

.اي انديشيده شودي آتش دوزخ چارهشايد براي او از مهلكه) 1

.اميد است كه از سوزندگي آتش دوزخ چهره برگرداند) 2

.اميد است كه براي سنايي از آتش دوزخ رهايي باشد) 3

.ي عبرت سنايي گرددور دوزخ مايهشايد آتش شعله) 4

با خـويش  «ي ، جمله»شيخ بوعبداهللا بشكست و با خويش رسيد و دانست كه تركي عظيم از وي در وجود آمد           «در عبارت   -18

:يعني» يدرس

.خويش را رساند) 2.به خود آمد) 1

.خود را آزمود) 4.به انديشيدن پرداخت) 3
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تر بيت زير در كدام گزينه بيان شده است؟مفهوم مناسب-19

»تو چشم و او نگاه ناوك انداز/ ي ناز تو قد بيني و مجنون جلوه«

نكوهش و سرزنش رقيب) 2نكوهش نگاه عميق و پرسوز) 1

نكوهش و سرزنش ظاهر بيني) 4رزنش فريبكاري و ناباوريس) 3

؟ستيناجزاي اصلي كدام گزينه چهار جزيي -20

.خوانندالدين مولوي را حكيم عارف ميدانشمندان، جالل) 1

.نازممن با تمام وجود به فرهنگ غني ايران اسالمي مي) 2

.ددانهاي خود را حاصل فكر جمع مياين مرد متفكّر، نوشته) 3

.پوشانداين مادر فرزند كوچك خويش را لباس زيبا مي) 4


