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  ) دقیقه18: گویی مدت پاسخ(

 است؟» کننده، خطا، مهیب ي باریک، مجروح، شروع نکته«: هاي کدام گزینه به ترتیب معانی واژه -1
  لطیفه، افگار، بادي، زلّت، پتیاره) 2  اوراد، آزرده، آغاز، مذموم، زشت) 1  
  لطیفه، زخمی، اقبال، لغزش، موحش) 4  ضمیر، مریض، بسمل کردن، مذلّت، هرّا) 3  

 آمده است؟نادرست روي آن  معنی چند واژه در کمانک روبه -2

  ) انـدك  مـدتی : لمحـه ) (پـذیر   فرمـان : مطـاع ) (کور و کچل  : گوري  گره) (سخن نافذ : فُشار) (جیغ: قیه) (فرمان بردن : طوع) (بستن: عقد(
  )روسري: چارق) (قلّاده: مخنقه) (تضرّع: البه(

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1  

 ها صحیح است؟ ي واژه ه معنی کلیهدر کدام گزین -3

  )هراتی: هریوه(، )سالخورده: معمر(، )ي شکایت نامه: عریضه(، )ناپدید: زایل) (1  
  )چرمی: ازار(، )کردن تعظیم: نماز بردن(، )زود: بیگاه(، )انتها: کران) (2  
  )میدان مبارزه: ناورد) (قداره: قمه(، )خروش: غو(، )قماربازان: مقامر) (3  
  )معلق: آوند(، )شاهی تخت: اورند(، )انبار: دخمه(، )گر حیله: فند) (4  

مفسدي که ثواب مصلحان چشم دارد و بخیلی که سناي اصحاب مـروت توقـع کنـد و    : سه تن آرزوي چیزي برند و نیابند «: در متن  -4
  ی وجود دارد؟چند غلط امالی» .که به دردي دایم و علّتی هایل مبتال باشد و به هیچ تأویل خالص نیابد آن

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1  

 شود؟ می در متن زیر چند غلط امالیی دیده -5

روباه به بازوي صولت پیل مست را فروافکند و : ي صفیر و مشیر در محضر حاضران زبان بگشود و گفت واسطه زاغ این سخن بشنود و بی«
  ».اردتر د از میان اقران جنس خویش به انواع معاصر شهرتی هرچه شایع

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1  

  . استنادرست...... ها به استثناي  ي عبارت همه -6
  .ي آداب و اخالق رومیان قدیم را دریافت توان مجموعه اُدیسه کتاب حماسی هومر است و از این کتاب می) 1  
  .ضع زنان استي و نخستین رمان اجتماعی درباره» یادگار شب«جلد دوم از کتاب » تهران مخوف«کتاب ) 2  
  .ي کرمانی است زاده ي صنعتی نخستین آرمانشهر ادبیات معاصر نوشته» مجمع دیوانگان«کتاب ) 3  
  .ي دلگشا، اخالق االشراف و موش و گربه از آثار معروف عبید زاکانی طنزپرداز قرن هفتم است رساله) 4  

 باشد؟ آثار کدام گزینه به ترتیب از مؤلّفان زیر می -7
  »غالمحسین ساعدي، مجد خوافی، چارلز دیکنزعلی مؤذنی، «

  جا که حق پیروز است، گاو، لطایف الطوایف، کارگران دریا آن) 1  
  ي کویر، دو شهر نما، حماسه در انتظار شاعر، جام جهان) 2  
  ي خلد، آرزوهاي بزرگ ارتباط ایرانی، گور و گهواره، روضه) 3  
  برئیل، تاریخ یک جنایتبودن، ترس و لرز، گنجشگ و ج مسئولیت شیعه) 4  

نقـص   هاي خوب و بـی   نمونه...... ي    ترجمه...... اثر  » گفتار در روش به کار بردن خرد      «است و   ...... ویلیام شکسپیر، ترجمه    » اتللوي« -8
  .باشد ترجمه در عصر خود می

  ناصرالملک، ولتر، محمدعلی فروغی) 2  غی، ولتر، ناصرالملکومحمدعلی فر) 1  
  الملک فروغی ناصرالملک، دکارت، ذکاء) 4  روغی، دکارت، ناصرالملکالملک ف ذکاء) 3  
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  شود؟ هاي ادبی یافت می کدام آرایه» ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد/ اي  ي خوبان شکسته بازار حسن جمله«: در بیت -9
  یل، تلمیحي حروف، استعاره، کنایه، حسن تعل نغمه) 2  ي حروف، تشبیه، کنایه، جناس، حسن تعلیل نغمه) 1  
  النظیر، تشبیه، اسلوب معادله، تلمیح استعاره، مراعات) 4  ي حروف، تشبیه، جناس، اسلوب معادله مراعات نظیر، نغمه) 3  

  .اسلوب معادله وجود دارد...... ي ابیات به استثناي بیت  در همه -10
  مارود در پاي  خار هم از سرکشی کی می/ گل در این گلشن کجا دارد سر پرواي ما ) 1  
  است شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده/ دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را ) 2  
  تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است/ جا ندهد غیر خجالت اثري  دخل بی) 3  
  ي تاریک را شمعی به از صد صورت است خانه/ ي دل روشنی باشد، نه عکس  زیور آئینه) 4  

 هاي ایهام، استعاره، اسلوب معادله و تناقض از باال به پایین مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟ ظ داشتن آرایهاگر ابیات زیر را به لحا - 11

  به ساحل گر رسد کشتی همان دریا بود جایش/ ره عشق اربه سرآید، ندارد راه بیرون شد ) الف  
  یک انگاشتیاین بتر کردي که بد کردي و ن/ نیک بد کردي شکستن عهد یار مهربان ) ب  
  وزسرم بیرون نخواهد رفتن این سوداي خام/ آرزو دارم ز لعلش تا به لب جام مدام ) ج  
  ایم هاي موج، برانگشت توفان بسته رشته/ از شکسته کشتی ما تا گهی یادآورد ) د  
  ج، د، ب و الف) 4  ج، د، الف و ب) 3   ب و د الف، ج،) 2  الف، ج، د و ب) 1  

هـاي   برخی داستان. ي ادبی قرن نوزدهم فرانسه است ترین چهره   این شاعر، برجسته  «وصفی وجود دارد؟    در متن زیر چند ترکیب       -12
  ».هاي آخر عمر مورد احترام و ستایش عام بود تا سال. است وي به زبان فارسی ترجمه شده

  هشت) 4  شش) 3  هفت) 2  پنج) 1  

شد،  ها رد می  بود، مدیر مدرسه که در ایوان دراز از بر کالسیک روز که خسرو زنگ قرآن، در شهناز شوري به پا کرده«در متن    -13
» مـسند » «.»! آوازخـوانی اسـت   .این تـالوت قـرآن نیـست   «وارد کالس شد و به میرزا عباس عتاب کرد که          . آواز خسرو را شنید   

  است؟ و چند واج است؟»  مرکب-مشتق«چندمین جمله، به لحاظ ساختاري 
   نه-هفتم) 4   هفت-ششم) 3   پنج-چهارم) 2   نه-اول) 1  

  تر است؟ ي کدام جمله بیش هاي گزاره تعداد تکواژه -14
  .همه، در چشمان نافذ و گیراي انس دقیق شده بودند) 1  
  .انس بن حارث، دستی به موهاي پرپشت و سفید صورتش کشید) 2  
  .شدن از عشق خویش از قلب سیاهی گذر کرد او براي کامیاب) 3  
  .افکند ن با صداي گرم خواننده همه جا طنین میکلمات آسمانی قرآ) 4  

 آرام آرام از خـواب   انـد و  ي افسانه است که طلسمش را شکسته    شده ي افسون   هاي اردیبهشت، اصفهان چون شاهزاده      دمدمه«متن   -15
هاي خود را بـر او افـشانده    اي است که زلف ي اویند و بید مجنون، معشوقه   هاي به و بادام رؤیاهاي پرپرشده       شکوفه. شود  بیدار می 

  ترتیب کدام است؟ ي هر جمله به دهنده چند جمله است؟ اجزاي اصلی تشکیل» .است
   سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مفعول-جپن)  1  
 سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به متمم، سه جزئی گذرا به مسند، سـه جزئـی گـذرا بـه       -پنج) 2  

  مفعول و متمم
 گذرا به متمم، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به متمم، سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئـی گـذرا بـه       سه جزئی  -شش) 3  

  متمم، چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم
 سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گـذرا بـه       -شش) 4  

   جزئی گذرا به مفعولمسند، سه
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عقیده، ستایشگر، هنرستانی، بیکار،  دارند؟ دانشمند، ناشکري، قالیچه، هم» وند«هاي مشتق زیر، چند واژه بیش از یک  در میان واژه  -16
  نسنجیده، همراهی، خواندنی، خانوادگی

  هفت) 4  پنج) 3  شش) 2  چهار) 1  

 مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟ -17

  »مر این قیمتی در لفظ دري را/  پاي خوکان نریزم من آنم که در«
  )خاك(شرف ز ذات تو خیزد چنان که زر ز تراب / لطف ز لفظ تو زاید چنان که در ز صدف ) 1  
  کاین بهایم نه بهاي در و گوهر دانند/ شهریارا مفشان گوهر طبع علوي ) 2  
  ی در جهان کجاست؟غرض گوهرشناس بی/ هر کس شناخت قدر مرا، قیمتم شکست ) 3  
  تر بود از گوهر ما قیمت رشته فزون/ پیش این جوهریانی که در این بازارند ) 4  

 شود؟ ها استفاده می به ترتیب از کدام بیت» عشق واقعی، تقابل عشق و عقل، حرمان و ناامیدي، عدم تعلق و وابستگی«مفاهیم  -18

  ام ل عیشی نچیدهوزشاخ آرزو، گ/ ام  نابی نخورده از جام عافیت می) الف  
  شمعم که جان گدازم و دودي نیاورم/ پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم ) ب  
  ام آزاده من که از همه عالم بریده/ اي سر و پاي بسته به آزادگی مناز ) ج  
ل چراغ خانه را دزد دانا می/ عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را ) د   کُشد او  
   ج- الف- د-ب) 4   ب- ج- الف-د) 3   الف- د- ب-ج) 2   ب- د- ج-الف) 1  

...... ي ابیات بـه جـز بیـت     با همه» زکه نالیم که از ماست که بر ماست: گفتا/ زي تیر نگه کرد پر خویش بر او دید     «مفهوم بیت    -19
  .متناسب است

  نتوان رهید زآفت دزدي که آشناست/ توان گرفت  بیگانه دزد را به کمین می) 1  
  مکن بیگانگی و آشنا باش/ نم غم تو آشنا شد چو با جا) 2  
   آن آشنا کرد ه کردچکه با من هر/ من از بیگانگان هرگز ننالم ) 3  
  که از ماست بر ما بد آسمان/ سخن رفتشان یک به یک هم زبان ) 4  

  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ -20
رِ سعا/ امروز که دستگاه داري و توان ) 1   دت آرد بنشانبیخی که ب  
  بعد از تو از آنِ دگري باشد هان/ پیش از تو از آن دگري بود جهان ) 2  
  رود دست به دست کاین دولت و ملک می/ دریاب کنون که نعمتت هست به دست ) 3  
  ورنه با سعی و عمل کار جهان این همه نیست/ ن است که بی خون دل آید به کنار آدولت ) 4  

ز خون لعـل شـد   /  پیاده تباه شفرامرز کرد// گه سرش  به خاك اندر آمد همان / شه یکی نیزه زد بر برزوار«با توجه به ابیات     -21
  ترتیب اشاره به چه کسانی است؟ به» ش«ضمیرهاي » خاك آوردگاه

  آذر مهرنوش و نوش) 4  آذر و مهرنوش نوش) 3  آذر و بهمن نوش) 2  مهرنوش و بهمن) 1  

دوست نبیند مگر آن / ور هنري داري و هفتاد عیب // عیب نماید هنرش در نظر /  کنده باد چشم بداندیش که بر«مفهوم دو بیت  -22
  ؟نیستبا کدام بیت متناسب » یک هنر

  عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم/ تر از لیلی بیم است که چون مجنون  اي خوب) 1  
  کجا بختش همیشه شور باشد/ ندانستم که عاشق کور باشد ) 2  
  عقل از سوداي او کور است و کر/ تر  از عاشق کسی دیوانهنیست ) 3  
  ي مجنون جمال لیلی را ببین به دیده/ مالمتم چه کنی اي رقیب در عشقش ) 4  
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  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟» زهر باید خورد و انگارید قند/ زشت باید دید و انگارید خوب «بیت  -23
   ما نرخ شکر نشکنیم،قند اگر بسیار شد/ اند  ههر متاعی را در این بازار نرخی بست) 1  
  خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست/ زخم خونینم اگر به نشود به باشد ) 2  
  پرستان زهر قاتل بوده است دوستی با می/ چشم او صائب مرا از عقل و دین بیگانه کرد ) 3  
  ت من، آب به این و آن دهینم ندهی به کش/ تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی ) 4  

  متناسب است؟...... ي ابیات به جز بیت  با همه» عاشقی شیوه رندان بالکش باشد/ نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست «: مفهوم -24
  عشق کاري است که موقوف هدایت باشد/ زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است ) 1  
  بارك اهللا از این ره که نیست پایانشت/ اي و نشد عشق را کرانه پدید  تو خفته) 2  
  و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل/ تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول ) 3  
  نگویی که چو عمرم به سرآمد رستم تا/ در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است ) 4  

  .همراه با هشدار و تحذیر است...... ي ابیات به استثناي بیت  مفهوم کلی همه -25
  که گر کار بندي پشیمان شوي/ ز صاحب غرض تا سخن نشنوي ) 1  
  تا دل خویش نیازارد و درهم نشود/ گر هنرمند از او باش جفایی بیند ) 2  
  گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست/ گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب ) 3  
  وبا هم آمد جوستي باران چ که قطره قطره/ حقیر تا نشماري تو آب چشم فقیر ) 4  


