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 یات فارسیزبان و ادب

 ها درست است؟ واژه ی همه یمعن......  ی نهیجز گز ها، به نهیگز ی در همه -1
 (گردآوردنده: متراکم)، (دنیبلع: مضغ)، (شانه: کَت)، (دربان: یقاپوچ( )2 

 (خدعه: دتیمك)، (معمول: معهود)، (بیرق یب: بالمعارض)، (بدخواه: بدسگال( )1 

 (کار زهیست: عنود)، (یحوال: دمدمه)، (کردن یدادخواه: کردنع فر)، (آغاز: یباد( )9 

 (یشانیپ: جبهه)، (خورد یب میکه زود فر یکس: چٌلمن)، (علف جارو: خلنگ)، (درنگ یب: ارتجاالً( )4 

 است؟ نادرستمقابل چند واژه  یمعن -2

، (مانند كرد: مثال داد)، (معامله: مكاس)، (سهیك: صرّه)، (اسب بور و زرد: كهر)، (كراهت: رغم)، (گام: خطوه)، (بهره یب، بیخا) 

 (ساكت: روزه به دهن)

 پنج( 4 چهار( 9 سه( 1 دو( 2 

 است؟« ، قهرآلودیزیبسته، انصاف، پوشش خاصّ هر صنف، ت»ب یترت نه، بهیكدام گز یها واژه یمعان -3

 ، دهش، درّاعه، سورت، ارغندیشامورت( 1 بارقه، دهشت، درّاعه، حد، آژنگ( 2 

 ، سورت، ارغندیدرزه، دهش، ز( 4  ، آژنگیرزه، حد، جبّه، جلد( 9 

 هست؟ ییدر كدام عبارت غلط امال -4

 .بار محو کرد كیضالّه نهاده بودند به  ی مضموم که ظلمه یها سنّت( 2 

 .گزارند یم یزدیند و فرض ایگو یعزّ اسمه م یاست که بر آن ثناء بار شده هت هزار منبر نهاددایز( 1 

 .که مانند آن بر خاطر اهل روزگار نتواند گذشت یکرد یك را بر آن جمله به اهتزاز و استبشار تلقّیالتماسات هر ( 9 

 .یبه مصاحبت او مؤانست جستم یو ساعت یافتمیشان دریرا از ا یكیکه  یت آمال بر آن مقصود داشتمیغا( 4 

ا را یدند و دنیش بركشیبت از نهاد خویفحش و غ ی هجو و خوشه نت برآورند و لباس هذل ویب طیگر سر از طید یقوم»در متن  -5

در  ینهادندد، از سدورت دعدو    یكه خلعت بقا داشت دست رد بر و را با آن یزدند و عقب یحضرت جلّت بود پشت پا ی كه جلوه با آن

 شود؟ یافت می ییچند غلط امال« .ختندیآو یقت معنیحق
 چهار( 4 سه( 9 دو( 1 كی( 2 

 است؟ نه آمدهیب در كدام گزیترت به« كیخ فردریقا، عبور، تاری، انقالب آفریابانیب یها هیال»ندگان یو سراسندگان ینو -6
 ، آلن رنه لوساژین دانشور، فرانتس فانون، محمّد کاظم کاظمیمیس( 2 

 نیل مانث، ای، محمّد کاظم کاظمی، غسّان کنفانیآباد دولت ییحی( 1 

 لی، توماس کارالیگرمارود یفانون، موسو، فرانتس یآباد محمود دولت( 9 

 لی، توماس کارالیگرمارود ی، موسوی، غسّان کنفانیآباد محمود دولت( 4 

 .هستند...... چون  یب خالق آثاریترت به« ر، اشراقیدر، شوهر آهو خانم، برادران كارامازوف، سال پنجم الجزایكل»دآورندگان یپد -7

 ن دم استعمار، انتقامیسو، ابله، واپس قره ی آتش خاموش، شادکامان درّه( 2 

 ن، فجر اسالمیزم یان رویاموات، دوزخ ی زار، خانه وچ، بوتهلس یخال یجا( 1 

 نخل ی وهیقا، انسان می، انقالب آفریبهشته، مراتع بهشت ی وهیوچ، شلغم ملس یخال یجا( 9 

 ن دم استعمار، دو قدم تا قافیاستپانچكوف، واپس ی ل من، دهكدهیمن ا ی، بخارایابانیب یها هیال( 4 

 .وجو كرد جست...... و ...... و ......  یبایآن را در تغزّالت ز یدانست و رشد و بارور...... د قرن یشروع شعر عاشقانه را با -8
 ی، منوچهری، فرّخیسعد -ششم( 1  ی، فردوسیعطّار، سعد -پنجم( 2 

 ی، خواجو، رودکیعراق -چهارم( 4 عه بنت کعب، رابید بلخی، شهیرودک -چهارم( 9 

 ر كدام است؟یت زیب یها هیآرا -9

 «ر اوین همه تفسیاست، و یتیشاهد ما آ/ ن همه شور از كجا؟ یزبان، ا نیریش یسعد» 

 حیهام، تضاد، تلمیاستعاره، ا( 1  حی، تلمده، نمایمجاز، تشب( 2 

 هام تناسبی، ایزیآم حسه، مجاز، یتشب( 4  ه، استعاره، تضادیهام، کنایا( 9 

 كدام است؟ «هام و استعارهیتناقض، مجاز، ا» یها هیات به لحاظ داشتن آرایب قرارگرفتن ابیترت -11
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 و و دَدمین در كف هر دیچون نگ/ د كه من یمان برسانیبه سل( الف 

 اد بال ما رایهر چند سخت بندد ص/ به آن گلستان  یر پر هست راهیما را ز ز( ب 

 من است یمن باغ دلگشا ی خامه نهال/ من است  یگانه آشنایب یمعنمنم كه ( ج 

 م كه در بوستان توستیا دهین بهْ ندیز/ دار  وهیم درختان میا دهیار دیبس( د 
 ج، د، الف، ب( 4 ب، ج، د، الف( 9 ج، الف، د، ب( 1 ب، ج، الف، د( 2 

 .هر دو وجوددارد« و پارادوكس هیتشب» یها هیآرا...... عبارت  یها به استثنا عبارت ی در همه -11
 .دهد یر را نشان میکو یاست که سكوت ابد یال تنها سخنیخ یها ش بالیسا یصدا( 2 

 .میكیگر نزدیبه مرز عالم د ییر گویات است در کوین حیان سرزمین است پایزم یر انتهایکو( 1 

 .دیآ یر به وصف نمیود، شب کوش یاست که از بامداد آغاز م یشب یبا و آسمانین موجود زیر ایشب کو( 9 

 .دل پژمرد یدرد و ب ین عقل بیال در سموم سرد این و معطر شعر و خیرنگ یها آن باغ پر از گل( 4 

 شود؟ یافت می« شاخص»در كدام عبارت  -12

 .ر و نامه نبشته آمدیرا عزّ و جل بر سالمت ام یشكر کرد خدا ی سجده( 2 

 .رمند رفتیبرنشست و به کران رود هر، یرمسعود شبگیروز دوشنبه ام( 1 

 .اورندیده ب یها بخواست و ناو یر کشتیآمده، پس از نماز، ام یاز قضا( 9 

 .بود د و تر و تباه شدهیمه فرود آمد و جامه بگردانیر از آن جهان آمده، به خیام( 4 

پول . گستردند یل میو حلوا در راه ا ینیریفروشان بساط ش دست. گذشت یراز میش یكیل ما در سال دو مرتبه از نزدیا»در متن  -13

 .وجوددارد......  ی جز جمله ها، به انواع جمله ی همه« .گرفتم یمن از كسانم پشم و كشك م. نقد كم بود

 گذرا به مفعول یجزئ سه( 1 گذرا به مفعول و متمّم یچهارجزئ( 2 

 (ناگذر) یدوجزئ( 4  گذرا به متمّم یجزئ سه( 9 

 یان ادب منظدوم فارسد  ید د به سدراغ متولّ ین تقلیدر ا یگذشتگان بود، ول ی وهیشاعر، چون معاصران خود، بر شن یا»در متن  -14

 ب چند تكواژ و چند واژه وجوددارد؟یترت به« .است رفته
 ست و ششیب -و چهار یس( 4 ست و پنجیب -و پنج یس( 9 ست و ششیب -و شش یس( 1 ست و ششیب -و پنج یس( 2 

افت و یاز كمال معرفت دست  ییواال ی است كه به درجه ین شاعران زبان فارسیتر از برجسته یكی، یشابورین عطّار»در عبارت  -15

« .ك ساختینزد یبه كمال نسب یوارد كرد با هنرمند یشعر فارس ی به عرصه یعرفان یها هیدر آغاز كار از سرما ییچه را كه سنا آن

 است؟ كار رفته به« وابسته ی وابسته»چند 

 چهار( 4 سه( 9 دو( 1 كی( 2 

 است؟ نادرستمقابل كدام گروه كلمات،  یساخت دستور -16

 اسم پسوند  بن مضارع  زه، نگرش یش، ستیخنده، آسا( 2 

 اسم پسوند  اسم  زار، نمكدان  گاه، الله گلستان، شام( 1 

 صفت پسوند  اسم  ثروتمند، پهناور، سوزناك، بارور ( 9 

 صفت پسوند  اسم  وشواره وار، جشنواره، گ دوار، شاهیام( 4 

 «......كه ! ینیفلسط ی آواره یا»: یعنی« است یكه شب رفتن یراست به/ ن دست ین چشم و خونیخون یا» -17
 .باش دواری، امیا ، و از فرزندانت جدا ماندهیبار یدگان میخون از د( 2 

 .ك استیحق نزد یروزیگناهان آلوده است، بدان که پ یت به خون بیدستها( 1 

 شیندیب یز و به دادگریبپره یریپذ آلوده به خون، از ستم یها با چشمان خونبار و دست( 9 

 .دیان خواهدرسی، ظلم و زور و تجاوز به پایده یو به جهاد خود ادامه م یکن یه میبا اندوه فراوان گر( 4 

 یشتنیچون خو را سگ هم ی، ویاو برداشت یو طمع از حلوا یقناعت كرد یكه آن كودك بدان نان ته یاگر چنان بود»عبارت  -18

 ؟ندارد یت قرابت مفهومیبا كدام ب« .بود یستینبا
 شیتلخ از پِ یچو دارد تقاضا/ ش یحالوت ندارد شكر در نِ( 2 

 کسان کفچه مكن دست طمع یبهر حلوا/ تلخ قناعت ز جهان، قوت تو بس  ی لقمه( 1 
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 د به جوشیآ یش نمیگ بخشاید/ د کودك حلوا فروش یتا نگر( 9 

 ز کم کن تو که نرخ همه ارزان گرددآ/ اب است یز تو را نایکه همه چ نیحرص توست ا( 4 

 دارد؟ ییت تناسب معنایبا كدام ب« .افكند یدرم یمواز یارهایبا شیپژمرد، بر ابروان ز یرا م یجوان ی زمان فرّه یآر» ی منظومه -19

 یخون چون طارم تاک یگر سرنگون در پایکه د/ ت یکجا شد سرو باال یعصا با خود ستون کرد( 2 

 یدم سزاوار سرافرازین دیکه سرو راست/ گل  یا یداند مبادش سرور یهر آن کاو سرکش( 1 

 یها جوان یمن ز خود آزردم از فرط جوان/ د یبه ترك کس نگو ین زودیهم به ا یخود جوان( 9 

 یرم نوجوانیسر از سر بگ رانهیتا مگر پ/  یباز طرح زندگان یختم با نوجوانیر( 4 

 است؟ متفاوتات یگر ابیت با دیمفهوم كدام ب -21

 رود دست به دست ین دولت و مُلك میکا/ اب کنون که نعمتت هست به دست یدر( 2 

 ا رایهست در هر جلوه در یبه ساحل بازگشت/  ییغافل ز حال خاکساران در توانامشو ( 1 

 عمر سر هر شرف و نعمت است/ طاعت اگر اصل همه شكرهاست ( 9 

 ییفان را در وقت توانایاب ضعیدر/ ماند  ین بستان شاداب نمیم گل ایدا( 4 

 .متناسب است...... ت یجز ب ات، بهیاب ی با همه« ینین باست آ یدنیچه ناد آن/  ینیچشم دل باز كن كه جان ب»ت یمفهوم ب -21
 دیدل زار بنگر یها افغان و ناله/ د یاحزان ما کن ی کلبه یبه سو یچشم( 2 

 دید و رونق گلزار بنگریبلبل شو/ د یار بنگریاران ز چشم دل به رخ ی( 1 

 دید و صانع آثار بنگریعاشق شو/ د یز چشم عقل نظر در اثر کن یتا ک( 9 

 دیحسن و جمال دلكش دلدار بنگر/ د یها شو دهید یتا به سر همگ یاز پا( 4 

 یدر اش پدرده  دهد و در شب، شدعله  یتوان داشت كه در روز دودش از راز نهان خبر م یآتش را دشوار پنهان م»مفهوم عبارت  -22

 ت تناسب دارد؟یبا كدام ب« .كند یم
 ام ساخته یبدل یون نگاهش غزل بچ/ اه یام نقش س زده یدیگر چو چشمش به سپ( 2 

 است روزنان ز یحال درون خانه نما/ خونبار روشن است  ی دهیاحوال دل ز د( 1 

 رود از آتش هجران تو دودم یگو به سر م/ بستان طرب را شم سحر آن شمع ینس یا( 9 

 دا گشتنیهمه چون زلف تو آشفتن و ش/ و در خط و خال رخ توست  ینقش من عاشق( 4 

 دارد؟ تفاوتات یگر ابیت با دیمفهوم كدام ب -23

 وه نارس است که بر دار مانده استیآن م/ « میکل» یافتادگ یباشد نشان پختگ( 2 

 کوفت تا هست شد یستیدر ن/ ت کاو پست شد فایاز آن  یبلند( 1 

 نیوه سر بر زمینهد شاخ پُر م/ ن یتواضع کند هوشمند گز( 9 

 ام از نظر، چه سازم؟ که افتاده/ به من نظر تو  یجانا نكن( 4 

از ابوالقاسدم  « اگر مقبول بوَد به ردّ خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول نگردد»ت با عبارت یمفهوم كدام ب -24

 ؟ندارددر حقّ حلّاج تناسب  یریقش

 کس نگردد بلند یبه پامرد/ را که قهر تو در سر فكند  یکس( 2 

 یفتد ز پایبه افكندن کس ن/  یگرا یکز تو گردد بلند یسر( 1 

 وان درآرد به چاهیرا ز ک یكی/ ن دهد بارگاه ورا ز گرد یكی( 9 

 خوار شد یگریچه شد گر بر د/ دار شد  زدان نگهیرا که  یکس( 4 

 ات متفاوت است؟یگر ابیت با دیمفهوم كدام ب -25
 یاجل دوا کرد یدرد مرا ا کدام/ ر خاك تب هجر و رنج رشك به جاست یبه ز( 2 

 چشمم نگران گل خندان تو باشد/ آن روز که چون نرگسم از خاك برآرند ( 1 

 آن تنگنا کفن بدرم دلِ ز شوق در/ ار بگذرد چون باد یبه خاك حافظ اگر ( 9 

 تو زند یوفا یبو یاز هر برگ/ د یرو یاهیگر بر سر خاك من گ( 4 


