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ايد با تصويري كه كسي     و احتماالً تصويري كه شما كشيده     . ايد چيزي بكشيد  ايد و خواسته  رنگي به دست گرفته    احتماالً تا به حال مداد    

چنـين ممكـن اسـت شـما و         هـم . ايد و كسي كه كنار شما نشسته يك كوه        مثالً شما يك خانه كشيده    . است يكسان نيست   ديگر كشيده 
 . باشيد و او از مدادِ بنفش باشيد، اما شما از مدادِ سبز استفاده كرده سته تصويرِ يكساني كشيدهكسي كه كنار شما نش

است مثلِ مدادهاي رنگي و » ابزار«اي براي انتقال مفاهيم است؟ از اين ديدگاه، زبان يك           يادتان هست سال گذشته گفتيم زبان وسيله      
هـا دوسـت دارنـد از    برخـي نقّـاش   .اسـت  شود، مثلِ تصويري است كه نقّاش كـشيده       ته مي اي كه گف  شود و يا جمله   متني كه نوشته مي   

برخي دوست دارند طبيعـت را زيبـا بكـشند، برخـي دوسـت              . ها را بكشند  ي انسان برخي هم دوست دارند چهره    . طبيعت نقّاشي كنند  
برخـي   .ها هم هستم است، مفاهيمي كه در ذهن نويسنده  ها مربوط به مفاهي   اين تفاوت . ها را زشت تصوير كنند    ي انسان دارند چهره 

دهند با رنگِ   كشند و برخي ترجيح مي    مينقّاشي  رنگ  با آب 
هاي تيـره را دوسـت      طور برخي رنگ  همين. روغن كار كنند  

ايـن تفـاوت، تفـاوت در       . هـاي روشـن   دارند و برخـي رنـگ     
. هـا هـست  در هر متن هم ايـن تفـاوت    . است» انتخابِ ابزار «

هاي ساده و عاميانـه را بـه كـار           برخي دوست دارند واژه    مثالً
دهند، يا برخـي    تر را ترجيح مي   هاي ادبي ببرند و برخي واژه   

دوست دارند به نظم سخن بگوينـد و برخـي دوسـت دارنـد              
پس هر متن يك مفهوم دارد و يك ظاهر، كه          . متن بنويسند 

 . البتّه لزوماً از هم جدا نيستند

  
  

 .تنِ زير را بررسي كنيدهاي دو متفاوت -1
  تي حكاني بشنو تو ايدان عشقگر نكته / تي با شكاستينوازم شكر دلاريزان  )الف

  تي عناي رب مباد كس را مخدوم باي /  كه كردميت هر خدمت مزد بود و منّيب
       تيجنايجرم و بي بيني بدهيسرها بر/  كان جا چي دل مپي زلف چون كمندش ادر

هـاي فـراوان    به او خـدمت   . فهمي، داستانم را بشنو   اگر تو عشق را مي    . گويم و هم شكايت دارم    نوازم، هم شكر مي   لاز آن يار د    )ب
 . و اي دل، عاشقِ او نشو، او مانندِ تو كشته بسيار دارد! كردم اما پاداشي نگرفتم، اي خدا كسي به اين درد دچار نشود

ی وز   ی آ
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  چرا؟؟است استفاده كردهتر بيش از ادبيات بيتكدام  -2

 گرد مبتال كنترك من خراب شب /  تنها مرا رها كننيرو سر بنه به بال) الف

   سحر كني چون آمديتو اصل آفتاب /  در روزنم نظر كندهي دو ديروز است ا )ب

   در چيست؟شعرتفاوت متنِ شما و .  آن بنويسيدزير زير را معني كنيد و شعر -3

گوي و گه گهي پر / فشرده چوبدست خيزران در مشت / بار زاد ره بر دوش ه كولفتهگر / ها گويندسان رهنورداني كه در افسانهب

  ..كنيم آغازما هم راه خود را مي / پويندانگيشان راه ميسدر آن مهگون فضاي خلوت اف / خاموش

 . كنيد و در ديگري نه دو بند بنويسيد، در يكي از ادبيات استفادهروروبهبراي تصويرِ  -4

 

1(   

  

  

2(   
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 دور شد و اين براي يعقوب، چنان »كنعان« خود  برادران از زادگاهِ  حسدِدر كودكي، با    . بود نبي    يعقوبِ ي پدر   كرده عزيز يوسفِ نبي *

ي   و ايـن مايـه  پـدر را ديـد   در اوج عـزّت و اقتـدار   ها بعد يوسف نبي سال. او گرفتهاي او، بينايي را از  آور بود كه شدت گريه   عذاب

 .شادي فراوان پدر شد

ـ    اطرافيان او، با تمام توانشان او را دلداري داده        . كشد  مخاطب من به تازگي، عزيزي گم كرده و در غم او عذاب مي            *  اي   ا نتيجـه  اند ام

  :دهم داند و من اين چنين او را تسكين مي را مي) ع(مخاطب من، داستان يوسف نبي . است نداشته

  ي احزان شود روزي گلستان غم مخور كلبه/  كنعان غم مخورگشته باز آيد به يوسف گم 

ي واژه. گـذارد تـر اثـر مـي   شود و بيشمي زيباتر كالم ،. . . احاديث و  و روايات و آياتها و وقايع تاريخي و  گاه با استفاده از داستان  *

تـر    جا كه قدرت بـااليي در زيبـا         از آن و.  ادبي است  يتلميح يك آرايه  . »نگاهِ تند و آني به سوي چيزي انداختن       «در لغت يعني    » تلميح«

است شده استفادهات فارسي از آن كردن سخن دارد، به دفعات در ادبي.   

  :هاي پيامبران اهم داستانـ  

نـدگي   زهـاي كـشتي نـوح، داسـتان    هابيل و قابيل، داستان داستان رانده شدن آدم و حوا از بهشت،    هاي آفرينش آدم، داستان   داستان

ي زنـدگي پيـامبر     روايات متعـدد دربـاره     عيسي و    زندگي هايداستان موسي،   زندگي هايداستان ابراهيم،   هاي زندگي داستانيوسف،  

  . اسالم

  :هاي صدر اسالم ـ اهم داستان

  ... ابوذر و هاي اطراف پيامبر نظيرِ ابوبكر، سلمان، هاي ديگر شخصيتروايات مربوط به زندگي اهل بيت پيامبر، داستان

  :هاي كهن در ادبيات فارسي اهم داستانـ 

  . . .ليلي و مجنون، خسرو و شيرين، فرهاد و 

  ـ احاديث، آيات و روايات

  هاي زندگي برخي از عرفا و مشايخ صوفيهـ داستان
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  اي تلميح دارند؟  كنيد هر كدام از ابيات زير به چه داستان، واقعه يا آيهصمشخّ -1
  ناخلف باشم اگر من به جوي نفروشم/  ي رضوان به دو گندم بفروخت  روضهپدرم )الف
  سرد كن، زان سان كه كردي بر خليل/  يا رب اين آتش كه بر جان من است )ب
  راه جويد به آفريننده/  ل شود گر به علم بيننده د)ج
  چون نيك بديدم به حقيقت به از آني/  گفتند خاليق كه تويي يوسف ثاني )د
  خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد/  سر راه است مباد از شيرين يستون برب )ه
  است؟كسي چه يگفته» اناالحق«عبارتِ  -2

 اين دو پيامبر كدامند؟ . كندچيست؟ بيت به داستانِ زندگيِ دو پيامبر اشاره مي» خاك«در بيتِ زير، منظور از  -3

  » نخرد طوفان رايه آب كه بيهست خاك /  نوحي مردان خدا باش كه در كشتاري«
 كند؟بيتِ زير به داستانِ زندگيِ كدام پيامبر اشاره مي -4

  » استنيسرا عرفان هم غربتني ادر /  استني آفل مقامِسركيجهان «
  
  
  

  .معنا كنيدهاي زير را واژه -1
  كنه )5   متّفق)4   طنين)3   زينت)2  طلعت )1
  خشت )10   بصر)9  جالل )8   ماورا)7   ماهيت)6
  

چهار «است يا » چهار محال و بختياري«را بيان كنيد و بگوييد نامِ استانِ كشورمان » محال«و » محال«هاي معنايي واژهتفاوت  -2
 ؟»محال و بختياري

 

 چه معنايي دارد؟» توان رفت جز بر پي مصطفي/ محال است سعدي كه راه صفا «در بيتِ » پي« -3

 

 .بيان كنيدرا » طوفان«و » توفان«اي فارسي است يا عربي؟ تفاوت واژه» توفنده« -4
 

 چه معنايي دارد؟» آدم و مرغ و مور و مگسبني/ پرستار امرش همه چيز و كس «در بيتِ » پرستار«ي واژه -5
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 . ها را بيابيدرا معنا كنيد و تفاوت آن» جمال«و » جميل«هاي واژه -6

 

 است؟ شده  نوشتهنادرستكدام واژه در ابياتِ زير  -7

  به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را / ان چمن دست بدارداز سر زلف عروس«
  » صورت انگشت نما رانيل كند امعچون ت/  بگزد عقل به دندان ريسر انگشت تح

  
 هاي قافيه چيست؟، نقش دستوري واژه»گفتن اندر زبان آفريدسخن/ به نام خدايي كه جان آفريد «در بيتِ  -8

 

 .  كنيدرا مشخّص» هاصفت«، »پذيركريم خطابخش پوزش/ ي دستگير خداوند بخشنده«در بيتِ  -9

 

 مصراع دوم كنايه از چيست؟  وچيست» يكي را به خاك اندر آرد ز تخت/ يكي را به سر، برنهد تاج بخت «تشبيه بيتِ  -10

 

 به چه معنا و لقبِ كدام پيامبر است؟ » خليل« -11

 

 .نام ببريد» پورقيصر امين «پنج اثر از -12
 

 ؟كندبه چه كساني اشاره مي»  آتش برد ز آب نيلگروهي بر«مصراع  -13
 

 چيست؟ » لطف و بزرگيش«، نقش دستوري »بزرگان نهاده بزرگي ز سر/ به درگاه لطف و بزرگيش بر «بيتِ در  -14

 

ـ «و  » الهيـت « نقشِ دسـتوريِ     چه مفاهيمي دارد؟  ،  »تشفرومانده از كنهِ ماهي   / ق بر الهيتش    جهان متفّ «بيتِ   -15 در ايـن   » تماهي
 بيت چيست؟

 

 . هاي بيت را بيابيدبه چه معناست؟ قافيه» هاي جمالش نيافتتبصر، من/ بشر، ماوراي جاللش نيافت «بيتِ  -16

 

 چيست؟»  حاصل كني،صفايي به تدريج/ ي دل كني تأمل در آيينه«تشبيه بيت  -17

 

 چيست؟»  آن بيني،ستچه ناديدنيآن/ چشم دل باز كن كه جان بيني «مفهومِ بيتِ  -18

 

 .مشخّص كنيد»  پولكي از تاج او،هر ستاره /  برق كوچكي از تاج او،ماه«فيه و رديف را در بيتِ قا -19
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 حـذف   »بـرق تيـر و خنجـر او ماهتـاب          / ي پيـراهن او آفتـاب      دكمه«است، بيتِ   پور در كتاب درسي آمده    در شعري كه از قيصر امين      -20
 است؟به نظر شما اين بيت چندمين بيتِ شعر بوده. استشده

 

» به نـام خـدايي كـه جـان آفريـد          « با كدام بيت از شعر سعدي        »تُعزُّ منْ تشاء و تُذِلُّ منْ تَشاء      « ي  ي شريفه   آيهتحقيق كنيد    -21
 قرابت معنايي دارد؟

 

 رديف و قافيه كدامند؟» تراز رگ گردن به من نزديك / تردوستي از من به من نزديك«در بيتِ  -22

 

 چيست؟مفهومِ بيتِ دومِ ابياتِ زير  -23

  ابرهامياناي دارد خانه / كردم خداها فكر مييش از اينپ«

 »اشي توفنده نعره،سيل و طوفان / اش طنين خنده،رعد و برق شب
 

 هر يك از ابياتِ زير چيست؟هاي قافيه در واژهنقش دستوري  -24

  مهرباني هيچ معنايي نداشت / در دل او دوستي جايي نداشت )الف
  
  ترس بود و وحشت از خشم خدا / در دعا ونيت من در نماز  )ب
 

 . ها را بيابيدزمان افعال متن زير را مشخّص كنيد و مصدر آن  -25

بگـذرانيم؟ بعـضي    » شـود نمـي «و  » تـوانم نمي«كنيم؟ چرا بايد اين زندگي را با        مگر چند بار زندگي مي    . براي من، كاري نشدني نيست    «
كـردن، هـدفِ   درست نيست كه تصور كنيم اين اسـتراحت      اي دارد و    استراحت هم اندازه  خواهد استراحت كنيم، اما     ها دلمان مي  وقت

     ».ماست
 

 هاي ادبي وجود دارد؟، كدام آرايه»مثل نوري در دل آيينه است/ كينه است مهربان و ساده و بي«در بيتِ  -26

 

 . جدول زير را كامل كنيد -27

  بن مضارع  بن ماضي  مصدر  زمان  فعل  
          رسيديم  1
  آ      ماضي    2
          خنديدند  3
    كشيد    مضارع    4
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 چيست؟» ش«، نقشِ دستوريِ »جا در زمين؟اين ؟جاستاش اين خانه /  پس آن خداي خشمگينشگفتم«در بيتِ  -28

 

 .زمانِ افعالِ ابياتِ زير را مشخّص كنيد -29
  »لي بر خليسرد كن زان سان كه كرد /  آتش كه در جان من استني رب ااي«
  »لي بس جميگرچه دارد او جمال/  دوستان ي مجال ابماي ي نممن«

  

  .عبارات زير را كامل كنيد -30
بــه دو زبــان     وي  .  به دنيا آمد   در شهر سنندج  هجري قمري   ... ، شاعر قرن    فرزند ابوالحسن  ي كردستان يمستورهخانم  شرفماه) الف
  . از آثار اوست... و »شعر وانيد«. اند  شمردهراني كرد در اسينوخي زن تـارنياو را نـخست. است شعر سرودهيكرد  ويفارس
 يهـا  آموزش  وي . است راني ا سندگانينو  شاعران و  نيتراز بزرگ هجري قمري   ...  سعدي شيرازي شاعر قرن      نيالد مصلح خيش) ب
سـال بـه     35پس از    و   رفت  خود عصري   به بغداد از مراكز بزرگ علم      تاليتحص  اتمام يبرا و    فراگرفت ... در زادگاه خود     راي  ماتمقد 
  .شودي مدهينام ... آثار ني ايهمجموع. استماندهي  اشعار از او بر جاواني و د... به ... به شعر و  بوستان.برگشت رازيش
 و  ي اجتمـاع  ،يقـ الخي ا  منظومـه  نيـ ا.  اسـت  يرازي شـ  يسـعد از  ... در قالـب     ايهمنظومخوانند،   نيز مي  ...كه آن را     يبوستان سعد  )ج

  .است شدهترجمهي  و تركي آلمان،ي فرانسو،يسي انگلن،يتال  مختلف از جملهيهاتاكنون به زبان و  شدهمي باب تقس... به يعرفان
 ... و ... غزل از سرودن  دروي. هجري قمري وفات يافت...  كه در قرن  استهي و زندهي افشاريهاز شاعران دوري هاتف اصفهان) د
 . معروف استزي ني ويفان عر» بندعيترج«. كرد ي ميرويپ

  

 
 

 ... » بوريا« -31

  .استاي است كه در جنگل ساخته شدهكلبه) 2  .سازندي مي كه از ناستي ريحص )1
  .گذرداي مهاجر است كه در مسير خود از شيراز ميپرنده) 4  .كندكسي است كه متظاهران را رسوا مي )3

  قرابت معنايي دارد؟» هاده عنوانوي طلعت روي تو، زينت/ ها يواناي نام نكوي تو، سردفتر د«بيتِ كدام گزينه با بيتِ  -32
   كنم بازي تو نامه كنام ي ب /  سرآغازنيبهتر نام تو يا )1
   بر زبانمستيجز نام تو ن /  تو مونس روانمادي يا )2
   هر چه بستنددينام تو كل /  هر چه هستنديكارگشا يا )3
  ي درازدستكوته ز درت/  ي اساس هستكنهست يا )4
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 ؟كندنمي به داستان زندگي پيامبري اشاره گزينهكدام  -33
  آبادم خرابري دنيآدم آورد در ا /  بودمي جانيمن ملك بودم و فردوس بر )1
  ي از حد انسانشي بدي ديكه در حسن تو لطف /  كردتيبوس تو نني آدم زميملك در سجده )2
  سپرده تو راست جانهچو جان بنده نبود /  تا دور اعور دجالآدمز دور  )3
  ها           افزود مرا بر غميغم /  گذشتواري از سر ديا هيسا/ ا هماندند ز من آدمدور  /  ، تنها، از جاده عبوركنم يم )4

 ؟قرابتِ معنايي دارد» يكي را به خاك اندر آرد ز تخت/ يكي را به سر، برنهد تاج بخت «كدام عبارت با بيتِ  -34
  .  كه از روي ناداني نه او را گزيد، گزند او ناچار بدو رسيد  هر آن)1
  .ي هر پندي گشاي هر بندي، آموزنده  گره)2
  .كشان از سروري ي گردن افكننده بندگان از فرومايگي، در پاي ي گرداننده ارجمند )3
  . از درگاه او جوي و بسبرتريبلندي و ) 4

 كند؟كدام گزينه ترتيب وقايع را به درستي بيان مي. يوسف پيامبر اشاره دارندي ابيات زير به داستان زندگي همه -35

  كه هردو دستِ خود خستم من امروز/  به دستم داد آن يوسف ترنجي )الف
  وقت آن است كه بدرود كني زندان را  / مسندِ مصر آن تو شد !  منكنعانيِ ماهِ )ب
  ي پيوندِ ما، چنگي بزن، باال بيادر رشته/ اند  تو را ياران به چاه افكندهكنعاني اي ماه )پ
  ؟پدر را بازپرس آخر كجا شد مهر فرزندي/  مصري كه كردت  سلطنت مغرور يوسف اال اي )ت
   الف، پ، ب، ت)4   ت، پ، ب، الف)3   پ، الف، ب، ت)2   الف، ب، پ، ت)1

  قرابت معنايي دارد؟» ست، آن بينينيچه ناديدآن/ چشمِ دل باز كن كه جان بيني  «بيتِ كدام گزينه با بيتِ  -36
  كه محو تماشاي ديگر است دل چشم جز / وستپتماشاي رنگ و ه  بجهانيان چشم )1
    استگري ديفردا به خاطرت غم فردا / چنان  غم فردا و هميخوريمامروز  )2
    استگري ديآزاده مرد را سر و سودا /  مال و جاهي سر سودابود خلق را گر )3
  استگري ديها ربودن دليامشب پ /  ربوديا  مستانهي  جلوهبهدلم  شبيد )4

 ؟در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه وجود دارد -37
  .)ها باشداسبي كه بر او نقطه: ابرش (بند هسر ابرش آورد ناگه ب /  كمندياني كرستم نداختيب) 1
  اني شد مادرهياز آواز او خ / اني ژري رستم چو شديبغرّ )2
   و جنگ رانهي شد كزيسرش ت /  گلرنگ راآورد اندر ني زبه )3
  ادي امدشياز امروز و فردا ن /  دادناري و دبگشاد گنج در )4
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 قرابت معنايي دارد؟» فرومانده از كنهِ ماهيتش/ جهان متفّق بر الهيتش « با مصراع دوم بيتِ بيتكدام  -38

  يي از چون و چراي بريدي و اممي از بيبر/ ي ازي از درد و ني بري از رنج و گدازيبر )1
  يي و خطابي از عي بري از صورت و رنگيبر/ ي هي از شرك و شبي و خفتن برخوردن از يبر )2
  يياينتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم ن/ ي  وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجنتوان )3
  يي نه فزاي بكاه نهي نه بگردينه بجنب/ ي  نبود خلق و تو باشي خلق و تو بودني انبد )4

 ؟ترتيب كدام استهاي قافيه در بيتِ زير بهنقش دستوريِ واژه -39
  »گروهي بر آتش برد ز آب نيل/  آتشي بر خليل كندگلستان «

  متمم نهاد،) 4  متمم اليه،مضاف) 3  اليهمضاف اليه،مضاف) 2  اليهمضافمتمم، ) 1
 قرابت معنايي دارد؟» يكي را به خاك اندر آرد ز تخت/ تاج بخت  برنهد يكي را به سر«بيتِ كدام گزينه با بيتِ   -40

  من تخت ربودند آرايش / من بخت شدگونه چون تيره بدين )1
  او تخت ما شد سرنگون از تخت/  او بخت ما را بر دريد آن بخت )2
   در برشيكي شقاوت ميگل /  بر سرشيكي كاله سعادت )3
 را كاله تاج كĤراست عز و ملكش / وا  بركشيد ازفلكسر به  كاله و تاج) 4

 شعر زير، تلميح دارند؟كدام ابيات قطعه -41

  نوك مژگانت، همي خونريزتر از خنجر است / تر است  سرو سهي، دلكشازقامتت نازم كه «
  اي خدايا، ناخدا اندر ميانه رهبر است / از سرشكم گر به پاخيزد ز نو، طوفان نوح 
  »قيمت يك طاق ابرويش ز يوسف، برتر است / دلبري بازار حسن و درنازپروردي كه  
   دوم و سوم ، اول)4   دوم و سوم)3   اول و دوم)2  سوم اول و )1 

 ؟ندارددر كدام گزينه بيتي هست كه با ساير ابيات قرابت معنايي  -42
 نه زبان و طبع را در ذات او هرگز مجال/  را بر سرّ او هرگز وقوف وهمنه ضمير و  )الف

  ديچون سبحان رسينه در كنه ب / دي به سحبان رسبالغتدر  توان )ب
 نه با چون و چرايش عقل را كار/  وهم را بار قربش نه در ايوان )ج

  ستيكي و پنهان به نزدش دايكه پ / ستي ندهيه پوش ذركيبر او علم ) د
  طي نگردد محي تو بر واسيق / طيك بر بسلِ است علم مطيمح )ه
  زان كه كيفيت پذيرد هرچه آيد در خيال/  در خيال آيد تو را انعصتا نپنداري كه  )و
  ميا  فروخوانده»اهللامن عرف« / ميا در صفتت گنگ فرومانده )ز
  نه فكرت به غور صفاتش رسد /  ذاتش رسدكنه ادراك در  نه)ح
  ز، ح) 4  ه، و) 3  ج، د) 2  الف، ب) 1
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 قرابت معنايي دارد؟» بزرگان نهاده بزرگي ز سر / به درگاه لطف و بزرگيش بر«بيتِ كدام گزينه با بيتِ  -43

  نخواهيم يافت بزرگان ولي زين / بود بزرگي سخاوت نشان) 1
  ترك خرده گير هبگذر اين راه و ب بزرگي گر / دم زني بزرگي خرده گيري وز بزرگان بر )2
   در برشيكي شقاوت ميگل /  بر سرشيكيكاله سعادت  )3
  همه آماده كني بزرگي مگر اسباب / ان زد به گزافنتو بزرگان تكيه بر جاي) 4

 قرابت معنايي دارد؟» فرومانده از كنهِ ماهيتش/ جهان متفّق بر الهيتش « با مصراع دوم بيتِ عبارتكدام  -44

  .ي خطايي عطايي و اي حكيمي كه پوشندهيبخشنده اي كريمي كه )1
  .همتايي و صفات بي خلق جدايي و اي احدي كه در ذاتادراك  اي صمدي كه از)2
  . و اي قادري كه خدايي را سزاييراهنمايياي خالقي كه ) 3
   .ده خود ضياي را ما چشم و ده خود هواي را  ما  ده و دلخودجان ما را صفاي  )4

 است؟ كدام عبارت از ادبيات بهره برده -45

  .رسدي من به گوش ميتاك ساعت، تنها صدايي است كه در خانه تيك)1
  . است عشق درون قفس مردهمرغهاست  مدت)2
  . است گلي كه زماني شاداب بود، حاال در ليوانِ خالي پژمرده) 3
  .است صداي او روح اين خانه بود كه از وقتي رفته، اين خانه هم مردهانگار  )4

  ؟    است نشده نوشته »ادبي«عبارت كدام گزينه به زبان  -46
  .كند هر بامدادكه خورشيد به شوقِ تو طلوع ميات را از سرم مگير، اي  سايه)1   
  . كندي دلرُباي تو خودنمايي مي و هر شبانگاه ماه، به تقليدي كودكانه از چهره)2   

  .اعتبار شدها پيش بيگردشِ خورشيد به دورِ زمين، نظري است كه سال )3   
               .    چرخدي توست كه دورِ زمين مي اما ماه، فقط از جاذبه)4   

  قرابت معنايي دارد؟» نَحنُ أَقْرَب إِلَيهِ مِنْ حبلِ الْورِيدِ علَم ما تُوسوِس بِهِ نَفْسه ون انَ وولَقَد خَلَقْنَا الْإِنس« يآيهبيت با كدام  -47
  يري مندخورشي يخالق صبح و برآرنده/ ي عي رفواناي ي هخالق خلق و نگارند) 1
   برنخاستيي شد غرق و دست ناخدايعالم / سأيد با خدا بسپار كز توفان  خويكشت )2
   دورمين از وـه مـر كـتبـــجــ عنيــو/ تر از من به من است نزديكدوست  )3
  ي به سر برچوني خالق بيتا در رضا /  به همه حال جهد كنرود ي كه ميعمر )4
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 قرابت معنايي دارد؟» ي مصطفيتوان رفت جز بر پ /  كه راه صفاي است سعدمحال«بيت كدام گزينه با بيت  -48

  مبراني پ پاكِرتِي س به حقِاربي/ دار  نگاه خلقش ي نفس و فتنهاز شرِّ )1
  ديكه هرگز به منزل نخواهد رس / دي ره گزي كسمبريخالف پ )2
   ترسا را؟هدهي تو بيچون دشمن / قانندي و رفمبراني پشانيا) 3
  مبرم؟ي پزي عزيآخر نه خاك پا / نهم؟ ينم چرا پا ناتيبر فرق كا )4

 . خداوند است... ي  دهندهنشان» لي بر آتش برد ز آب نيگروه / لي بر خليگلستان كند آتش«بيتِ  -49

  بودن محيط )4  گر بودن ياري)3   قدرت و اختيار)2   عظمت)1
 كدام بيت تلميح دارد؟ -50

  سوي بازار او بازارهاعشق ديده زان  / عقل بازاري بديد و تاجري آغاز كرد )1
  ترك منبرها بگفته برشده بر دارها / اي بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق )2
  دل را در درون انكارها عاقالن تيره / ها عاشقان دردكش را در درون ذوق )3
  ست آن خارها اعشق گويد عقل را كاندر تو / عقل گويد پا منه كاندر فنا جز خار نيست )4

  ابياتِ زير قرابت معنايي دارد؟كدام بيت با -51

  اين خداي مهربان و آشناست/ تازه فهميدم خدايم اين خداست «
 »تراز رگ گردن به من نزديك/ تر دوستي از من به من نزديك

  ؟دي كه دي عشقنيدر همه عالم چن / دي و دلبر ناپددايعاشقان پ )1
  ديكم ي ميرياز سر انگشت ش / لي خلي اندر غار در طفلآخر) 2
  ديعاقبت چون چرخ كژقامت خم /  كه چرخش كرد راستيي و باالقد) 3
  ديالورنحن اقرب گفت من حبل / ر حاضرستالس خمش كن عالمين )4

  ؟    استنشدهوشتهعبارت كدام گزينه به زبان ادبي ن -52
  . رستاره بود و تيره و تاهايش، بي آسمان شب)2  . دلِ من، شهري بود خالي از باغ و بهار)1
  !     و تو، ناگهان ماه شب تاريك من شدي)4  . نور ماه، بازتابِ نورِ خورشيد است)3

 بودنِ خداوند اشاره دارند؟   » رحمان«و » ناصر«ها به ، كدام واژهبه ترتيبدر بيت زير  -53

 »پذيركريمِ خطابخشِ پوزش/ ي دستگير خداوندِ بخشنده«

   دستگير، بخشنده)4  بخشنده، دستگير) 3  پذير كريم، پوزش)2  پذير، كريم پوزش)1
 دهد كه در عبارت زير دارد؟در كدام بيت، صرفاً همان معنايي را مي» خداوند«ي واژه -54

 » خُدايِ خود را چه بگويم؟«: ، گفت».ش را بگوي كه گُرگ گوسفند را بردخداوند«: چوپان در جواب مردي كه گفت

   انديشه برنگذرد كزين برتر/  به نامِ خداوندِ جان و خِرد )1
  به عصيان درِ رِزق بر كس نبست/  وليكن خداوندِ باال و پست )2
  زِ غوغايِ مردم نگردد ستوه/  خداوندِ فرمان و راي و شكوه )3
  پس اي بنده افتادگي كن چو خاك/  زِ خاك آفريدت خداوندِ پاك )4
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 ... .ي  مصراع گزينهمگرها يكسان است ي مصراعي افعالِ همهزمانِ همه -55

  شوي فراموش رفتي و نمي)2  دل از من برد و روي از من نهان كرد )1
 ها داشت، ولي ما رفتيم راهِ من با تو بسي فاصله)4 ديدي اي دل كه غمِ عشق دگربار چه كرد؟ )3

 است؟ اي به ساختمان مصدر آمدهدر كدام بيت واژه -56

  ي به زرداييآراست كبود/ ي  كه چرخ الجوردريشبگ )1
  آفاق به رنگ سرخ گل كرد /  قرص آن گل زرددنيخند )2
  دهي آب داني مگشت يم / دهيرس چو گل خزانمجنون )3
  راند ي چو صبا به خشك ميكشت /  آتش افشاندي آب كه بر وزان )4

 است؟ شدهكدام واژه با استفاده از بن مضارع ساخته -57

   ناچار)4  كن پاك)3   پسنديده)2   رفتار)1
  شود؟هاي كدام گزينه كامل ميهمتنِ زير با واژ -58

ي ري از شاگردان قـش يكي است و ... زبان  كتاب بهنياصل ا.  است... قرن عارفان  ازيري ابوالقاسم قشيهنوشت هيري قشيهرسال«
  ».استدهي رسچاپ  به... استاد قاتي و تعلحي با تصحاثر نيا. ستا...  كتاب، نيموضوع ا. است برگرداندهي را به فارسآن

  فروزانفر ششم، تركي، تفسير قرآن، )1
  كدكني ششم، تركي، تفسير قرآن، شفيعي)2
  فروزانفر، ها آناني مجي و الفاظ راحاتاصطال  از بزرگان عارف و شرحي برخيفمعرّ پنجم، عربي، )3
  يكدكن، شفيعيها آناني مجي و الفاظ راحاتاصطال  از بزرگان عارف و شرحي برخيفمعرّ پنجم، عربي، )4

 .ديد... ي توان در بيت گزينهي بيت زير را، ميشدهي مشخّصهاشكل كاربرد متمم و حرف اضافه -59
  » شو خطر كن ز كام شير بجوي/  است به كام شير درمهتري گر   «
  اندر زمين جوي نيل دز خون رانَ / سواري كه باشد به نيروي پيل )1
2( شيد،د راهز شمشير او گم كن / د جگرگاه ديو سپيدبدر ) خورشيد(  
   گه كارزار،نبودست جنگي / همانا چو سهراب ديگر سوار )3
   درنگ به آوردگه كشته شد بي / به چنگ پدر در به هنگام جنگ )4

  است؟   در كدام گزينه آمدهبه ترتيبهاي عبارت زير  زمان فعل -60
  » .ورزد كه بيش از حد به گل خود مهر مي فهميدم، مثالً اين يي او مهر روز چيزي از سياره. كم با هم دوست شديممن و شاهزاده كم« 

   مضارع، ماضي، ماضي )2   ماضي، ماضي، ماضي)1
  مضارع ، ماضي ، مضارع )4   ماضي ، ماضي، مضارع)3




