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  1 | كد يك

 

  

  هاي منابع درسي پرسش

  
هم دارد و در يك گزينه متفاوت است؛ آن گزينه كدام  معنايي نزديك به »دادن روي«در سه گزينه  -1

  ؟است
  اي كه گذر دارد از رقيب چونان حصاريگاه /   ابر تيره دهد روي گاهخورشيد ز  )1
  رسد نميدايم نسيم مصر به كنعان شي چو روي دهد مغتنم شمار /  وقت خو )2
  مسكين دلم شكستي و بستي ز شهريارسبب /   روي داد ندانم كه بي باري چه )3
  رويم هزار مرتبه بر خاك سود و رفتبوس وداعي كه روي داد /   پاياز بهر  )4

  خداوند آمده است؟ هاي زير مجموعاً چند نام از نام هاي در بيت - 2
  رويان افالك مهعذارافروز ي خاك /   بند صفحه به نام نقش

  كريمي كاخرش را انتها نيستديمي كاولش را ابتدا نيست /  ق
  عيان كرد» بي يسمع و بي يبصر«و ث قدسي اين معني بيان كرد /  حدي
  هم او بيننده هم ديده است و ديداريكو بنگري در اصل اين كار /  چو ن
  نه )4      چهار )3        شش )2    دو )1

  ي . . . بر تأثير سخن تأكيد دارند. ها بجز گزينه ي گزينه همه - 3
  و آنچ بجهد از زبان چون آتش استوش است /   چون سنگ و هم آهن اين زبان )1
  روبهان مرده را شيران كندالمي را يك سخن ويران كند /  ع )2
  /  سوختم بيچاره را زان گفت خام اين چرا كردم چرا دادم پيام )3
  دانشي و از نشاف ا پيغام خامي از گزاف /  بردم از بيمن چر )4

  ها فرق دارد؟ مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -4
  اين نوبت از كسان به شما ناكسان رسيد /  نوبت ز ناكسان شما نيز بگذرد )1
  پيل فنا كه شاه بقا مات حكم اوست /  هم بر پيادگان شما نيز بگذرد )2
  ها بكشت /  هم بر چراغدان شما نيز بگذرد ي شمعبادي كه در زمانه بس )3
  سراي بسي كاروان گذشت /  ناچار كاروان شما نيز بگذرد زين كاروان )4

  با توجه به بيت زير، كدام گزينه قابل استنباط است؟ - 5
  گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشكنمكني /   جان من تلقين شعرم مياي كه ميان 

  تلقين سبب ترس است )2        سركشي امكان دارد )1
  ترس عامل نافرماني است )4        آورد سركشي خاموشي مي )3
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  بنابراين:» انسان كامل در عالم، دل عالم است« -6

  ي عالم وجود دارند. هاي كاملي در چهارگوشه در هر زمان انسان )1
  شود. در هر زمان يك انسان كامل وجود دارد و بعد از او ديگري جانشين مي )2
  دارد. اقوال و احوال و اخالق نيك او مانند تپش قلب، جهان را زنده مي )3
  زيادت از انگشتان دست يك انسان در تمام عالم نتوانند بود.ايشان  )4

  در بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟» اين«مرجع ضمير  -7
  بعد از اين وادي توحيد آيدت /  منزل تفريد و تجريد آيدت

  بعد از اين وادي عشق آيد پديد /  غرق آتش شد كسي كان جا رسيد )1
  ي بود اين جا سخن گفتن رواكبعد از اين وادي فقر است و فنا /   )2
  نه درو دعوي و نه معنا بودا بود /  د از اين وادي استغنبع )3
  بعد از اين وادي حيرت آيدت /  كار دائم درد و حسرت آيدت )4

  ي بيت زير، كدام گزينه درست است؟ درباره -8
  ي گرد زاد كه اي پهلوان بچهاز باره رودابه آواز داد /   پس
          بيت سه جمله است. )1
  مصراع دوم پنج واژه است. )2
  است.» اي پهلوان«بدل » ي گرد زاد بچه« )3
  مناداي ديگر است.» ي گرد زاد پهلوان بچه«ي يك منادا و  نشانه» اي« )4

  كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ - 9
  سري را نكوهش مكن چرخ نيلوفري را /  برون كن ز سر باد خيره

  اختري را چو تو خود كني اختر خويش را بد /  مدار از فلك چشم نيك )1
  به زير آوري چرخ نيلوفري رارخت تو گر بار دانش بگيرد /  د )2
  بري دان ز افعال چرخ برين را /  نشايد ز دانا نكوهش بري را )3
  /  نجويد سر تو همي سروري رااگر تو ز آموختن سر بتابي  )4

  ي لف و نشر وجود دارد. ي . . . آرايه ها بجز گزينه ي گزينه در همه -10
  از چمن غنيمت باد رنگ و بو و بال و پر است و گل كوته است و چون نگري /  ) فرصت پرنده1
  ) چمن سرسبز شد ساقي گل و نرگس به باغ آمد /  بده جامي كه ديگر باغ را چشم و چراغ آمد2
  روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع  را /زدم بر آب و آتش خويش  مي) اين كه گاهي 3
  وقتي گرفت صاعقه در ارغوان تو د در آتش و خون چرخ واژگون / )پيچيده ش4
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  گويند؟ چرا به نوروز، عيد نوروز سلطاني مي -11
اي ايران، برادر تهمورث، اين عيد را بنا نهاد، كه ساعت تحويل  زيرا هزار سال قبل جمشيد شاه اسطوره )1

  آفتاب به برج حمل است.
تابد و آغاز سال  زيرا بنا بر تقويم خيامي، شيد در معني سلطان آسمان در اين روز مستقيم بر زمين مي )2

  شمسي است.
روزها را  اند و مردم اين مراسم سالم داشته روردين يعني نوروز، پادشاهانزيرا از روز اول تا روز ششم ف )3

  اند. گرفته جشن مي
الدين ملك شاه سلجوقي زمان نوروز و تحويل شمس به حمل را مشخص  زيرا منجمين بنا به دستور جالل )4

  اند. كرده

  است. ي استعاره به كار رفته ي . . . آرايه ها بجز گزينه ي گزينه در همه -12
  ات شكر ز منقار مبادا خالياال اي طوطي گوياي اسرار /   )1
  جام مرصع تو بدين در شاهوار ي دگر دهد / ) مي خور به شعر بنده كه زيب2
  حاليا غلغله در گنبد افالك انداز  ت منزل ما وادي خاموشان است /) عاقب3
  ي پرهيز قهي تقوا و خر هزار جامه  داي پيرهن چاك ماهرويان باد /) ف4

  ي . . . درست است. ها جز گزينه ي گزينه هاي مشخص شده براي همه آرايه -13
  بر چشم و پشت و پاشنه يكسان خطا نداشت كشيد كمان، تير سرنوشت /  مي ) چون مرگ1

  تلميح، تشخيص، تشبيه
  اگر چه متن سفرنامه خط به خط خطر است ي امن را نخواهم خورد /  اشيه) فريب ح2

  جناس، حسن تعليل تضاد،
  ) كنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود /  بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود3

  جناس، تضاد، تشخيص
  بينم /  خود را و تو را جفتي آهوبره ميست كه در چنگش  غرد گرگي كه مي ) تقدير4

  تشخيص، تضاد، تشبيه

  ؟ندارددر كدام گزينه كنايه وجود  -14
  بس كه در گلشن شبيخون خزان تكرار شد  هر گلبانگ خاموشي گرفت / اموشي و) گل فر1
  ي نان بشكنم اي /  گوشم چرا مالي اگر من گوشه اي مهمان خويشم برده ) خوان كرم گسترده2
  كند تيغ سزاست هر كه را درد سخن نمي  ي تو شد حافظ ناشنيده پند / هي غمز ) كشته3
  رود كاروان /  كز عشق آن سرو روان گويي روانم مي ) محمل بدار اي ساروان تندي مكن با4
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  هست؟ )آرايي بجز واج(يكسان ي  دو آرايه ،ها دو به دو در كدام بيت -15
  چون چاك زد زمانه گريبان رال پيرهن دريد به باغ اندر /  گ الف.
  حالي است ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالي است /  حال هجران تو چه داني كه چه مشكلب. 

  و در طفلي جوان بودم امير /  آسمان اوراق هستي كرد پيش و پس مرا . در جواني پيرج
  در خون كشيده دامن خفتان را  د. بنمود از نشيب افق گردون /

  الف و د )4    ج و د )3      ب و ج )2    الف و ب )1

  ها بيشتر است؟ در كدام گزينه تعداد تشبيه - 16
  نوشته با قلم سربشان به روي تن است ) چه عاشقان كه خط وصلشان به جوهر خون / 1
  ي شب بود ايام شبابي كه مراست /  رگ سنگ است ز غفلت رگ خوابي كه مراست پرده )2
  ) پيداست از گالب سرشكم كه من چو گل /  يك روز خنده كردم و عمري گريستم3
  كز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتندب /  هار از مژه در فرقت احبا) خون بار ب4

  هاي كنايه و مجاز وجود دارد. ي . . . آرايه ها بجز گزينه ي گزينه در همه -17
  هاي خرگوشي دهد اين خواب /  امان نمييغ از آنكه به بيداري حقيقي ما ) در1
  تني كه همه شرح ماجرا اينست /  دمي خروش و سپس تا هميشه خاموشي ) چه مي2
  پوشي ) زمان كه در رسد اي گل تو نيز خواهي رفت /  چه حاجت است به پيش از زمان كفن3
  كه خوانده قافله خيام را به چاووشي  از خاك خيمه برچينند /) مسافران همه 4

  آرايي، بيشتر است؟ بجز واج (غير تكراري) در كدام گزينه انواع آرايه -18
  ه داد /  به باد فتنه همه هست و نيستم چون ابرالف. مرا به بود و نبود جهان چه كار ك

  ب. باز آي كه چون برگ خزانم رخ زردي است /  با ياد تو دمساز دل من دم سردي است
  ج. من آنم كه در پاي خوكان نريزم /  مر اين قيمتي در لفظ دري را

  از مند. با من آميزش او الفت موج است و كنار /  دم به دم با من و پيوسته گريزان 
  ب و د )4    ب و ج )3      الف و ج )2    الف و ب )1

  ساز بيشتري دارد؟ مشتق» وند«كدام گزينه  -19
  گري، نامردي ساران، موذي ) چشمه2        ) اميدوارانه، دندانه، نابابي1
  حوصلگي ) آهنگري، ناباورانه، بي4      خردي، دانشمندي ) دوگانگي، بي3

  زير كدام است؟ ي هاي جمله ها و تكواژ تعداد واژه - 20
  شابور شاعري نامدار و عارفي بزرگوار بوده است.يدر آن ايام اين پير خوش گفتار ن

  24و  15) 4    24و  14) 3      23و  15) 2    23و  14) 1
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  شود؟ در زبان فارسي از چند تكواژ و چند واج ساخته مي  ترين واژه كوچك -21
  و سه ) دو4    ) دو و دو3      ) يك و دو2    ) يك و يك1

  شود؟ گذرا ميهايي وجود دارد كه بر خالف قاعده  در كدام گزينه، نمونه -22
  . جنبيدن، خشكيدن، رقصيدن، شكستن، رميدنالف

  ، جهيدن، خميدن، دويدن، خوابيدنب. رستن
  ، لرزيدن، نشستن، چرخيدن، كشيدنج. تركيدن

  ن، گرفتن، خنديدن، جوشيدن، گريستن. لغزيدد
  ب و د )4    الف و ج )3      ج و د )2    الف و ب )1

  و صفتي وجود دارد؟ زماني، مكاني، شباهت» ان«گزينه  در كدام -23
  ريزان  ) ميران، گيالن، گريان، كوهان، برگ2    ) بامدادان، آبادان، ديوان، خندان، چشمان1
  كنان ) سپاهان، دوان، كرمان، نياكان، آشتي4    ) پاييزان، زاهدان، حنابندان، كندوان، خيزان3

  ؟رود نميكار  ها به صورت اسم به واژه در كدام گزينه هيچ يك از - 24
  ) شاگردانه، محرمانه، كارانه، كودكانه2      ) مردانه، متأسفانه، بيعانه، روزانه1
  ) شكرانه، زنانه، عاقالنه، صبحانه4      ) ساالنه، مخفيانه، شبانه، محرمانه3

  وجود دارد؟به مفهوم تحبيب » ك«در كدام گزينه  -25
  ) سياهك، پفك، مردمك، گرمك، مترسك2    ) تيرك، توپك، سوهانك، قندك، سرك1
  ) آدمك، كوهك، پشمك، طفلك، عروسك4    ) شمشك، كمانك، سفيدك، شهرك، غربيلك3

  ؟نيستدر توضيح كدام گزينه ضمير در جايگاه اصلي خود  -26
  ف او موم است سنگ خارا = بسوزدتدلبر كه در ك بسوزد /  ت) سركش مشو كه چون شمع از غيرت1
  به چهر آورد = آوردم مهمي آب شرم دل من همي بر تو مهر آورد /  )2
  قصد دل ريش به آزار دگر = دل ريشم م) هر دم از درد بنالم كه فلك هر ساعت /  ُكند3
  كليد = كليدم مزمانه به دست تو داد گفت كاين بر من از من رسيد / ) بدو 4

  اليه مقدم بر مضاف است. ي . . . مضاف ها بجز گزينه گزينهي  در همه -27
  تا نباشد دو سري و امتياز  گرگ را بركند سر آن سرفراز /) 1
  مرا در دل درخت مهرباني /  به چه ماند به سرو بوستاني )2
  فرو ماند از كار دست سران گرز گران / ) همان دسته بشكست 3
  ي ما را انيس و مونس شد /  دل رميده اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ) ستاره4

  در كدام گزينه بيشترين غلط اماليي وجود دارد؟ -28
  ها امارات و نشانه –استيفاي حقوق  –ها  حرَس شاخه –حتام دنيا  –) الغاي حكم 1
  اغرا و تحريك –مصارعت و شتاب  –ُنزهت و ُفسحت  –ملك صباع  –) پستي و دنائت 2
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  ظنّ صالح –تحزير و تهديد  – حيات كوچك –عوذه و طامات ش –) غريو و فرياد 3
  كش خوان قداره –عصابه و دستار  –از حول حليم  –محمل انديشه  –) ائتالف احزاب 4

  ي . . . در مورد خواجو درست است. ها بجز گزينه ي گزينه همه -29
  ».، كمال نامهروضة االنوارو همايون، گل و نوروز،  ينامه، هما سام«خواجو عبارتست از  ي ) خمسه1

در حماسه از فردوسي و در داستانِ غنايي از نظامي تقليد  ،در قصيده از سنايي ،) خواجو در غزل از سعدي2
  كرده است.

  هايش را به تقليد يا به استقبال از خواجو سروده است. ) حافظ بسياري از غزل3
را به نثري مزين و آميخته به » جمشيد و خورشيد«و » خنجر و قلم«، »ني و بوريا«هاي  ) خواجو مناظره4

  شعر نوشته است.

  درست است؟ ها توضيح در كدام گزينه با توجه به ترتيب بيت -30
  هاي من گردي آرد همي بر هرزه نيست /  خنده ميي كفشم اگر دندان نما شد عيب  بخيه

  /  اشك كباب موجب طغيان آتش استاظهار عجز در بر ظالم روا مدار 
  ز بن دندان ريزدنبود قسمت كس /  روزيِ اره نگر كلقمه افتد ز دهان چون 

  محاوره استفاده از الفاظ –حكمت و استدالل عاميانه  –) خيال پردازي غريب 1
  خيال پردازي غريب –محاوره  استفاده از الفاظ –زندگي  ي ) تجربيات ساده2
  حكمت و استدالل عاميانه –گي زند ي تجربيات ساده –محاوره  استفاده از الفاظ )3
  زندگي ي تجربيات ساده –خيال پردازي غريب  –) حكمت و استدالل عاميانه 4

  ؟نيستكدام گزينه در مورد هاتف اصفهاني درست  -31
  ) هاتف فنون طب و حكمت را از ميرزا نصير اصفهاني آموخت.1
  ) استاد فنون شعر و ادب هاتف مشتاق اصفهاني بود.2
  لي و طبيب اصفهاني بوده است.دگاخوانيات هاتف خطاب به آذر بي )3
  د.يرس د و البتّه به پاي آنها نميكر غزل از سعدي و حافظ تبعيت مي ) هاتف در4

  پرداز شعر نيمايي كيست؟ نخستين نظريه -32
  ) شمس كسمايي4    ) جعفر خامنه3      ) تقي رفعت2    ) الهوتي1

  ي . . . درست است. هها بجز گزين هي گزين همه -33
  نويس انگليسي نامه تي اس اليوت، شاعر و نمايش حاصل: سرزمين بي )1
  ي، فرانسو1975نوبل ادبيات  ي جايزه ي ) بيگانه: آلبر كامو، برنده2
  كوش است. آور يك مرد سخت ) مسخ: فرانتس كافكا، در پراگ متولد شد. مسخ داستان هراس3
  نويس ايرلندي شاعر و داستانها: جيمز جويس،  ني) دوبلي4
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  ؟نيستي عباسي  هاي شعر دوره كدام گزينه  از ويژگي -34
) فرهنگ نيرومند اسالمي از يك سو و فرهنگ ملل تازه مسلمان از سوي ديگر چنان ظرفيتي در فرهنگ و 1

  شعر و ادبيات ايجاد كرد كه اين دوره را به دوران طاليي اسالمي مبدل ساخت.
ي شعري و تخيالت ملّي خود كه به محك فرهنگ اسالمي صيقل يافته بود  ت و حافظهشاعري با ظرفي) هر 2

  زبان به سرودن گشود و زبان و ادب عرب را كه بالقوه گنجايش داشت، بالفعل نيز گسترش داد.
هاي  از فرهنگگيري از آثار ترجمه شده  ) شعر و ادب عصر عباسي تحت تأثير فلسفه، كالم و تصوف و بهره3

  يوناني، ايراني، هندي، سرياني و امثال آن، به فضايي گسترده براي انديشيدن مبدل گرديد.
خواستند مسائل عصر جاهلي را دوباره زنده كنند و جامعه را به آن دوره بكشانند اما  ) عباسيان مي4

  اعتقادات ساده و كهنه را به سر آورده بود.نتوانستند زيرا اسالم منطقه را لرزانده و روزگار بسياري از باورها و 

  توجه چه گروهي است؟م ،اين شعر شاعر عرب معاصر انتقاد -35
كنيم و اداي زنده  ها را رديف مي هاي شرق / مگس خانه ريزهاي نان هستيم / در قهوه ما به سان خرده

  ي انسان هستيم. دان تاريخ ما تنها، سايه آوريم / در زباله بودن را درمي
  لمردم اسرايي )4  ي جهاني ) جامعه3      ي عرب ) جامعه2  مردم فلسطين )1

  
  

  درسيغير هاي منابع  پرسش

  
زور  خورشيد شاه به چه دليل داستان خود و برادرش را با شغال پيل »سمك عيار«در داستان  -36

  گفت؟
  ديد. روز را در خطر مي زيرا جان برادرش فرخ )2  ي جادو با جوانمردي مسلّط بود. چون شغال بر دايه )1
   .ي حمايت داده بود زيرا سمك عيار به او وعده )4  .دانست چون شغال جوانمرد بود و حد جوانمردي مي )3

  ي چه موضوعي است؟ درباره »سمك عيار«عبارت زير در داستان  -37
بخوانم كه به تنها اين كار برنيايد، باشند تا من تو را بفرستم و مردم  ايشان سوگند خورند و مي

  چندين خلق بردن.
  كمك كردن سمك به خورشيد شاه در رهانيدن او از بند. )1
  روز از زندان دايه. آزاد كردن فرخ )2
  آزاد كردن اسيران در بند شروانه. )3
  زور. افزا به سمك و شغال پيل ياري رساندن روح )4
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  معني كدام گزينه صحيح است؟ -38
  دار را فوراً زمين گذاشتم. ي لوله ده آن سقراق به دم نهادم = من آن كوزهبن )1
  پا شود. باشد كه كسي او را ديده باشد و فتنه شود = شايد كسي او را ببيند و آشوب به )2
ما را معلوم كردند كه شما را از پس پرده دختري هست ستيره = به ما خبر دادند كه شاه مخفيانه دختري  )3

  ن دارد.پاكدام
  و بر او رحم كن. ي فرزند را برآور ببخشاي = خواستهكار فرزند بساز و بر وي  )4

  معني قسمت مشخص شده در كدام گزينه درست است؟ -39
  و برنشستند و آمدند = قرار گذاشتند. بستندبرشاهزاده گفت  )1
  و كس را مگذار = ببند. نگاه دارپري الالصالح را فرمود كه در را  مه )2
  ي جادو بميرد = آرزو داري. كه بنشيني تا دايه رادستتو را ماگر  )3
  ي. وي كشتي بايد گرفتن = به اندازه نخلي خرما، كه با چندو ديگر غالمي  )4

  ؟را دارداي  طرح نقشهگوينده قصد در كدام گزينه  - 40
  تر دارم كه رنجي به تو رسد. دوست اگر در جهان هر چه مالست و گنج ميراث پدران به خرج رود )1
  چون به سعادت بازآيي اگر پدر نمانده باشد قاعده و رسم پدر نگاه داري. )2
  اگر من زنده باشم تو بيرون آوري و اگر نه كه كشته گردم عوض خون من بازكني. )3
  شد.اگر پادشاهي خواهي به يزدان دادار كردگار كه به تو تسليم كنم و مرا انديشه نبا )4

  ؟شود نميمربوط  به مخاطب شعر» تازه بودن«زينه، مضمون در كدام گ -41
  تو جان خالصي و تا هميشه جان تازه است  نه مرگ بفرسايدت مگر تو تني /چگو )1
  ي جوان تازه است /  سه سال رفته و اين زخم خونچكان تازه است هنوز داغ تو اي الله )2
  /  كه چون بهار رسد خون ارغوان تازه استنه خون تو پامال سال و ماه شود چگو )3
  هميشه در دلم از حسرت تو كوالكي است /  كه مثل برف دي و باد مهرگان تازه است )4

  توضيح مقابل كدام بيت درست است؟ - 42
بود = تمثيلي از روز  يدناگر چه هيچ گل مرده دوباره زنده نشد اما /  بهار در گل شيپوري مدام گرم دم )1

  رستاخيز.
توهم لي به فكر پريدن بود = بافت و انگيزي كه كرم كوچك ابريشم /  تمام عمر قفس مي چه سرنوشت غم )2

  .پذيري اسارت و توهم رهايي پايان
ود = كنايه از اش نشنيدن ب پيشه بهانه گ ريخت به كام من /  فريبكار دغلشراب خواستم و عمرم شرن )3

  وفايي معشوق. بي
  به نجات و پريدن. بينم = اميدواري نگرم خود را /  در تار تنندوها يك شب پره مي ي فردا چون مي در آينه )4
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  مانند بيت زير است؟» از«در كدام گزينه كاربرد  -43
  هاي عزا از داغديده مادرانش /  روسري مم شهر را بر سر سيه چادر كشيدهپيش چش

  بينم يك دايره از شب را در سيطره مي بينم /  ن زندانم گر منظره مياز روز )1
  ي بي امانت آن پر كاهم /  كه ناتوانمت از طيف كهربا بگريزم اسير جاذبه )2
  ما هم به مثل كان و درو دانش چون زر  /بوي  ندانا به مثل مشك و ازو دانش چو )3
  اخوش دارم از باد زمستاني فسردن راكه ن  كجايي اي نسيم نابهنگام اي جوانمرگي / )4

  ها شباهت بيشتري دارد؟ ي بيان شده، در كدام بيت عاطفه - 44
  فكند بر تن سپيداران كه لرزه مي شدن /  بيم دار نه بيم استست نسيم نيالف. 

  ي ما را ز ريشه خورد /  كاري كه كرد تفرقه با ما تبر نكرد . چون موريانه بيشهب
  كه با شبم همه كابوس تيشه و تبر است بيند /  جاق ستم خواب هيمه مي. كدام اج
  روي از ياد روي اما نمي روي با باد /  ز ديده مي . سفر به خير گل من كه ميد

  ب و د )4    ج و د )3      الف و ج )2    الف و ب )1

  در كدام گزينه شاعر طالب دوري از عشق است؟ - 45
  ام به خون خويش شوم آبروي عشق آري /  اگر مدد برساند سرشت بابكي )1
  چه غم كه عشق به جايي رسيد يا نرسيد /  كه آنچه زنده و زيباست نفس اين سفر است )2
  نگرم در صف سبكباران به غبطه مي ست بردني اما / عشق تو بارياگر چه  )3
  شير خود فرود آر يكبار ديگر اي عشقاز منّت تو بسيار دارم به دوش خود بار /  شم )4

  كدام گزينه با بقيه تفاوت دارد؟ -46
  اي بيش نبود آنچه سروديد از عشق /  ليك هر يك به زباني كه نه تكراري بود قصه )1
  است  /  به هر زمان و به هر جاي و هر زبان تازه ي عشق است و با همه تكرار و قصهغم ت )2
  كند به زباني روايتي يك قصه بيش نيست غم عشق و هر كسي /  زين قصه مي )3
  شنوم نامكرر است /  كز هر زبان كه مي ك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجبي )4

  ؟با توجه به متن چه چيزي بايد عامل شرم بايزيد باشد -47
است. ندا آمد: اي بايزيد نقل است كه وقتي سيبي سرخ برگرفت؛ درنگريست گفت: اين سيبي لطيف 

  شرم نداري؟
        رياضت نفس را كنار نهاده بود. )1
  قبل از خوردن سيب نام خدا را ياد نكرده بود. )2
        نام خدا را بر ميوه گذاشته بود. )3
  .مجذوب لطافت سيب شده بود )4
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  شود؟ كدام گزينه دريافت مي از بند زير -48
بر ميان بندم تا ننگ من از ميان خلق برود. بيرون آمدم طلب گفتم به بازار شوم زناري بخرم و 

كردم؛ دكاني ديدم زناري آويخته. گفتم اين به يك درم بدهند گفتم به چند دهي گفت به هزار  مي
دينار. من سر در پيش افكندم. هاتفي آواز داد كه تو ندانستي كه زناري كه بر ميان چون تويي بندند 

 د؟كم ندهن به هزار دينار

  .توقع خلق از تو بسيار است )2        .اي ديدهخود را در ميانه  )1
  .ي ننگ نيست زنار از بين برنده )4      .حق نسبت به تو عنايت دارد )3

  است؟زير حكايت  كدام گزينه محور اصلي - 49
كه گرد بود  احمد گفت: يا شيخ ابليس را ديدم بر كوي تو بر دار كرده. بايزيد گفت آري با ما عهد كرده

بسطام نگردد اكنون يكي را وسوسه كرد تا خوفي افتاد شرط دزدان اينست كه بر درگاه پادشاهان 
  بردار كنند.

  فريبكاري ابليس )4    واليت بايزيد )3    ابليس شكني پيمان )2  بايزيد اخالص )1

  ي افتاده را حدس بزنيد. با توجه به كل عبارت، كلمه - 50
قوت خود قوي گردانيد و به زينت خود بياراست و   همن بشناخت مرا بچون ضعف من بدانست و نياز 

تاج كرامت بر سر من نهاد و در سراي . . . بر من گشاد چون مطلع شد صفات من در صفات او برسيد 
  خودي خود مرا تشريف داد.ه از حضرت خود مرا نام نهاد و ب

  توحيد )4    استغنا )3      معرفت )2    عشق )1

  است؟ نادرستدر كدام گزينه  ي مشخص شده،ها شده براي واژهمعني ذكر  -51
. پيرزن را گفتم اگر به شهر روي چه گويي كه كرا ديدم كه نخواستم كه داند كه كيم. گفت كرا الف

  را ديدم = فريفته به خود رعناديدم ظالمي 
  خواست = حالليت بحليي او رفت از وي  . پير دوتا شد و عصا برداشت شيخ به خانهب
مرا بگذرانند و من سي سال عمر خويش به نيم دانگ به  نيم دانگ. گفتم بدين غره نشوم كه به ج

  زبان نياوردم = پشيز
وي  انگاشتم تو نيز هر چه ديدي از من كه پسند حضرت تو نبود خط عفو بر هبا. من هر چه كردم د

  كش = هوا
زنان از من كفايت كند پس گفتم روا نبود  مؤونتدرخواهم تا . بايزيد گفت خواستم تا از حق تعالي  ه

  نخواست = ياري، حمايت. (ع)اين خواستن كه پيغمبر
  هو  د )4    هج و  )3      ب و د )2    الف و ج )1
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  شود؟ از عبارت زير، كدام گزينه دريافت مي -52
  يت يكي است و از طاعت هزار.بايزيد گفت توبه از معص

1ستايش محبت4    ) ستايش تقوا3    نكوهش نافرماني) 2  جب) نكوهش ع (  

   نامند. با توجه به متن مي» گروتسك«آميزش عنصر وحشت و عنصر كميك را در هنر مدرن  -53
  دهد؟ كدام گزينه اين شيوه را نشان مي »داران بيلعزا«

ها ديد. با عجله آمد و تا اسالم را ديد تند  دست روي بام كدخدا با فانوس آمد بيرون و مردها را چوب به )1
ها اومده بودن مشد حسن  هيچ، هيچ، پوروسي«اسالم گفت: » چه خبره، چي شده مشد اسالم؟«تند پرسيد: 

  »را بدزدن.
ه بلند شدند و پريدند جلو و نعره مشدي بابا و مشدي جبار و مو سرخه و پسر مشدي صفر يك دفع )2

  ها زدند زير خنده. خاتون آبادي با وحشت خود را انداخت توي تاريكي و بيلي» چخ، چخ!«كشيدند: 
هايي كه باالي  مردها سرها را انداختند پايين و زن» اغفر لنا يا رب العالمين.«اسالم با صداي بلند گفت:  )3

تا «شان بلند شد. ننه خانوم گفت:  وار قايم شدند و صداي گريهپشت ديديوار رديف شده بودند دوباره 
  »بخشن. عزاداري نشه، آقاها ما رو نمي

و در حالي كه از » مثل اين كه از چند قبرستون رد شده و همه را جمع كرده و آورده.«ننه فاطمه گفت:  )4
ننه خانوم هم نشست و  شوري و تكيه داد به درخت بيد. لرزيد، نشست روي سنگ سياه مرده وحشت مي

  هاي الغرش نپيچد. ها را دور ساق پاهايش را جمع كرد زير چادرش تا باد سرد كهنه

» مرگ«تري بر  تر و روشن داللت قوي» زنگوله«، در كدام گزينه »عزاداران بيل«با توجه به متن  - 54
  دارد؟
بزرگي با  ي بود و زير پاهاي آنها درهكج شده  هايش را خورد. آفتاب تازه رمضان بلند شد و نشست و گريه )1

كدخدا صداي » شنفي؟ اونجاست! نگاه كن بابا، مي«هاي سياه دهن باز كرده بود. رمضان گفت:  سنگ  تخته
  زنگوله را شنيد.

وزيد و  اش را گرفت. هر دو با عجله دور شدند. باد شديدي مي رمضان خوشحال رفت بيرون و دست ننه )2
  شد. هاي ديگري شنيده مي د. از دور دست صداي زنگولهران ها را جلو مي آن
اسالم و كدخدا برگشتند و » كدوم؟«رمضان گفت: » خوام بدونم اين ديگه چيه؟ مي«ننه رمضان گفت:  )3

  شد. گاري را نگه داشتند. صداي زنگوله از دور شنيده مي» آد. اين صدا كه مي«نگاه كردند. ننه رمضان گفت: 
تر آمد و بزرگ شد. رمضان  شد. مسافتي كه رفتند ماه پايين آمد. پايين صداي زنگوله از دور شنيده مي )4

  كرد. ها را دعا مي برگشت و پشت سرش را نگاه كرد. بيل انگشتانش را باال گرفته بود و آن

  ند؟ك ، بيشتر توجه را به خود جلب مي» عزاداران بيل«كدام خصوصيت و تكنيك نثر در  -55
  تشبيه گرايي )2      هاي كوتاه نثر گفتاري با جمله )1
  فضاي روستايي و سادگي مردم )4          جاندار پنداري )3
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خانه بر چه امري داللت  ي كار اسالم در گل گرفتن در و پنجره» عزاداران بيل«با توجه به متن  -56

  دارد؟
  مهاجرت با اميد بازگشت )2        قهر كردن اسالم با مردم )1
  هاي رايج مخالفت با بدي )4        هاي مردم ناراحتي از حرف )3

  ي جسمي شده بود؟ استحاله» عزاداران بيل«كدام شخصيت در  -57
  كدخدا )4    مشد اسالم )3      موسرخه )2  مشد حسن )1

  در كدام بيت متفاوت با معناي آن در بيت زير است؟» خيال«ي  معناي كلمه -58
  نمايد باز بجز خيال جمالت نمي  دارم / آنچه ميي دل هر  به پيش آينه

  كه زير سلسله رفتن طريق عياري است   / ) خيال زلف تو پختن نه كار هر خامي است1
  است هيهات از اين گوشه كه معمور نمانده گفت /  رفت خيال تو ز چشم من و مي ) مي2
  زدم خواب مي بيي  بر كارگاه ديده  /) نقش خيال روي تو تا وقت صبحدم 3
  مگر به خواب ببينم خيال منظر دوست ) من گدا و تمّناي وصل او هيهات / 4

  از شاعري ديگر وجود دارد؟» تضمين«در كدام بيت  -59
  شمرم تا كه شب چه زايد باز ستاره مي  / ) بدان مثل كه شب آبستن است روز از تو1
  طلبي طاعت استاد ببر مي مزد اگر  /) سعي نابرده در اين راه به جايي نرسي 2
  پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز  / ) غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند3
  اند نكويي كن و در آب انداز كه گفته  ) مرا به كشتي باده درافكن اي ساقي /4

  تر است؟ مضمون كلّي كدام بيت به بيت زير نزديك -60
  جمال دولت محمود را به زلف اياز ي حسن است ورنه حاجت نيست /  غرض كرشمه

  ي عصمت برون آرد زليخا را كه عشق از پرده ) من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشت دانستم / 1
  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد ) در ازل پرتو حسنت ز تجّلي دم زد / 2
  بر سر مجنون عشق شوق شتابان رسيد  رساند /) محمل ليلي حسن ناقه ز وادي 3
  شمع بي پروانه چون گرديد تير بي پر است /  هاي حسن كند جوالن به بال عشق شوخي ) مي4

  ؟شود ديده نميي ايهام  در كدام بيت آرايه - 61
  ازو وظيفه و زاد سفر دريغ مدار  برد شاعر / ) مكارم تو به آفاق مي1
  ي ادراك انداز دود آهيش در آيينه ) يارب آن زاهد خودبين كه بجز عيب نديد / 2
  حافظ كه دوش از لب ساقي شنيد راز زنان /  ) چون باده باز بر سر خم رفت كف3
  تا چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوز تو /  زلفينل رفت دينم در سر ) روز او4
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  است؟ توضيح كدام بيت درست بيان شده -62
  ي گلزار بيار به اسيران قفس مژده ) شكر آن را كه تو در عشرتي اي مرغ چمن / 1

  اي از گلزار براي پرندگان اسير قفس بياور. كنم كه روزگار بر تو خوش است؛ تو نيز مژده اي بلبل! شكر مي
  ي ساقي كنم نثار كرشمهكĤن نيز بر   ) جز نقد جان به دست ندارم شراب كو /2

  ي ساقي كنم؟ كو شرابي تا بتوانم آن جان را نثار كرشمه  اي جز جانم در دست ندارم؛ نقدينه
  خبر دهيد به مجنون خسته از زنجير  گيرد / ي ما را كه پيش مي ) دل رميده3

  گيرد. او پيشي و سبقت ميي من از  بر دهيد كه دل گريختهبه مجنون زخمي از زنجير خ
  چون زر اگر برند مرا در دهان گاز  ي رقيب نگردد عيار من / از طعنه )4

  ي انبر بگذارند. شود؛ هرچند مرا مانند طال در دهانه ي رقيب آشكار نمي ارزش من با طعنه

  شود؟ در كدام بيت برداشت درستي از شعر ديده مي -63
ي ناز (ناز چشم معشوق،  سيه به سرمهكه كرد نرگس مستش  ي قضا انگيخت /  ) چه فتنه بود كه مشّاطه1

  ي تقدير است) زاده
ي سوز دل  بي شمع عارض تو دلم را بود گداز (حضور معشوق مايه ) پروانه را ز شمع بود سوز دل ولي / 2

  عاشق است)شاعر 
اط خواران از برچيده شدن بس زين جفا رخ به خون بشويد باز (اندوه مي  گردان شد / ) هركه چون الله كاسه3

  مي و گدايي آن است)
نقاب معشوق همچون  ي بي ز روي دختر گلچهر رز نقاب انداز (چهره  بايد / ) به نيمشب اگرت آفتاب مي4

  شب است) روشنايي آفتاب در نيمه

   است؟ معناي كدام بيت درست بيان شده -64
  به جان خويش كردم باغباني ) بكشتم عشق در باغ جواني / 1

  جواني از دلم راندم و جان خود را راحت كردم.عشق را در زمان 
  چنان كز رنگ شير مرغزاري ) ز رامش بود كبگ كوهساري / 2

  بود. كبك كوهساري بر اثر نشاط به مانند شير مرغزاري {سرحال و شاداب} شده
  كه پس با او به جان باشد مرا كار  ) نخواهم كاو بيازارد دگر بار /3

  آيد. من ناراحت شود؛ زيرا پس از آن در پي كشتن من بر ميخواهم او بار ديگر از  نمي
  ها نمايي تواني كم عقوبت ) خداوندي و بر من پادشاهي / 4

  تر مجازات كني. تواني مرا كم اختيار من در دست تو است و مي

  است؟ ذكر شده »ويس و رامين« هاي داستان در كدام بيت نام يكي از شخصيت -65
  شكسته چرا باشي بدينسان دل  دالرامي نشسته /) تو را چون گل 1
  گلش را رفته بيند از گلستان  ) همي ترسم كه آيد در شبستان /2
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  چنان چون خوار باشد پيش گل خار  ) به پيش عارض من گل بود خوار /3
  كه چون بشكست بي بر گشت و بي سود  ) نه از زر بود مهر ما ز گل بود /4

  معني شده است؟كدام واژه به اشتباه  -66
  نهي رخشا همي بر چشم من گام (تيزدو)  / انجام ره) دگر ره گفت با رخش 1
  ت (مهمان) سپنجنه بارت هست زي ما نه   ) كنون بر باد شد اوميد و رنجت /2
  از زخم چون تير (گياه تلخ) كبستز تلخي چون  ) برو تا نشنوي گفتار دلگير / 3
  چه بخشايي ازو مشتي جو و كاه (دريغ كردن) از من بستر و گاه /  بخشايي) اگر 4

  بيت زير به ترتيب از زبان كه، خطاب به كه و درمورد چه كسي است؟ - 67
  نه چون تو ده دل زنهارخوارست مرا يكدل هميشه دوستدارست / 

  ) ويس، رامين، ويرو2        ) رامين، ويس، همسر رامين1
  ) ويس، رامين، موبد4          ) موبد، رامين، ويس3

  ؟شود نميجايي ضمير ديده  در كدام بيت جابه - 68
  چگونه خوش گذارد روزگارش  ) به خاصه چون بود در مرو يارش /1
  گنهكاريش در گوهر سرشتست  سر را گنه بر سر نبشتست /  ) سيه2
  بريده سر نرويد بار ديگر  ) چو مهرم را بريدي از جفا سر /3
  كه چيزي نيستم جز باد در دست  دست بر دست / ) ز حسرت مي بسايم4

  در داستان آواز پر جبرئيل اشاره به چه چيز دارد؟» ي زنان حجره« -69
  ) عالم اثير4    ) عالم نفس3    القمر ) عالم تحت2   ) عالم مثال1

  است؟ بر اساس بخش زير از داستان آواز پر جبرئيل، كدام كلمه به اشتباه تأويل شده -70
سر ضجرت شمعي در دست داشتم، قصد سراي مردان ما كردم و آن شب تا مطلع فجر در آنجا از «... 

  »كردم. بعد از آن هوس دخول خانقاه پدرم سانح گشت... طواف مي
      مردان: عالم معقوالت) 2          ) شمع: عقل1
  ما: مواليد ثالثه) 4            ) پدر: فلك3

  است؟ نادرستبا توجه به داستان آواز پر جبرئيل كدام گزينه درمورد عالم مثال  -71
  دهد. ) مالقات انسان با عقل فعال در عالم مثال روي مي1
  ) عالم مثال همان ناكجاآباد است.2
  االفالك است. ) جايگاه عالم مثال مقعر فلك3
   ) اين عالم، عالم ماده و صور معلّقه است.4
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  است؟ نادرستبا توجه به داستان عقل سرخ تفسير و تأويل كدام عبارت  -72
ها از خويش  : ارواح اشقيا كه موفق به زدودن كدورتبعضي خود پيوسته در اين دو كوه اسير مانند) 1

در  ،اند اند و سلوك به شرط نكرده اند و در مدت عمر و اسارت در قالب جسماني به عمل صالح نپرداخته نشده
  .مانند مهرير باقي ميدوزخ اثير و ز

: فيض نوراالنوار از طريق عقل اول به نفس اول متواتر و پيوسته است، هر زمان سيمرغ به زمين آيد) 2
فيض نفس كل نيز به مراتب عالم از جمله نفوس سيارات و اجرام آنها پيوسته و دايم است و هرآن شعاع او از 

  كند. ي وجود غروب مي ترين مرتبه در پست ي هستي طلوع و بلندترين نقطه

جماد، نبات و يعني مواليد ثالث ( ،: از تركيب چهار عنصر با يكديگردر هر سه كارگاه يك حلقه كنند) 3
ي كارگاهي است. از فعل و انفعال طبايع يا كيفيات متضادي كه در  آيد كه هر كدام به منزله حيوان) پديد مي
  آيد كه مزاج نام دارد. كيفياتي متعادل با حدود معين پديد مي ،عناصر وجود دارد

ي فلك چهارم (از هفت فلك) يا  ي زال فايض از نفس ناطقه : نفس ناطقهزال در نظر طوبي به دنيا آمد) 4
خورشيد است و به همين سبب زال در نظر طوبي به دنيا آمده است كه هم ارتباط او را با نوراالنوار يا حق و 

  رساند. رتباط او را با خورشيد ميهم ا

  توان تمثيل و رمزي از چه دانست؟ در داستان عقل سرخ هر كدام از كلمات زير را به ترتيب مي -73
  باز، دو چشم او، موّكالن او، باز شدن چشم او

  كامل عقل ت و تعلقات مادي، فعليت يافتن) انسان، عقل معاش و عقل معاد، ماديا1
  دنياي آخرترفتن به عقل نظري، ماديات و تعلقات دنيوي، مرگ و  ) روح، عقل عملي و2
  ) اصل جوهر الهي انسان، عقل عملي و عقل نظري، حواس ظاهري و باطني، فعليت يافتن كامل عقل3
  ) نفس ناطقه، عقل معاد و عقل معاش، حواس ظاهري و باطني، عروج به عالم ملكوت4

تواند به چه  در بيت زير مي »دشمن«و  »جوي جهان«هاي  با توجه به داستان فرود سياوش، كلمه -74
  كساني داللت داشته باشد؟

  جهانجوي چون شد سرافراز و گرد /  سپه را به دشمن نشايد سپرد
      ) طوس و فرود2        ) كيخسرو و افراسياب1
  ) فرود و افراسياب4          ) كيخسرو و طوس3

  يك از پهلوانان سپاه ايران است؟ هاي زير معرّف كدام داستان فرود سياوش هر يك از درفشدر  -75
  درفش ببر پيكر، پيل پيكر، شير پيكر، غرم پيكر

  ، نستوه) گيو، فريبرز، بيژن2        ) گيو، فريبرز، بهرام، گودرز1
  ، نستوه) شيدوش، طوس، بيژن4      ) شيدوش، طوس، گودرز، بهرام3
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  ؟نيامده استي پسين  م گزينه حرف اضافهدر كدا - 76
  ) به جنگ اندرون مرد را دل دهند /  نه بر آتش تيز بر گل نهند1
  كني روز بر من بر اين جنگ تنگ ايد كه با او بتابي به جنگ / ) نب2
  كن كه چندين بكاست ره بر كارِ راست /  به يك جان نگه) مكن كژ ابر خي3
  از بر كوه بر برف نخ كشيد  /گشت يخ  ها ) سراپرده و خيمه4

  ؟شود مينديده  گزينه اغراق در كدام - 77
  /  تو گفتي بياگند گيتي به نيل ) ز چاك سليح و ز آواي پيل1
  ) ز گردان جنگي بناليد سخت /  بلرزيد برسان برگ درخت2
  ) ز بانگ تبيره ميان دو كوه /  دل كركس اندر هوا شد ستوه3
  كوس /  زمين كوه تا كوه گشت آبنوس) سپه برگرفت و بزد ناي و 4

  معناي كدام گزينه صحيح است؟ - 78
كه پيدا نبود از پدر اندكي (از جريره پسري داشت كه با پدر كوچكترين  پسر بودش از دخت پيران يكي / ) 1

  تفاوتي نداشت)
پهلوانان پرآوازه از لشكر  ز لشكر سپهبد سوي شاه برد (فرمانده دستور داد كه  بفرمود تا نامداران گرد /  )2

  به سوي شاه بروند)
عقل است متوجه شود  كه ايدر نبوديم ما بر فسوس (طوس كه فرماندهي كم  بداند سپهدار ديوانه طوس /) 3

  ي تمسخر نبوديم) كه ما در اينجا شايسته
ناراحت شود و با  گرايد به تندي ز كردار من (امكان دارد كه از سخن من ) سزد گر بپيچد ز گفتار من / 4

  تندي از گفتار من سرپيچي كند)

  شود. . تعبيري كنايي ديده مي . ي . ها بجز گزينه ي گزينه در همه -79
  نبرد مكوش ايچ جز با كسي هم ) نبايد كه بر وي وزد باد سرد / 1
  از آن سو نبايد كشيدن لگام ) نداند كسي را ز ايران به نام / 2
  جوان را سر بخت بر گرد بود  فرود /) برفتند پويان تخوار و 3
  كز ايشان مرا و تو را نيست راز ) نشان خواه از اين دو گو سرفراز / 4

  متفاوت است؟ »را«در كدام گزينه حرف  -80
  ) گروهي زنان را بر اين كار بگماشتند و ايشان درايستادند.1
  ) جعفر يحيي برمكي را سوخته آيد به بازار.2
  به پروان رسيد گذشته شد و بيارم اين قصه را به جاي خويش.) آن جوانمرد چون 3
  ) تازه جواني ديدم او را با تجملي سخت نيكو.4
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  معناي كدام عبارت صحيح است؟ -81
) زبيريان صبر كردند تا همه كشته شدند و فتنه بياراميد = پيروان زبير در نبرد پايداري كردند تا اينكه 1

  كشتند و غائله پايان يافت.ي آنها را  دشمنان همه
) هيچ جانبي نبود كه وي بيرون آمد با كم از ده تن كه نه از پيش وي دررميدند = به هر طرف كه حمله 2

  گريختند. كرد، اگر ده نفر هم در برابرش بود، مي مي
نگجويان آويختند = غيرنظاميان و جز قلب بيرون شدند و با يكديگر در) مردم آسوده و مبارزان نامدار ا3

  مشهور از ميان لشكر بيرون آمدند و با هم درگير شدند.
) چون از مولي بشنيدند و به جاي آوردند كه او عبداهللا است، بسيار مردم بدو شتافت = وقتي از خليفه 4

  شنيدند و فهميدند كه او عبداهللا است، افراد زيادي به سوي او هجوم آوردند.

  كند؟ كدام گزينه را توصيه مي »نون وجوهكمصونوا سيوفكم كما تصو«عبارت  -82
      از فرماندهان تمراقب )2            ) آبرو داري1
  افزارها داري جنگ نگه) 4          حفظ جان ) 3

  ؟نداردكدام گزينه غلط اماليي  -83
  ) با غزا مغالبت نتوانست كرد تا الجرم چون عضد بغداد بگرفت، فرمود تا او را بر دار كردند.1
  كند بوالعباس سّفاح را بر كشتن بني اميه. عباس حس مي آل) شاعر 2
  ) قومي كه از اهل و خويش او بودند، در جوشن و زره و مغفر و سالح غرق بودند.3
  ) اشارت آن كردند كه بيرون بايد رفت تا فتنه بنشيند و علمي به تو نرسد.4

  كدام گزينه معناي عبارت زير است؟ -84
  مير خراسان بخورد و چندان استخفاف كرده به بخارا آمد.بوعلي ... از آن چربك ا

  ) بوعلي از نان و نمك امير خراسان استفاده كرد ولي او را خوار و خفيف كرد و به بخارا آمد.1
  احترامي كرده بود، به بخارا آمد. ) بوعلي از امير خراسان فريب خورد و با اينكه به او بي2
  خراسان خورده بود، بار خود را بسيار كم كرد و به بخارا آمد.) بوعلي كه از غذاي لذيذ امير 3
  به بخارا آمد.سبكبار بار سفر خود را كم كرد و  را خورده بودامير خراسان  ) بوعلي كه فريب4

  تأكيد بيت زير بر چيست؟ -85
  دو علَم بر ساخت اسپيد و سياه /  آن يكي آدم، دگر ابليس راه

        ها تفاوت پديده )2          ها تناقض پديده )1
  ها تكّثر پديده )4         ها تضاد پديده )3
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  در بيت زير چيست؟ »دو دهان داريم«منظور از  - 86
  هاي وي /  يك دهان پنهانست بر لب دو دهان داريم گويا همچو ني

  دو شخصيت داريم: حقيقي و مجازي )2     دو پيكر داريم: مادي و اثيري )1
  دو بعد داريم: اين سري و آن سري )4      دو رويكرد داريم: دنيوي و اخروي )3

  شود؟ چه مفهومي از بيت زير استنباط مي - 87
  هاي سمي /  هست عكس مدركات آدمي تا بداني كĤسمان

      دريافت آدمي برخالف امور عالم غيب است. )1
  ادراك آدمي منوط به جهان خارج است. )2
      .ماوراي طبيعت، انعكاسي است از طبيعت )3
  .جهان بيرون فرع است و جهان درون اصل )4

  پيام بيت زير چيست؟ - 88
  /  در دو عالم هر دروغ از راست خاست ستكي دروغي قيمت آرد بي ز را

        كاهد. دروغ از ارزش راستي مي )1
  .هر دروغي آميخته با راستي است )2
      .شد پذير نميوراگر راستي نبود دروغ با )3
  .هر راستي ممكن است به دروغي منتهي شود )4

  بيت زير دعوتي است به: -89
  زيركي ضد شكستست و نياز /  زيركي بگذار و با گولي بساز

      تواضع زيركانه )2          زيركي متواضعانه )1
 سادگي عاشقانه  )4          نيازمندي عابدانه )3

  بيت زير چه پيامي دارد؟ - 90
  خود را ز انديشه بُكشت /  گو بدو كو راست سوي گنج، پشتفلسفي 

  ورزد. فيلسوف در برابر حقيقت عناد مي )1
  داند. فيلسوف، كشف و شهود را ابزار مؤثري براي رسيدن به حقيقت نمي )2
  جويد. ها مي فيلسوف حقيقت را صرفاً در كتاب )3
  د.شو از حقيقت دور مي با غرق شدن در استدالل،فيلسوف،  )4
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  بان عربيزهاي  پرسش

  
ْشَبَه ِبِعبارَ     - - - - ٩١٩١٩١٩١

َ
ی� ک�ٍم ا

َ
ْشَبَه ِبِعبارَ ا

َ
ی� ک�ٍم ا

َ
ْشَبَه ِبِعبارَ ا

َ
ی� ک�ٍم ا

َ
ْشَبَه ِبِعبارَ ا

َ
ی� ک�ٍم ا

َ
ب رفته به جوی باز نمی««««ِة ِة ِة ِة ا

ٓ
ب رفته به جوی باز نمیا
ٓ
ب رفته به جوی باز نمیا
ٓ
ب رفته به جوی باز نمیا
ٓ
        ؟؟؟؟»»»»گرددگرددگرددگردد    ا

ِد الَهْدَنِة. )١
ْ
. )٢    َعٍم ِبما فی َعق

َ
َبل

ْ
ق

َ
ا
َ
ْدَبَر ف

َ
ٰما ا

4
ل

َ
  ق

٣( .
ٌ
 َرهیَنة

ُ
ول

ُ
ق

َ
تی ِبما ا نٰی عجاِئبُه و D َتْنَقضی غراِئُبهُ  )٤        ِذم4

ْ
  .Dَتف

  

٩٢٩٢٩٢٩٢ - - - -     . شیُر الیها بخٍطّ
ُ
ن ِاعراَب َکِلَمٍة ا . َعّیِ شیُر الیها بخٍطّ
ُ
ن ِاعراَب َکِلَمٍة ا . َعّیِ شیُر الیها بخٍطّ
ُ
ن ِاعراَب َکِلَمٍة ا . َعّیِ شیُر الیها بخٍطّ
ُ
ن ِاعراَب َکِلَمٍة ا         »»»»علی شداِئِد الحیاة.علی شداِئِد الحیاة.علی شداِئِد الحیاة.علی شداِئِد الحیاة.    صبراً««««        َعّیِ

      الحال )٢          له المفعول )١
  التمیز )٤          المفعول المطلق )٣
  

یِة     - - - - ٩٣٩٣٩٣٩٣
ٓ
ن الصحیح في ا یِة عّیِ
ٓ
ن الصحیح في ا یِة عّیِ
ٓ
ن الصحیح في ا یِة عّیِ
ٓ
ن الصحیح في ا         »»»»صراط الذین انعمت علیهمصراط الذین انعمت علیهمصراط الذین انعمت علیهمصراط الذین انعمت علیهم««««عّیِ

  مجرور، ةالذین: موصول خاص، معرف )٢      صراط: مذکر، معرب، مشتق )١
  ، مجرورةضمیر منفصل، معرفهم:  )٤      ، مزید، Dزم انعمت: فعل ماٍض  )٣

        
ِجب علی اDسئلة:

َ
 هذه المتن و ا

c
ِجب علی اDسئلة:ِاقرا

َ
 هذه المتن و ا

c
ِجب علی اDسئلة:ِاقرا

َ
 هذه المتن و ا

c
ِجب علی اDسئلة:ِاقرا

َ
 هذه المتن و ا

c
        ِاقرا

ُة.   و الطریق الوسطی ِهَی الجاد4
ٌ
ة

4
 مضل

ُ
مال ٌر فی الناِر َهوٰی. الیمیُن و الّشِ ُة. ساٍع سریٌع َنجا و طالٌب بطٌئ َرجا و ُمقّصِ  و الطریق الوسطی ِهَی الجاد4

ٌ
ة

4
 مضل

ُ
مال ٌر فی الناِر َهوٰی. الیمیُن و الّشِ ُة. ساٍع سریٌع َنجا و طالٌب بطٌئ َرجا و ُمقّصِ  و الطریق الوسطی ِهَی الجاد4

ٌ
ة

4
 مضل

ُ
مال ٌر فی الناِر َهوٰی. الیمیُن و الّشِ ُة. ساٍع سریٌع َنجا و طالٌب بطٌئ َرجا و ُمقّصِ  و الطریق الوسطی ِهَی الجاد4

ٌ
ة

4
 مضل

ُ
مال ٌر فی الناِر َهوٰی. الیمیُن و الّشِ ساٍع سریٌع َنجا و طالٌب بطٌئ َرجا و ُمقّصِ

ثار علیهعلیهعلیهعلیه
ٓ
ثار ا باقِی الکـتاِب و ا
ٓ
ثار ا باقِی الکـتاِب و ا
ٓ
ثار ا باقِی الکـتاِب و ا
ٓ
ِة ا باقِی الکـتاِب و ا ِة النبو4 ِة النبو4 ِة النبو4 ِة و النبو4 ن4  الس�

ُ
ِة و . و ِمنها َمنَفذ ن4  الس�
ُ

ِة و . و ِمنها َمنَفذ ن4  الس�
ُ

ِة و . و ِمنها َمنَفذ ن4  الس�
ُ

عٰی و خاَب َمن افَترٰی. َمن یَ یَ یَ یَ فِ فِ فِ فِ صیُر العاصیُر العاصیُر العاصیُر العاممممالیها الیها الیها الیها . و ِمنها َمنَفذ ک من ِاد4
َ
عٰی و خاَب َمن افَترٰی. َمن ِة. َهل ک من ِاد4
َ
عٰی و خاَب َمن افَترٰی. َمن ِة. َهل ک من ِاد4
َ
عٰی و خاَب َمن افَترٰی. َمن ِة. َهل ک من ِاد4
َ
ِة. َهل

بدٰی َصف
َ
بدٰی َصفا
َ
بدٰی َصفا
َ
بدٰی َصفا
َ
ن Dَیعرَف قدَرُه. D یهلُک علی الّتقوٰی ِسنُخ اصٍل.حَ حَ حَ حَ ا

َ
 ا

ً
ن Dَیعرَف قدَرُه. D یهلُک علی الّتقوٰی ِسنُخ اصٍل.َتُه للحّقِ َهلَک و کـفٰی بالَمرِء جه�

َ
 ا

ً
ن Dَیعرَف قدَرُه. D یهلُک علی الّتقوٰی ِسنُخ اصٍل.َتُه للحّقِ َهلَک و کـفٰی بالَمرِء جه�

َ
 ا

ً
ن Dَیعرَف قدَرُه. D یهلُک علی الّتقوٰی ِسنُخ اصٍل.َتُه للحّقِ َهلَک و کـفٰی بالَمرِء جه�

َ
 ا

ً
        َتُه للحّقِ َهلَک و کـفٰی بالَمرِء جه�

قِسُم الناس؟    - - - - ٩٤٩٤٩٤٩٤
ُ
قِسُم الناس؟کم صنٍف ت
ُ
قِسُم الناس؟کم صنٍف ت
ُ
قِسُم الناس؟کم صنٍف ت
ُ
        کم صنٍف ت

      خمسة اصناٍف  )٢          اربعة اصناٍف  )١
  صنفین إثنین )٤          ث�ثة اصناٍف  )٣
  

 بالّنهایة؟    - - - - ٩٥٩٥٩٥٩٥
ٌ

 بالّنهایة؟من هو جاهل
ٌ

 بالّنهایة؟من هو جاهل
ٌ

 بالّنهایة؟من هو جاهل
ٌ

        من هو جاهل
بدی َصفحَتُه للحّق  )١

َ
دَره. )٢        من ا

َ
  من Dیعرف ق

. )٤          من افترٰی بالناس. )٣
ً
  من اّدعٰی کاذبا
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  هاي زبان انگليسي رسشپ

 

96- Which one of the following statements is not true? 

In judging a poem we need to ask …  

1) what is its central purpose? 

2) how melodious is the poem? 

3) how fully has this purpose been accomplished? 

4) how important is this purpose? 

 

97- The term irony always implies some sort of … . 

1) understatement or overstatement  2) ridicule or sarcasm 

3) discrepancy or incongruity   4) paradox or contradiction 

 

98- Overstatement or hyperbole is simply exaggeration in the service of … . 

1) poem  2) truth   3) poet  4) untruth 

 

99- The meaning of a poem is the …-nothing less. 

1) lessons that it teaches   2) experience it expresses 

3) feeling it gives     4) story it tells 

 

100- Which one of the following statements is true according to the paragraph 

bellow? 

Education is not an end, but a means to an end. In other words, we do not educate 

children only for the purpose of educating them; our purpose is to fit them for life. In 

many modern countries it has for some time been fashionable to think that by free 

education for all one can solve all the problems of the society and build a perfect 

nation. But we can see free education for all is not enough. 

1) education is not an end by itself and free education cannot solve all the problems 

of a society. 

2) education is an end by itself and free education can solve all the problems of a 

society. 

3) we educate children only for the purpose of educating them. 

4) we can see free education for all is enough for society. 
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