
 ؟شوداماليي ديده مي نادرستي ،گزينه كدامدر 

  

 كرگزارشُ  ،جوهَ ،لهجه ،زدههمتتُ )١

  هاوراتمُ ،صاحبتمُ ،صالنيكوخِ ،خوض نمودن )٢

 قوس قزح ،قناعت ،قنديل ،اِستراق سَمع )٣

  لكمُ سريرِ ،حرص و هوس ،موسم ِكهنسالي ،خُرسندي )٤

    



  ؟بيات، ارتباط معنايي بيشتري دارد، با كداميك از ابيت زير از سعدي

  » مكن نامِ نيكِ بزرگان، نهان /چوخواهي كه نامت بُود جاودان«

  

 ردزهي زندگاني كه نامش نمُ رد/نامي ببُبمُرد آخر و نيك )١

 ، باللتازي از پيغمبرنيكان شوي/ همچو نام از صحبت نيك )٢

 ، يادگار ضايع مكن/ تا بماند نام نيكت ،نام نيك رفتگان ) ٣

مرده آن است كه نامش به نكويي  /نكونام نميرد هرگز ِمرد سعديا، )٤

 نبرند

    



  ؟شودديده نمي» تشبيهي هاضاف«در كدام گزينه 

  

بامدادي كه تفاوت نكند، ليل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و  )١

  تماشاي بهار

 آبت آرد به دوش ،كه سقّاي ابر سختي مجوش/ اگر تشنه ماني، ز )٢

 هوش/ كه از مردگان پندت آيد به گوش گوشِ  از غفلت هبكَن پنب )٣

هستي بركَنَد/ چون تو را نوح است  فنا بنيادِ سيلِ اي دل ار )٤

  توفان غم مخور ز كشتيبان،

    



تو را گُذري بر مقام  دام ما افتد/ اگرهُماي اوج سعادت به «با توجه به بيت 

  است؟ كدام درست نهگزي» ما افتد

  

 .شودمي ديده) تشخيص( بخشي جان هآراي در بيت )١

 .وجود دارد » گروه اسميپيشينِ هوابست«در بيت  )٢

 .است» مضارع التزامي«ر مصراع دوم فعل د )٣

 .است مفعولي هدر مصراع دوم نشان» را«حرف  )٤

    



  .  ... جزبه شود،مي ديده »جناس« يهآرا ،زير ابيات ههمدر 

  

  مار بد جاني ستاند از سليم/ يار بد آرد سوي نار مقيم )١

بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار/ خوش بُود دامن صحرا و  )٢

 تماشاي بهار

 ؟پيچان به جنگ ،و چنگِ نهنگ/ به دشت آمدي باز رَستي ز دريابِ )٣

  مهر و ناهيد و ماه دهگردان سپهر/ فروزنخداوندِ كيوان و  )٤

     

    



همي دانه و خوشه خروار شد/ ز آغاز، هر خوشه «كدام بيت با مفهوم بيت 

  ارتباط معنايي دارد؟» خروار نيست

  

كند انبار حرف/ مَحرمي كو تا بگويم در دل تنگم خموشي مي )١

 اندك از بسيار حرف

 لشكر برآورد گَردبس اندك سپاها كه روزِ نبرد/ ز بسيار  )٢

 گروهي فراوان طمع ظن بَرند/ كه گندم نيفشانده خرمن بَرند )٣

 اندك اندك به هم شود بسيار/ دانه دانه است غلّه در انبار )٤

    



  ؟در كدام گزينه با بقيه فرق دارد نوع پرسش

  

  ؟بي نامِ تو  نامه كي كنم  باز /اي نامِ تو بهترين سرآغاز )١

 ؟كاران كه خواهد كار بسيارزود است و دشوار/ ز نوتو را پرواز بس  )٢

ه صورت بَرَد بر غير/ اين هم تقليدِكه بي ماهر كيست آن صورتگرِ )٣

 ؟كار به هستيه صفح

 ؟ن گام/ عزّتت چيست؟ عزيزيت كدامخار بر پشت زني زين سا )٤

    



  اي در ابيات زير يافت؟خانوادههم تواننميبراي كدام واژه 

  م نذيرت هردَاوي د ديدِوَكه بُ خود را بصير/ ،آن گفت حق از پيِالف)  

اين راه و  ريدش صحبت/ كه به باغ آمد ازگُل عزيز است غنيمت شمُب) 

  از آن خواهد شد

، فتداُودا و ليك/ پيل اگر دربند ميس هر نبود انديش) هرگزم در سَپ

  شودسخّر ميمُ

عدا چه حباب حاضرند به اَبرو كه مرا با تو كار نيست/ اَ ، ّدعياي مُ )ت

  حاجت است؟ 

  

  اغنيا )١

  ) محتاج٢

  ) مبصر٣

  ) تسخير٤

    



 به جز، شودديده مي» جهش ضمير«ايي ضمير ججابه ها،گزينه هدر هم

  . ... هگزين

  

 چو اكوانش از دور خفته بديد/ يكي باد شد تا بِر او رسيد )١

 ساختش ماهيان هانداختش/ كفن، سين اندر به درياي ژرف، )٢

به دست خودت چشم و ابرو نگاشت/ كه مَحرَم به َاغيار نتوان  )٣

 گذاشت

 بينمت از من كه ويران بينمت/ بيشه را خالي ز شيران اي دريغ )٤

    



  در كدام گزينه آمده است؟ ،رعبارت زي ةشدبخش مشخص مترادفِ

  »رهيدني نباشد و گَرَم به نوبت عمر/ رهايي/ هبويمن و «

  

 افراسياب  برآيد همه كامِ /خراب اين كار گرددني از جها )١

نالي و اندوه ِكه از درِد كه مي اي مُرغ سَحَر چند كني ناله و زاري/ )٢

 ؟داري

 بيا تا جهان را به بَد نسپريم/ به كوشش همه دست نيكي بريم )٣

مرا به بوي خوشت جان ببخش و زنده بدار/ كه از تو چيزي از اين  )٤

 خواهمبيشتر نمي

    



  . ... جزبه شود،ديده مي» صفت مبهم« هاگزينه هدر هم

  

 آموزگارنامُخت از گذشتِ روزگار/ نيز ناموزد ز هيچ هر كه  )١

نه همه مستمعي فهم اند/ تسبيح دريا و درختان همه در كوه و )٢

 اسراركند اين 

چنانت شمارد كه كس  نبايد كه بدپيشه باشدت دوست/ كه هر )٣

 اوست 

همه گويند و يكي گفته رحمت او/  كرم و قيامت سخن اندرتا  )٤

  هزار نيايد ز

    



  ؟شودديده مي» سندمُ«ابيات زير نقش دستوري  در كداميك از

  

 متاع جواني به بازار نيست ؟/خريدچو بفروختي از كه خواهي  )١

 ، آموختن عار نيستبياموز ، بردباري و سعي/ز آزادگان )٢

زيباي تو را/ نيست گوشي كه  ُرخاي نيست نبيند ديده )٣

 نشنود آواي تو راهمي

 به چشم بصيرت به خود درنگر/ تو را تا در آيينه، زنگار نيست )٤

    



با كدام » نيابد بدو نيز، انديشه راه/ كه او برتر از نام و از جايگاه«بيت 

  گزينه ارتباط معنايي بيشتري دارد؟

  

خُرد/ ليك چون سيلي جهان را  ،هست آن انديشه پيش خلق )١

 خورد و بُرد

آن همه دون حق  چه در وصف تو گويند و كنند انديشه/ هر )٢

 آني توست و تو برتر ز

از يك انديشه كه آيد در درون/ صد جهان گردد به يك دَم  )٣

 سرنگون

ن چه خواست؟/ گر به دل انديشه كني يآن كه بنا كرد جهان، ز )٤

 زين رواست

    



  . ... جزبه، شودمي ديده »اضافه حرف دو با متمّم يك« زير ابيات هدر هم

  

 خواهي سالمت، بركنار است شمار است/ و گربه دريا در منافع بي )١

 من فَرّ فرماندهي داشتم/ به سر بر، كاله مِهي داشتمكه  )٢

 گفتم كه پيمودم بسي ره كه رفتم از سحرگه تا شبانگه/ مگر )٣

  كام شير بجوي كن ز شير در است/ شو، خطر مهتري گر به كام )٤

    



  ؟شودديده نميبين آثار زير  كدام شخصيت، هيچ اثري در از

 اسرارالتّوحيد، آثارالباقيه، ،نامهقابوس الحقيقه،حديقه االسرار،مخزن«

  »داستان زندگي من افسانه، كيمياي سعادت،

  

 نيما يوشيج )١

 محمّد غزّالي )٢

 سنايي غزنوي )٣

  تقي بهارمحمد )٤


