
برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شمارۀ 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

 درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

2 221

2   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار

77%

سؤا لهاي ١ و ٢

درصد مراجعه %77 تا 75% 

سؤا لهای ٢١ و ٢٢

درصد مراجعه %62 تا 59%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

75%

59%

6 253 47

3سؤال دشوارتر   سؤال دشوار 3

سؤا لهاي ٣ تا ۶

درصد مراجعه %86 تا 72%

سؤا لهاي ٤۵ تا ٤٧ 

درصد مراجعه %36 تا 31%

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

72%

43%

31%

10 307 54

4سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 5 7

76%

سؤا لهاي ٧ تا ١٠

درصد مراجعه %76  تا 63% 

سؤا لهای ٢۶ تا ٣٠

درصد مراجعه %58 تا 50%

سؤا لهاي ٤٨ تا ۵٤

درصد مراجعه %49 تا 30%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

63%

50%

30%

20 4211 65

10سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 12 11

77%

سؤا لهاي ١١ تا ٢٠

درصد مراجعه %77 تا 69% 

سؤا لهای ٣١ تا ٤٢

درصد مراجعه %57 تا 41%

سؤا لهاي ۵۵ تا ۶۵

درصد مراجعه %41 تا 24%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

41%

درصد مراجعه %86 به72% درصد مراجعه %62  به43% درصد مراجعه %36 به31% درصد مراجعه %62 به 59%

درصد مراجعه %76  به63%  درصد مراجعه %58 به 50% درصد مراجعه %77 به%69 درصد مراجعه %49 به30% درصد مراجعه %57 به 41% درصد مراجعه %41 به24%

سؤا لهای ٤٣ و ٤٤

درصد مراجعه %58  تا 57%

درصد مراجعه %58  به 57%

2سؤال دشوارتر 2

44

57%

نیکی درس یکم 

سؤا لهای ٢٣ تا ٢۵

درصد مراجعه %62  تا 43%

    سؤا لهای دشوار

4   سؤال نسبتًا دشوار

86%

24%

69%

درصد مراجعه %77 به 75% 

آرایه و تاریخ ادبیات لغت و امال

مفهـومدسـتور زبان
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 1امال و لغت :مبحث

 ؟نیستواژة کدام گزینه تماماً درست  معانی -1

   فرشتگان و ... در آن قرار دارند.عالمی که خداوند نهان از چشم، : پنهان، ( غیب1
 داریمردی، جانب( حمیّت: غیرت، جوان2

   ( قوت: رزق روزانه، خوراک، غذا3
 ( دون همّت: کوتاه همّت، دارای طبع پست، کوتاه اندیشه4

 یابید؟امالیی می غلطدر کدام گزینه  -2

 ز آینة دل تافت بر موسی ز جیب  غیبحدّ صورت بی( صورت بی1
 کاری جداوام خود خواهد ز من هر دم طلب ام( از متاع عاریت بر خود دکانی چیده2
 دار محراب عبادت را  به نور جبهه روشن وشی را چراغ عاریت در آستین دارد( خم3
 رسان غوت روزش بدادکه روزی  ( دگر روز باز اتّفاق اوفتاد4

 تاریخ ادبیاتمبحث: آرایه و 

 آمده است؟ نادرستآرایه در کدام گزینه  -3

 نه خود را بیفکن که دستم بگیر )تضاد(  ( بگیر ای جوان، دست درویش پیر1
 مینداز خود را چو روباه شل )تشبیه(   ( برو شیر درّنده باش، ای دغل2
 که بخشنده، روزی فرستد ز غیب )کنایه(  ( زنخدان فرو برد چندی به جیب3
 چه روباه از آن سیر خورد )جناس همسان(بماند آن   بخت را شیر خورد( شغال نگون4

  به ترتیب از چه کسانی است؟« بهارستان»و « فرهاد و شیرین»آثار  -4
 ( نظامی گنجوی، اوحدی2  ( نظامی گنجوی، جامی1
 ( وحشی بافقی، اوحدی4  بافقی، جامی( وحشی 3

 کدام ابیات جناس تام دارند؟ -5

 به باالی آن شیر ناخورده شیر  الف( یکی کودکی دوختند از حریر
 عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی آید به دستب( آدمی در عالم خاکی نمی

 دیدة من بر رخ زیبای تو باز است تا ام دیده چو باز از همه عالمج( بر دوخته
 یار مهیا نشود یار کجاست؟عیش بی  د( ساقی و مطرب و مِی جمله مهیاست ولی

 د -( ج4 د -( ب3 ج -( الف2 ب -( الف1

 به کار رفته است.« جناس همسان )تام(» …گزینة  جزدر همة ابیات به  -6

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت  افتادم و بسی تقوا به در ( نه من از پرده1
 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی  ساز ( روی جانان طلبی آینه را قابل2
 توان زدن، زلف خمیدة تو را چنگ نمی  ( قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی3
 تهنوز صورت او زیر پرده پنهان اس  ( مهی که راز من از پرده آشکارا کرد4

 دستور زبان :مبحث

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه « شد»معنای فعل  -7
 که کاری نکردیم و شد روزگار  ( چنین گفت با کودک آموزگار1
 بفرمود تا بازگردد سپاه  ( چو شب روز شد بامداد پگاه2
 رسیدند تا پای کوه آن گروه ( چو بانو چنان دید، شد سوی کوه3
 ندا شنید کاندر آی مرحبا  بارگاه او ملك ز خلد شد( به 4

                                                           
 :کنید تمرین شیوه دو به را کتاب این سؤاالت توانید می شما بنابراین. است شده تنظیم مبحثی صورت به درس هر سؤاالت ،کتاب این در 1
 .دهید پاسخ را درس یك سؤاالت تمام مرحله هر در: محور درس( 1
 .دهید پاسخ را( لغت و امال، آرایه و تاریخ ادبیات، دستور زبان، مفهوم) مبحث یك سؤاالت مرحله هر در: مبحثی( 2

70% 

75% 

21/07/96 

22% 

72% 

21/07/96 

42% 

77% 

17/09/96 

42% 

75% 

20/07/97 

29% 

76% 

05/08/96 

70% 

86% 

21/07/96 

55% 

81% 

21/07/96 
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 است؟ متفاوتدر کدام گزینه « گشتن»مفهوم افعال به کار رفته از مصدر  -8

 بر هیچ درخت از این ثمر نیست   ( گرد همه بوستان بگشتیم1
 چشم خودبینی ندارم روی خودرأییم نیست  ( تا مصوّر گشت در چشمم خیال روی دوست2
 نگرمروم وز سر حسرت به قفا میمی  ( از قفا سیر نگشتم منِ بدبخت هنوز3
 ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم  هم چون شب و روزند ( پیری و جوانی پی4

 دارد؟ تفاوتدر کدام گزینه با بقیه « ردیف»معنای  -9

 جا شدنتوان آنزانکه با هستی خود می  عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز( 1
 کنان رسوا شدروح از حلقة او رقص  زنان مجنون گشت( عقل از طرة او نعره2
 بس دل و جان که چو پروانة ناپروا شد  ( تا که آن شمع جهان پرده برافکند از روی3
 پیر ما خرقة خود چاک زد و ترسا شد    ( شکن زلف چو زنار بتم پیدا شد4

 ؟نیستدر کدام گزینه صحیح  شدهنقش واژة مشخص -10

 فروماند در لطف و صنع خدای )نهاد(   دست و پایدید بی روبهی( یکی 1
 شل )متمم( روباهِمینداز خود را چو    ( برو شیر درنده باش، ای دغل2
 رایی )متمم(بماند تا ابد در تیره   را گر نبخشد روشنایی خرد( 3
 همه ادبارها اقبال گردد )مسند(   حال گردد قرین( اگر لطفش 4

 مفهوم :مبحث

 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر  -11

 که نیکی رساند به خلق خدای  ( کسی نیك بیند به هر دو سرای1
 با خلق، کرم کن چو خدا با تو کرم کرد  که ممتع شوی از دنیی و عقبی ( خواهی2
 نباید جز به خود، محتاج بودن   ( چه در کار و چه در کار آزمودن3
 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا  ( ده روز مهر گردون افسانه است و افسون4

 تر است؟ کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیك -12

 «که گوید نیستم از هیچ آگاه/  کمال عقل آن باشد در این راه»

 خرد را و جان را نگارنده اوست   ( توانا و دانا و دارنده اوست1
 کزین برتر اندیشه برنگذرد   ( به نام خداوند جان و خرد2
 عقل حیران گشت و جان مبهوت شد  ( در جاللش عقل و جان فرتوت شد3
 کو چو سوسن صد زبان افتاد و الل  ( گوش آن کس نوشد اسرار جالل4

 بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ -13

 «نه خود را بیفکن که دستم بگیر/  بگیر ای جوان، دست درویش پیر»
  هر که یارش نیست زو بیزار باش   ( هر که او را یار باشد یار باش1
 رونق هنگامة احرار باش   ( تا توانی با جماعت یار باش2
  نه در بند آسایش خویش باش   دار درویش باش( تو خاطر نگه3
 به اخالق پاکیزه درویش باش  ( تو بر تخت سلطانی خویش باش4

 … .بیت  جزدارند بههمة ابیات زیر با هم تناسب معنایی  -14
 نه بر فضلة دیگران گوش کن  ( به چنگ آر و با دیگران نوش کن1
 نماند بر زمین هرکس که کوری را عصا گیرد آرد( نهال دستگیری، دستگیری بار می2
 مخنّث)نامرد( خورد دسترنج کسان  ( چو مردان ببر رنج و راحت رسان3
 چه باشی چو روبه به وامانده سیر  ( چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر4
 
 
 
 

60% 

69% 

21/07/96 

43% 

63% 

21/07/96 

74% 

77% 

20/07/97 

54% 

63% 

05/11/97 

33% 

77% 

18/08/97 

47% 

76% 

07/01/98 

55% 

74% 

16/09/97 



 

 

 نیکی :درس یکم پایة یازدهم -(2فارسی )

10 

 

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با بقیه  -15

 که سعیت بود در ترازوی خویش   ( بخور تا توانی به بازوی خویش1

 جز آن متاع نیابی که خود فرستادی  ( بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم2

 کسی برد خرمن که تخمی فشاند  نشاند( برآن خورد سعدی که بیخی 3

 نه در چنگ و بازوی زورآور است   ( سعادت به بخشایش داور است4

 تناسب مفهومی دارد؟« همه ادبارها، اقبال گردد/  اگر لطفش قرین حال گردد»کدام گزینه با بیت  -16

 نیازم و ز ادبار فارغمز اقبال بی  ( جغد و هماست در نظرم مرغ یك قفس1

 اقبال را عالمت و ادبار را اثر  ( بر روی دوستان تو و دشمنان توست2

 وان را که بخواهد به برش دارد اقبال   ( آن را که براند ز درش یابد ادبار3

 که خندة شب ادبار، صبح اقبال است  ( به ظلمتی که ز دوران رسد گرفته مباش4

 ام بیت قرابت مفهومی دارد؟بیت زیر با کد  -17

 «مانده سیرچه باشی چو روبه به وا/  چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر»

 نه وقتی که سیالب از سرگذشت  ( کنون کوش کآب از کمر درگذشت1

 مکن زور بر ضعف درویش عام   ( چو تمکین و جاهت بود بر دوام2

 تا شب نرود صبح پدیدار نباشد   نبینی( تا رنج تحمل نکنی، گنج 3

 غالم همت خود باش و فکر زندگانی کن  خوان این و آن تا کی( رهین منت و مهمان4

 تری دارد؟ قرابت دقیق« مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّت تن.»مفهوم کدام گزینه با عبارت  -18

 که بازوی همّت به از دست زور  همّت برآر از ستیهنده )نافرمان( شور( به 1

 چه مشتی زرش پیش همّت چه خاک  ( چو طفل اندرون دارد از حرص پاک2

 آن که تسلیم نشد همّت مردانة ماست  ( پیش زور و زر غالب همه تسلیم شدند3

 اده است پشت سپه قوی به سوار پی ( از بس که سعی همّت مردان فروتنی است4

 ؟نیست« بلندهمّتی»کدام بیت در توصیه به  -19

 بـــود ارجمـــند کــار همـــه در  بــــود بلنـــد چون مرد ( همّت1

 دنی مـــردم نرسد مرتبت به هرگز  رسید مرتبت بدین بلند همّت ( از2

 بود بـــــلند هـــمّت کــــه را هر   زود گـــردد پست که ندانی( می3

 میل؟ چو قد و سود چه روشن روی   کن روشن و بلنــد همّت و ( دل4

 . … جزبیت زیر، با همة ابیات قرابت مفهومی دارد به -20

 «به خود محتاج بودن نباید جز/  چه در کار و چه در کار آزمودن»

 چون پَری از دیدة مردم نهان   ( گنج زری بود در آن خاکدان1

 خبر از مصلحت کار توستبی   ( غیر، که غافل ز دل زار توست2

 کنی از خویش کنهر چه طلب می  ( خواهش مرهم ز دل خویش کن3

 در تو بود هر چه تمنّا کنی   ( چشم فروبسته اگر واکنی4

 
 

57% 

70% 

21/07/96 

65% 

73% 

20/07/97 

60% 

72% 

20/07/97 

41% 

69% 

20/07/97 

64% 

73% 

04/08/97 

46% 

72% 

07/01/98 
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 امال و لغت :مبحث

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر متن زیر، چند  -21

 اگر به خالف آن کاری افتد، کرم و همیّت و شهامت او سرزنش نگردد و با سعادت شهادت او را ثواب مجاهدت فراهم آید. پس خویشتن »

 «خوار افکند و حلق او محکم بیفشرد.بر گردن ماهی

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یك1

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه با بقیه « شدن»مفهوم مصدر  -22

 غمی راما را نیافریدند از بهر بی  ( با هر غمی که آید راضی شو، ای دل، آن را1
 که آن جا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با  باید به صحرای قناعت شو( گرت نزهت همی2
 بو کز طفیل نازنین بوسیم پا را هر زمان  ( ای سر به زودی خاک شو، پیش در آن نازنین3
 بهر جان دادنم آمد همه اسباب مرتب  ( ای اجل رنجه شو اکنون که ز بیماری هجران4

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات
 کند؟ های دو بیت زیر را مشخص میکدام گزینه به درستی آرایه -23

 بند هوسیسرمست هوا و پای/  نفسیسخن چه شیرینای بلبل خوش»
 «کز دست و زبان خویشتن در قفسی/  ترسم که به یاران عزیزت نرسی

 مجاز -تشخیص -( تضاد2 تشبیه -نظیرمراعات -آمیزی( حس1
 تشخیص -تشبیه -آمیزی( حس4  کنایه -استعاره -آمیزی( حس3

 در کدام گزینه تماماً درست است؟« این وادی مگرد/ نیست آهویی در این صحرا که شیر اندام نیستجوهر مجنون نداری گرد »های بیت آرایه -24

 ( جناس، تضاد، کنایه2  ( استعاره، کنایه، تشبیه1

 ( مجاز، جناس، تشبیه4  جناس( استعاره، کنایه، 3

 . … جزبهها، یکسان است؛ در همة ابیات، تعداد تشبیه -25

 پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب  ( گرد شمع رُخت ای شوخ من سوخته جان1
 آواز امشببلبل ساز تو را دیده هم  نالد( مرغ دل در قفس سینة من می2
 آیدچو آفتاب به افسر فرو نمی  ( سری که داغ جنون برگرفت از خاکش3
 بلبل طبع مرا قافیه پرداز امشب  ( کرد شوق چمن وصل تو ای مایة ناز4

 زبان دستور :مبحث
 است؟« تضمن»های کدام گزینه، از نوع رابطة معنایی جفت واژه -26

 ( )کشور و ایران(، )فرزند و دختر(2 ( )سیر و کاشتن(، )سهند و سبالن(1

 وزن(( )سیر و گرسنه(، )گرم و 4  ( )اَرَس و کارون(، )سیر و پیاز(3

 است؟« مرکب»در میان واژگان زیر، چند واژه  -27

 «رنگ، دلداربخت، شوریدهرایی، روشنایی، نگونبخش، تیرههمّت، چاشنیکمربسته، دون»

 ( پنج4 ( چهار3 ( سه 2 ( دو1

 دارد. تفاوتهای دیگر با گزینه …در بیت گزینة « شد»کاربرد فعل  -28

 زین پس من و دُردی )شراب ناخالص( خرابات   ( صافی چو بشد به دور سعدی1
 که کنم جان فدای دوستوان هم برای آن  ( دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف ماند2
 با پریشانی دل شوریده چشم خواب داشت  ( در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد3
 در پای مفکنش که چنین دل کم اوفتد  دست گیر( افتادة تو شد دلم ای دوست 4

 شود.مربوط می …با  …، به همنشینی «ماه»های زیر، دریافت معنای در جمله -29

 ماه، روشن بود. -ب ماه، طوالنی بود. -الف

 ( نهاد با قید4 ( مسند با نهاد3 ( فعل با مسند2 ( فعل با نهاد1
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 نیکی :درس یکم پایة یازدهم -(2فارسی )
 

 ؟یابیدنمی« مفعول»در کدام گزینه  -30

  که نیکی رساند به خلق خدای   (کسی نیك بیند به هر دو سرای1
 ز دیوار محرابش آمد به گوش  ( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش2
 ستبایست، دادهبه هر کس آن چه می   ست( در نابستة احسان گشاده3
 گاهآکه گوید نیستم از هیچ    ( کمال عقل آن باشد در این راه4

 مبحث: مفهوم

  یافت؟ تواننمیمفهوم بیت زیر را در کدام بیت  -31

 «کم نی و بـــیش باشـــد مــوی یك نی که/  عـــالــــم وضــــع نـــهاده ترتیبـــی به»

 که هر چیزی به جای خــــویــش نیکوست  ( جهان چون چشم و خال و خط و ابروست1

 هــــمه عـــالم خــــلل یـــابـــد ســراپـا   ( اگــــر یـــك ذرّه را بـــرگـیری از جای2

 دالن چشم سـوزن استعــالم به چشم تنگ  دور از تو در جهان فراخـــم مجال نیست (3

 بیش نه نــیامد کـــم ســـاخـــتن آن کـــز  خویش انداز به هـــرچیز ســـاخت ( چنان4

 با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟« همه ادبارها اقبال گردد/  اگر لطفش قرین حال گردد»بیت  -32

 ها(مردود خلق باش مقبول ذوالمنن )= صاحب منّت  ( بفکن حجاب جسم تا بشکنی طلسم1

 پایة اقبال شدی پَستِ او   ( هر که گرفتی ز هوا دست او2

 دلبران در حلقة اقبال پیدایی شدند   ( بیدالن در پردة ادبار متواری شدند3

 قافله در قافله است و کاروان در کاروان  ( ای خداوندی که از اقبال سوی درگهت4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه  -33

 برند پشّه و عنقاروزی خود می درویشخورند منعم و ( قسمت خود می1

 ایگنج احسان بر همه بگشاده  ایمان دادهطلب تو این طلب( بی2

 در آن ویرانه گنج جان نهادی  ( در گنجینة احسان گشادی3

 مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا  نوازی( از در بخشندگی و بنده4

 ؟نداردبا کدام گزینه قرابت « که نیکی رساند به خلقِ خدای/  به هر دو سرایکسی نیك بیند »مفهوم بیت  -34

 این نصیحت، مور درکار سلیمان کرد و رفت  ( پاس لشکر داشتن از خسروان زیبنده است1

 دست خود بوسید هر کس دست سائل را گرفت  جویی درویش نیست( طاعتی باالتر از دل2

 نکنی از این زیانی، نرسد از آن شکستت  عطایی( بنوازی ار گدایی به تفقّد و 3

 حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست  ( گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر4

 قرابت مفهومی دارد؟« نژند آن دل، که او خواهد نژندش/  بلند آن سر، که او خواهد بلندش»کدام گزینه با بیت  -35

 بلند آن سر که در راهش شود پست  جان که از عشقش شود خوار( عزیز آن 1

 وان کاو عزیز توست نگوید کسش که خوار  ( هر کس که خوار توست ندارد کسش عزیز2

 هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار  ( هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست3

 آن جان، عزیز نیست که نبود فدای او  ( آن سر بلند نیست، که بر در نسایدش4

 کدام گزینه با ابیات زیر قرابت معنایی دارد؟ -36

  درها از جُستن است عقل شرط/  برسد گمــــانبی هرچند رزق»

 «اژدرها دهــان در مـــــرو تو/  مُرد نخواهد اجل بی کس گرچه

 حمیّت کشند، نه به قوت تن.( مردان بار را به نیروی همّت و بازوی 1

  .ستا ق شرطاسباب حصول آن تعلّه ست با رزق اگر چه مقسوم( 2

 مردن به علّت، به از زندگانی به مذلّت. (3

 است. این نه بازی نیین است، خانه که تو را گفت حکیمی آموخت.همی اندازینفت ( هندوی4

24% 

50% 

20/07/97 

52% 

57% 

05/08/96 

27% 

49% 

21/07/96 

32% 

47% 

21/07/96 

14% 

49% 

05/08/96 

25% 

46% 

16/09/97 

32% 

45% 

05/08/96 



 

 
13 

 

 نیکی :درس یکم پایة یازدهم -(2فارسی )

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -37

 بگذر از دلو و رسن، یوسف از این چاه ببر  ( رزق، لب تشنة ارباب توکل باشد1

 تر استرزق تو بر تو ز تو عاشق  ( هین توکل کن، ملرزان پا و دست2

 کلید رزق به غیر از شکسته پایی نیست  ( اگر بود به توکل ارادت تو درست3

 دست و پایی راکلید رزق خود تا کی کنی بی  پروری را نام ای زاهدای تن( توکل کرده4

 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی  -38

 «که نی یك موی باشد بیش و نی کم/  به ترتیبی نهاده وضع عالم»

 ریزد از هم ارتباطشود میای کم مینقطه  ( نیست در کل جهان جزوی که در آن کار نیست1

 خلل یابد همه عالم سراپای   یك ذرّه را برگیری از جای( اگر 2

 تا کند پادشه بحر، دهان پرگهرم  گیر، بگو( پایة نظم بلند است و جهان3

 نیز به جز جبر ز نظم انتظار نیست  ( صنع خداوند جهان نظم کامل است4

 قرابت معنایی دارد؟« نباید جز به خود، محتاج بودن/  چه در کار و چه در کار آزمودن»کدام گزینه با بیت  -39

 آزمون را یك زمانی خاک باش  خراشها چون سنگ بودی دل( سال1

 فرزند خصال خویشتن باش  شکن باش( چون شیر به خود سپه2

 چو روزگار بهر آزمودنی بتری  ( در آزمودن تو گرچه روزگارم رفت3

 سانش آزمود! چه نیك آزمودنیزین  و رفت( چون دید هیچ نیست فکندش به خاک 4

 ابیات کدام گزینه با مفهوم بیت زیر قرابت معنایی دارند؟ -40

 «راییبماند تا ابد در تیره/  خرد را گر نبخشد روشنایی»

 چراغ عقل یابد روشنایی   الف( وگر زان زلف بندی برگشایی

 ایچراغ هدایت تو بر کرده   ایب( خرد را تو روشن بصر کرده

 بصارت داد تا هم زو هراسیم   ج( خرد بخشید تا او را شناسیم

 روشنی دیدة تاریك عقل   کش رشتة باریك عقلد( مهره

 ب -( الف4 ب -( د3 ج -( د2 الف -( ج1

 قرابت دارد.…  جزبهمفهوم بیت زیر با همة ابیات  -41

 «شرط عقل است جُستن از درها/  گمان برسدبیرزق هر چند »

 رسد تا نیم جانی در تن استنیم نانی می  آید به کف، حرف است اینکوشش نمی( رزق بی1

 پنجة کوشش کلید رزق را دندانه است  رسد، افسانه استتردد میکه روزی بی( این2

 دهن باشد چرادر تالش رزق، آدم بی  ( شد به لب وا کردنی گنجینة گوهر صدف3

 دست و پا خدا دادستکه رزق مردم بی  ( من از رسیدن روزی به خویش دانستم4

 است؟ متفاوت مفهوم کدام بیت با سایر ابیات -42

 که خود هم توشه داریم و هم انبار   ( نیفتد با کسی ما را سر و کار1

 گاه منکز دست خود بود چو سبو تکیه   مردم مرا نیاز( نبود به ناز بالش 2

 این جام ز خود بادة گلرنگ برآرد  ( محتاج به می نیست رخ الله عذاران3

 ما را بس است مستی ذکر مدام دوست   ( در بزم ما به باده و جام احتیاج نیست4
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 نیکی :درس یکم پایة یازدهم -(2فارسی )

 
 امال و لغت :مبحث

 دارد؟ تفاوتدر کدام بیت با سایر ابیات « ننگ»معنی  -43

 داری، از آن فخر، عار دار  ننگگر نام و   همتی رسد( فخری که از وسیلت دون1
 بضاعت ننگآیدش از خود شرم نمی  ( جان بر کف دست آمده تا روی تو بیند2
 جای مگس است این همه حلوا که تو داری  ندارند ننگ( امثال تو از صحبت ما 3
 نیست ننگبعد از آن نامت به رسوایی برآید   ( گر تو را کامی برآید دیر زود از وصل یار4

 شود؟امالیی یافت می غلطدر کدام گزینه  -44

 تو حالوت غمش بین که یکش هزار بادا  گداز ماه منگر به گسستگی زهره( به 1
 از مشیّت رشت پود و از حمیّت بافت تار   که جامة قدرتش را در ازل نسّاج صنع( آن2
 به همّتت شود آسوده خاطرم ز عقاب  غرض زا( به دولتت شود آزاد گردنم 3
 این است طبع دهر، دلت مضطرب چراست؟  ( آزارجو عزیز بود، لطف جوی خوار4

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات
 کار رفته است؟به« استعاره، کنایه، جناس تام )جناس همسان(»های در کدام بیت آرایه -45

 قتل اینان که روا داشت که صید حرمند  نظران ریختی ای کعبة حسن( خون صاحب1
 گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند  گر نکشد طالب دوست( جور دشمن چه کند 2
 خلقی اندر طلبت غرقة دریای غمند  ( شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق3
 گویی از مشك سیه بر گل سوری رقمند  های خط موزون تو پیرامن روی( حرف4

 است؟ نادرستآرایة مقابل کدام بیت  -46

 که گنج عافیتت در سرای خویشتن است )حسن تعلیل(  مروّت دهرمرو به خانة ارباب بی( 1
 همان بخردان نیز و هم راستان )مجاز(   ( جهان دل نهاده بدین داستان2
 سیری از خرمن نباشد دیدة غربال را )تشخیص(  چشمان چه سازد نعمت روی زمین( با تهی3
 کز گریبان مالمت سر بر آوردن نیارد )کنایه(  دامن آور( عشق و مستوری نباشد پای گو در 4

 های کدام گزینه به کار رفته است؟آرایه« که بر نظم تو افشاند فلك عقد ثریا را/  بخوان حافظغزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش »در بیت  -47

 ( تشخیص، ایهام، تناقض2  ( کنایه، تشبیه، تشخیص1
 آرایی، تضاد، تشبیه( واج4  استعاره، تلمیح، تضاد( 3
 

 دستور زبانمبحث: 

 در معنای غیر اسنادی به کاررفته است؟« شد»در ابیات کدام گزینه، فعل  -48

 به مرگ آشنا کن به تدریج جان را  الف( چو شد زهر عادت مضرّت نبخشد
 هم در تو گریزندم دست من و فتراکت  شدب( دانم که سرم روزی در پای تو خواهد 

 جلوة گلشن به باغ همچو نگاران رسید  ج( دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
 کرد باید و به زبانکنون به نامه همی  د( شد آن زمان که به شمشیر کار باید کرد

 ذشتلیك آن زمان که تیر خطا از کمان گ  هـ( شد آسمان ز کرده پشیمان در این عمل
 ( ج، د، هـ4 ( ب، هـ، الف3 ( ب، ج، د2 ( الف، د، هـ1

 است؟ نرفتهکار به« تضمن»در کدام بیت رابطة معنایی  -49

 که لعل از میانش نباشد به در   ها پاس دار ای پسر( همه سنگ1
 هر که غارتگری باد خزانی دانست  بیاور که ننازد به گل باغ جهان ( می2
 ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد  ( خاک وجود ما را از آب دیده گل کن3
 چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا  شوم از یار جدابارد و من می( ابر می4
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 نیکی :درس یکم پایة یازدهم -(2فارسی )

 شود؟انجام می« مسند»با « نهاد»از طریق همنشینی « ماه»در کدام گزینه دریافت معنای  -50

 ( آن ماهی که طوالنی گشت، پایان عمر بود.2 ( از روی ماه آن صنم، شب گشت بیدار.     1

 ( از ماه و ستاره همگی تلخی برآمد.4 ( یك ماه گذشت، هیچ خبری باز نیامد.3

 به کار رفته است؟« صفت مبهم»از نوع  پیشیندر کدام گزینه وابستة  -51

 وان دگر از لعل و شکر پیش باز آرد زکات  گیرد وان دگر پرسش کند( آن یکی دست تو 1
 که دگر پرسش حال پدر پیر نکردی  ( چه غروری است در این سلطنت ای یوسف مصری2
 که بخشنده روزی فرستد ز غیب  زنخدان فرو برد چندی به جیب ( 3
 که نیکی رساند به خلق خدای  کسی نیك بیند به هر دو سرای( 4

 تضمن وجود دارد؟ چند رابطه از نوع های زیر، به ترتیب چند رابطه از نوع ترادف ودر میان گروه واژه -52

 نه و ملخ()ادبار و اقبال(، )محمل و مهد(، )رایت و بیرق(، )دست و بدن(، )بیعت و میثاق(، )تند و ترش(، )ورزش و فوتبال(، )هنر و نقاشی(، )پروا

 سه -( چهار4 چهار -( چهار3 چهار -( سه2 سه -( سه1

 کار رفته است.صفت مبهم در هر دو جایگاه وابستة پیشین و پسین به …گزینة  جزبهها در همة گزینه -53
 پشت دستی نگزیدیم به دندانی چند  ( هیچ کس را سرپایی نزد ایام که ما1
 وی از تو به ملك جان دارم خبری دیگر  دیگر( ای ذکر تو را در دل هر دم اثری 2
 این ره ار نیك نباشد، ره دیگر گیریم  ( حالیا در ره رندی قدمی چند زنیم3
 در دیدة من ز هجر خاری دگر است  ( هر روز دلم به زیر باری دگر است4

 قرار گرفته است؟در چند بیت از اشعار زیر صفت مبهم در جایگاه وابستة پیشین  -54

 تا دگر عیب نگویند من حیران را  را دیده در اوصاف تو حیران مانده الف( همه
 که عالم بر دو چشم من سیاه است  ب( مرا کاری دگر در پیش راه است

 زین بیش ملرزان دل آسودة ما را   ج( در زلف مده راه دگر باد صبا را
 بسته او را راه پروازغم دل   د( دگر مرغان، پر اندر پر، نواساز

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یك1

 مفهوممبحث: 
 در کدام گزینه آمده است؟« که گوید نیستم از هیچ آگاه/  کمال عقل آن باشد در این راه»بیت  مقابلمفهوم  -55

  بین نبیند حقدیدة رنگ   بین گزیند حق( دیدة عقل1
 ها زیر پای هستی اوستهست   اوست( عقل ما رهنمای هستی 2
  عقل را جان و عقل برباید   ( عزّ وصفش که روی بنماید3
 چونهمه در امر قدرتت بی   ( آتش و آب و باد و خاک سکون4

 ابیات کدام گزینه، با هم تناسب مفهومی دارند؟ -56

 او خواهد نژندشنژند آن دل، که  ( بلند آن سر، که او خواهد بلندش1
 گه کند در تاجش از شبنم گُهر  زرگه نهد بر فرقِ نرگس تاجِ 

 ستبایست، دادهبه هر کس آنچه می  ست( در نابستة احسان گشاده2
 به نیکی بباید سپردن رهش  دهشچو بخشایش آورد نیکی

 که نی یك موی باشد بیش و نی کم  ( به ترتیبی نهاده وضع عالم3
 پس ز هر ذرّه بدو راهی دگر  درگاهی دگرهست در هر ذرّه 

 راییبماند تا ابد در تیره  ( خرد را گر نبخشد روشنایی4
 علم دادش تا شناسایی گرفت  عقل را چون دید بینایی گرفت

 مفهومی دارد؟ تقابلبیت زیر، با کدام بیت  -57

 «هیچ آگاهکه گوید نیستم از   کمال عقل آن باشد در این راه»

 باطن( کی بردلیك هرگز، ره به کُنهت )  برد ( عقل اگر از تو وجودی پی1
 هر چه را گویی خدا آن فهم توست  ( ذره ذره در دو گیتی فهم توست2
 ای بشناختیمکمال ذرهّ تا  ( عقل و جان و دین و دل درباختیم3
 ماندجان ز عجز انگشت در دندان ب  ( عقل در سودای او حیران بماند4

14% 

41% 

21/07/96 

16% 

40% 

20/07/97 

10% 

40% 

20/07/97 

27% 

42% 

20/07/97 

14% 

38% 

20/07/97 

21% 

37% 

20/07/97 

15% 

31% 

04/08/97 

11% 

30% 

04/08/97 
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  قرابت دارد؟« دانه شدگریة شام و سحر شکر که ضایع نگشت/ قطرة باران ما گوهر یك»مفهوم بیت کدام گزینه  با بیت  -58
 ببین که در طلبت حال مردمان چون است ( ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است1
 کیست ةکه به پروانبازپرسید خدا را  دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو( 2
 رو که با دلدار پیوندیبدین راه و روش می ( دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است3
 دانه جوهری داندیك گوهر که قدر بینش ز خال توست مرا ةمدار نقط( 4

 است؟ دور «آید نه از راینه از تدبیر کار /  وگر توفیق او یك سو نهد پای»مفهوم کدام گزینه، از بیت  -59

 برون نتوان شدن مویی ز تقدیر  ( اگر صد موی بشکافم ز تدبیر1
 روی به دیوار صبر، چشم به تقدیر او ( با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم2
 همی برابر تدبیر او رود تقدیر  ( چنان براند تدبیرها که پنداری3
 آن چنان تدبیر کردم، وین چنین تقدیر بود ( گفتم از قیدش به دانایی برون آیم ولیك4

 بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ -60
 «شد بر جانانه جان رفت، بر دلدار پادشاست/ دل بارگه کنون حافظ منزل»
 یار به تنها داشتن صحبت بوده پادشاهی ایمدانستهنمی نعمت این قدر گدایان ( ما1
 را اقلیم هفت سلطان نظر در نیاردمی مغان پیر خدمت در کمر بندد بر که آن (2
 نشد خوار جهانیان نظر در کاو  نشد یار تو کس عداوت به شاها (3
 او عام به لطف دارممی امید همچنان نظر در نیارد سلطان من چو را عامی گرچه (4

 مفهومی دارد؟بیت زیر، با کدام بیت قرابت  -61

 «شرط عقل است جستن از درها / گمان برسدرزق هر چند بی»

 در تالش این شکار دام دست و پا مزن نیاز است از طلبآموز روزی بی( مرغ دست1
 دست و پایی فارغماز تالش رزق با بی ( آفتاب از لعل غافل نیست در زندان سنگ2
 دهن باشد چراش رزق، آدم بیدر تال ( شد به لب واکردنی گنجینة گوهر صدف3
 کوشمکن ورنه برو بیهوده می  ( تالش روزی ننهاده، مشتاق4

  است؟ متفاوتدر کدام بیت « ردیف»کاربرد معنایی  -62

 این شــرار شــوخ، اول در دل آدم گـــرفت ( عشـــق از خاکستر ما ریخت رنگ آسـمان1
 دیو از دســـــت سلیمان عاقبت خاتم گرفت کم گرفتتو را کم( خط کافر لعل ســـیراب 2
 دامن گل را ز دســت بــلبالن شبــنم گرفت برد از پیش کار خویش را( شوخ چشمی می3
 دست خود بوسید هر کس دامن پـاکان گرفت ( از وصال ماه مصر آخــر زلیخا جــان گرفت4

 دارد؟تری به دو بیت زیر کدام گزینه مفهوم نزدیك -63

 «بهارت خوش که فکر دیگرانی / به گوش ارغوان آهسته گفتم / جانیکشیده سر به بام خسته / سحر دیدم درخت ارغوانی»

 چشم از بد و نیك خلق پیش اندازیم ( به زان نبود که برگ عزلت سازیم1
 نرسد از آن شکستتنکنی از این زیانی،  ( بنوازی ار گدایی به تفقّد و عطایی2
 شود در تیر مارراستی عیب نمایان می ( از بدان نیکی، بدی از نیکوان شایسته نیست3
 چون عشق سخت گردد دل کژ کند روایت ( دل وصف او به نیکی کردی همیشه، آری4

 . … جزبیت زیر با همة ابیات قرابت مفهومی دارد به -64

 «نه خود را بیفکن که دستم بگیر/  درویش پیر بگیر ای جوان، دست»
  انددارانِ دل مردهنه شب زنده  اند( به ایثار مردان سبق برده1
 پوشکه سترِ خدایت بوَد پرده  ( به پوشیدن سترِ درویش کوش2
 کندچین سرگران میکه بر خوشه  کند( خداوند خرمن زیان می3
 گزاررا شکر نعمت خداوند  دولت هزار ( چو بینی دعاگوی4ِ

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت  -65

 دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد ( منزل حافظ کنون بارگه پادشاست1
 آید صفیرمز بام عرش می ( من آن مرغم که هر شام و سحرگاه2
 زندان و گرفتار قفس گنه بستةبی م شده از جور فلك( بلبل گلشن قدس3
 اگر به سوی من آری پیامی از برِ دوست ( به جان او که به شکرانه جان برافشانم4

31% 

36% 

21/07/96 

3% 

24% 

21/07/96 

19% 

33% 

20/07/97 

11% 

36% 

04/08/97 

25% 

33% 

07/01/98 

17% 

33% 

05/08/96 

23% 

31% 

19/08/96 

17% 

31% 

04/08/97 



برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شمارۀ 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

 درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

70 9166

5   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 5

سؤا لهاي ۶۶ تا ٧٠ 

درصد مراجعه %84  تا 68%

سؤا لهای ٨٧ تا ٩١

درصد مراجعه %67 تا 59% 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

68%

59%

74 9471 117

4سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 3 3

سؤا لهاي ٧١ تا ٧٤

درصد مراجعه %77 تا 66%

سؤا لهای ٩٢  تا ٩٤

درصد مراجعه %62 تا 50% 

سؤا لهاي ١١۵ تا ١١٧ 

درصد مراجعه %38 تا 37%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

66%

50%

37%

78 9875 123

4سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 4 6

70%

سؤا لهاي ٧۵  تا ٧٨

درصد مراجعه %70  تا 58%

سؤا لهای ٩۵  تا ٩٨

درصد مراجعه %56  تا 50%

سؤا لهاي ١١٨ تا ١٢٣

درصد مراجعه %49 تا 31%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

58%

50%

31%

86 10779 133

8سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 9 10

71%

سؤا لهاي ٧٩ تا ٨۶ 

درصد مراجعه %71 تا 60%

سؤا لهای ٩٩ تا ١٠٧

درصد مراجعه %59  تا 43%

سؤا لهاي ١٢٤ تا ١٣٣

درصد مراجعه %42 تا 25%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

60%

43%

سؤا لهای ١٠٨ تا ١١٤

درصد مراجعه %51 تا 42%

42%

سؤال دشوارتر7

114

درصد مراجعه %71 به60% درصد مراجعه %59  به 43% درصد مراجعه %42 به 25% درصد مراجعه %70  به 58% درصد مراجعه %56  به50% درصد مراجعه %49 به31%

درصد مراجعه %84  به68% درصد مراجعه %67 به 59%  درصد مراجعه %77 به %66درصد مراجعه %51 به 42% درصد مراجعه %62 به50%  درصد مراجعه %38 به37%

قاضی بُست درس دوم

77%
84%

25%

مفهـوم دسـتور زبان

آرایه و تاریخ ادبیاتلغت و امال
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 مبحث: لغت و امال
 به ترتیب چه معنایی دارند؟« ننگ، اقبال، حمیّت، گران»های واژه -66

 مردی، سبك( بدنامی، روی آوردن، جوان2  ، مردانگی، سبك( آبرو، خوشبختی1

 بختی، شرک، سنگیننیكآبرویی، ( بی4 ، غیرت، سنگینبختی( حرمت، خوش3

 ها درست است؟در کدام گزینه معنی تمام واژه -67

 ( )جیب: جبین(، )توقیع: امضا کردن فرمان(، )فروماندن: متحیّر شدن(1

 حال(، )صنع: آفریده(( )خیرخیر: سریع(، )شوریده رنگ: آشفته2

 )قرین: یاری(( )همّت: سعی(، )توفیق: سازگار گردانیدن(، 3

 ( )دغل: مکر(، )سور: جشن(، )زایل شدن: افزایش یافتن(4

 به ترتیب در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟« خواجه، ضیعت، صلت، وبال»های معنای واژه -68

 ( بزرگ، مال و متاع، پول، گناه2 سرور، زمین کشت، جایزه، بیماری (1

 ( سرور، زمین زراعتی، بخشش، عذاب4  مباهات، دشوار( رئیس، خواسته، 3

 آمده است؟ متفاوتدر کدام گزینه « مثال»معنی واژة  -69

 که گردد مضاعف بر او آن نوال )= بخشش(  ( بخندید پرویز و دادش مثال1

 مثال مرهمی در کار کردن  ( زهی بر کار و ساکن تو به ظاهر2

 های دُر که باشد در انار ای دلمثال دانه ها درون چاکران خودشادی( در آکنده ز 3

 حدیث تشنه و آب زالل است  ( مثال چرخ و خاک بارگاهش4

 شود؟امالیی یافت می غلطدر کدام گزینه  -70

 خطوات قلمت خط خطا بر احکام که کشیده است بر اوراق فلك( تویی آن کس1

 کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می  دارند روز داوریباور نمی( گوییا 2

 حضور صراحی و جام رفتعمری که بی  ( وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم3

 کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می کنند( واعظان کاین جلوه در مهراب و منبر می4

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات

 وجود دارد.« کنایه و جناس»هر دو آرایة  …بیت گزینة  جزدر همة ابیات به -71

  رخت خود از باغ به راغی کشید / جا که فراغی گزید( زاغی از آن1

 رهروی کبك نیاموخته / ( عاقبت از خامی خود سوخته2

  در پی او کرد به تقلید جای / ( بازکشید از روش خویش پای3

 کشیدوز قلم او رقمی می / کشیدقدمی می ( بر قدم او4

 به ترتیب از چه کسانی هستند؟« فرهاد و شیرین»و « االحرار حتفة» -72

 ( اوحدی، وحشی بافقی2  ( جامی، وحشی بافقی1

 ایگنجه( اوحدی، نظامی4  ایگنجه( جامی، نظامی3

 باشد؟می« آمیزی و تشخیصتشبیه، جناس، حس»های ترتیب نشانگر آرایهبهکدام گزینه  -73

 شنومرنگ تو ز الله و سمن می شنومالف( بوی دهن تو از چمن می

 شودگوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی تو، چرخة چرخ پست تو ب( دیدة عقل مست

 توان شنیدمیبوی محبت از نفسم  پ( آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم

 سخن تلخ نباشد چو برآید به دهانت ت( گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی

 ( ب، الف، پ، ت4 ( الف، ت، پ، ب3 ( پ، الف، ت، ب2 ( ب، ت، الف، پ1

50% 

84% 

05/08/96 

41% 

79% 

04/08/97 

63% 

72% 

05/08/97 

57% 

68% 

07/01/98 

53% 

68% 

04/08/97 

55% 

77% 

07/01/97 

35% 

68% 

04/08/97 

42% 

73% 

04/08/97 
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  را در قالب نمادین، به تصویر کشیده است؟ تقلید کورکورانه و خودباختگیکدام شاعر در کدام اثرش و در ضمن کدام داستان،  -74

  امید دیدار -ویس و رامین -فخرالدین اسعد گرگانی (1

 از ماست که بر ماست -دیوان -ناصر خسرو( 2

  پروابی ةپروان -الطیرمنطق -عطار( 3

 زاغ و کبك  -االحرارةتحف -جامی( 4

 دستور زبانمبحث: 

 ؟نداردبین واژگان وجود « تناسب»در کدام گزینه رابطة معنایی  -75

  ( سرسام، تب، اطبّا2  ( فرودِ سرای، تخت، پادشاه1

 ( مؤکّد، مبشّر، کراهیت4  ( توقیع، رقعت، قلم3

 تر است؟های زیر کدام رابطة معنایی از همه بیشدر میان گروه واژه -76

 پررنگ(، )تکواندو و ورزش(، )صعب و سهل(، )حاجت و قرض(، )تند و تلخ(، )ناو و رود(، )عقد و گردن( سیر و)

 ( ترادف4 ( تضمن3 ( تناسب2 ( تضاد1

 رابطة معنایی تناسب وجود دارد. …گزینة  جزبهها در همة گزینه -77

 تـری راگویـی زین صعببیهوده همی ( انکــار و قــبول تو مـرا هر دو یکی شــد1

 به پزشکانش نمـایید که دارد سرسـام ( به شــفاخانه بریـــدش که سراید هذیان2

 فرمان تو روان است از هند تا به صنعا ( توقیــع تو عزیز است از شـام تا به غزنین3

 در بگویـــد تـــو را یك به یك در به ( مـــگر کــز پـــدر یـــاد دارد پسر4

 در کدام گزینه فعل مجهول به کار رفته است؟ -78

 ( به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.1

 ( مثال داد تا هزارهزار درم به مستحقان دهند شکر این را و نبشته آمد.2

 ( این چه رفت با بونصر بگفتم. سخت شاد شد.3

 از نمودن قدرت و سوری و شادی به آن بسیاری تیره شد.( ایزد رحمت کرد پس 4

 مبحث: مفهوم

تر بونصر را بگوی که زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زرّین شکسته و گداخته و پاره کرده و حالل»کدام مفهوم از عبارت  -79

 شود؟دریافت می« شبهت باشد، از این فرماییم.کرد، حالل بیای که خواهیم هاست و در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقهمال

 های سفر از مال حالل( افتخار به فتوحات جنگی ایرانیان و تأمین هزینه1

 ( تأکید به غنائم جنگی سلطان محمود و سفرهای زیاد امیرمسعود2

 فراوان سلطان مسعود( اشاره به کشورگشایی سلطان محمود و بذل و بخشش 3

 دادن از مال حالل( بیان دیدگاه سلطان مسعود در مورد حالل بودن غنائم جنگی و افتخار به صدقه4

 دارد؟ مغایرتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -80

 پشمین کاله خویش به صد تاج خسروی  کنم( درویشم و گدا و برابر نمی1

 باید کشیدبار عشق و مفلسی صعب است می امدر جلوه و من شرمسار کیسه ( شاهدان2

 باشد مراچشم آب از قلزم و عمان نمی ( قانعم با قطره آبی که دارم چون گهر3

 کنندلیسند و استغنا به شکر میخاک می ( در زمین پاک خرسند قناعت پیشگان4
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 تناسب مفهومی دارد؟ بیت زیر، با کدام ابیات -81

 «رهروی کبك نیاموخته / عاقبت از خامی خود سوخته»

 کبك زشت است که با زاغ شود همدم الف( مشك حیف است که با دوده شود همسر

 که کالغ ارچه بکوشد نشود کبك خرام ب( روش کلك من از خامة ایشان مطلب

 زاغ دشتی به کبك کهساری ج( اُف بر آن سرزمین که طعنه زند

 پای اگر خواب کند، چشم نخوانند آن را  د( طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد

 ( الف، د4 ( ب، ج3 ( د، ب2 ( الف، ج1

 مفهوم عبارت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟ -82

ر آن به قیامت مرا باید داد؟! به گفت: من هیچ مُستحق نشناسم در بُست که زر به ایشان توان داد و مرا چه افتاده است که زر کسی دیگر بَرَد و شما»

 «هیچ حال، این عهده قبول نکنم.

 هم ز خود هر مجرمی رسوا شود  ( روز محشر هر نهان پیدا شود1

 تر، رخ زردترهر که او آگاه  ( هر که او بیدارتر پردردتر2

 کجا بینی از دولت آسایشی  ( تو ناکرده بر خلق بخشایشی3

 ز دنیا وفاداری امید نیست جهان، ای پسر ملك جاوید نیست( 4

« مایه ضیعتی دارند.اند و از کس چیزی نستانند و اندکدستشنویم که قاضی بُست، بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگو می»مفهوم عبارت  -83

 ؟نداردبا کدام بیت تناسب 

 وز دامن فقر دست کوتاه مکن  مکن( درویشی کن قصد در شاه 1

 حاصلی بر خویشتن خنجر کشیدبید از بی کنددستی مرگ را در کام شیرین می( تنگ2

 دستیچون صدف نداریم پروای تنگهم نیازیای چند از بهر بی( قانع به قطره3

 گذردنیاز میز صاحبان کرم بی سرای فقر رسیدکه به دولت( چو صائب آن4

این صلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیك است. حساب این نتوانم داد و نگویم »کدام گزینه از مفهوم عبارت  -84

 ؟آیدبرنمی« چه دارم و اندک است، قانعم، وزر و وبال این چه به کار آید؟که مرا سخت دربایست نیست، امّا چون به آن

  ( استرداد صله به دلیل خرسندی به کم از دنیا1

 ( استرداد صله به علت عدم نیاز به آن2

  گزاری از امیر و استرداد آن( قبول صله با سپاس3

 ( اظهار سرافرازی به قبول صله و برگرداندنش به علّت تردید در حالل بودنش4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -85

 در تن افزودی و از جان کاستی ( هر چه از دونان به منت خواستی1

 یا قناعت پر کند یا خاک گور  ( گفت: چشم تنگ دنیا دوست را2

 مزد مانیچو بیکاری، یقین بی  ( اگر کاری کنی مزدی ستانی3

 بنه و دست پیش سفله مدار  ( تن به بیچارگی و گرسنگی4

 ؟نداردمفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب  -86

 رهــــروی کبــك نیاموخته /  عاقبت از خامی خود سوختـه»

 «زده از کـار خویشماند غرامت/  کرد فرامش ره و رفتار خویش 

 تك خـــویشـــتن را فـــــراموش کرد ( کالغــــی تــــك کبك در گوش کرد1

 چـــون یــــــکی خشم آورد کیفر بری بــــهتر پــــروری( مار هـــر چنــــد 2

 یـــافته دم دو گـــــوش گـم کردنــــا ( مســــکین خـــــرک آرزوی دم کرد3

 کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست ( گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار4
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 مبحث: لغت و امال

 گاه آگاهها زده بودند، ناگاه آب نیرو کرده بود، آنها و شراعامیر بر کران رود هیرمند رفت با خدم و حشم و ندیمان و مطربان؛ خیمه» عبارتدر  -87

ای به شدند که غرقه خواست شد. بانگ هزاهز و قریو برخواست، ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت. و صور و شادی

 چند غلط امالیی وجود دارد؟« سیاری تیره شد.آن ب

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یك1

 خورد.غلط امالیی به چشم می …گزینة  جزها به گزینه همةدر  -88

 بــــه آن تــازگـــی پـــا ز دنــیــا کــشــیــد غریــو از جــهان خــواسـت کان شاخ گل (1

 به گــاه ســـور در مــاتم به وقـت شادی اندر غم دوســتانت بــاد دائــم دشمنان تو( به کام 2

 شان پر دُر شــدهزان چو بحر از رحـمت حق سینه اند ای پــسر( مستهقّان کــرم مسـتان حق3

 صــرصــام وی را هـــر دمــی درمـان نو پرداخته ( این علّت جان بین همی، علّت زدای عالمی4

 است؟ نادرستمعنای چند واژه  -89

 )یوز: جانوری شکاری(، )ناو: قایقی کوچك(، )کراهیّت: ناپسندی(، )گسیل کردن: سوار شدن(، )مخنقه: تاج(، )راغ: دامنة کوه(، 

 رایی: بداندیشی(، )نژند: خشم(، )خطوات: گام()دغل: مکّار(، )تیره

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یك1

 یابید؟امالیی می غلطدر کدام گزینه  -90

  ( خواجه عمید، اندک مایه حطام، صدقة رعیّت1

 ( رقعت نوشتن، عقد کافوری، حشم و مطربان2

  ( هزار مثقال زر پاره، آغاجی خادم، قرض دادن به دوستان دغل3

 ( وذر و وبال، غزو سلطان محمود، هزاهز و غریو4

 ذکر شده است؟ درستمعنی چند واژه در کمانك مقابل آن  -91

 گیر(/ خیرخیر )بیهوده(/ ضیعت )روشن(/ سرسام )هذیان(/ فراخ )آسودگی(/ محجوب )دستور(/ افگار )زخمی(/ چاشتگاه )شب

 ندیم )همنشین(/ شراع )خیابان(

  ( سه2  ( دو1

 ( پنج4  ( چهار3

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات

 است؟ نادرستروی کدام بیت های ذکرشده در کمانك روبهآرایه -92

 سو، چه سود کوشیدن )جناس(کشش چو نبود از آن ( به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه1

 آمیزی(مگس گر فکر این کردی نکردی با شکر بازی )حس ( به آن لب هر که بازد عشق از کشتن نیندیشد2

 وگو گنجینة دریا شود )تشبیه(گفتاش بیسینه هرکس که دندان بر سر دندان نهد ( چون صدف3

 کند )اغراق(ها که آن چشم خماری میزان خرابی (  یك دل آبادان نپندارم که ماند در جهان4

 شود؟دیده می« جناس ناهمسان»در کدام ابیات،  -93

 دیر زی ای رستم دستان به شیرین داستان چابك معجزهالف( شاد باش ای موسی عمران به 

 کشید به دوشامام شهر که سجاده می بردندب( ز کوی میکده دوشش به دوش می

 اندبر سر مرغان و در پای مغان افشانده اند از می قضای عمر و هم معلوم عمرج( کرده

 دار جانبهر مدار جسم، به زندان م د( بهر منالِ عیش، ز دوران منال بیش

 هاما نیز یکی باشیم از جملة قربان هـ( هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

 د -ج -( الف4 د -ج -( ب3 هـ -ب -( الف2 هـ -ج -( الف1
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 های گزینة ... در بیت زیر آمده است.تمام آرایه -94

 «همی بر هوا کنم ها دو دست خویششب/  ای چون هوا لطیف ز رنج هوای تو»

 ، تضاد( استعاره، جناس2  تشبیه، تضاد ( جناس ناقص،1

 آمیزی، ایهام( جناس ناقص، حس4  س، تشبیه( ایهام، جنا3

 دستور زبانمبحث: 
 های معنایی گروه واژگان کدام گزینه تماماً یکسان است؟رابطه -95

 و عارضه، نامه و دواترقعت و توقیع، خیلتاشان و سواران، اطبّا  (1

 بخت( عِقد و مخنقه، بازان و یوزان، شراع و خیمه، همایون و نیك2

 ( زیر و زبر، پوست و گوشت، دبیر و قلم، رخت و جامه3

 ( غزو و شمشیر، صعب و سهل، ناو و رود، کوشك و پادشاه4

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه « دیگر»جایگاه دستوری واژة  -96

 زیبد الّا ز زبان توکین لفظ نمی ( الف از سخن شیرین دیگر نزنم پیشت1

 مگر نزد یزدان به آیدت جای  ( گه رفتن آمد به دیگر سرای2

 بود با مغزش اندیشه جفتهمی ( به دیگر شب اندر چو بابك نخفت3

 نگین او را ز هر خم عالمی دیگر شده زیر فروش اینك( به مکنت چون سلیمان است پیر می4

 به کار رفته است؟« مجهول»در کدام بیت، فعل  -97

 در دیدة اهل دل عیان خواهدشد ها نهان خواهدشد( افضل که ز دیده1

 رودشود که به باال همیزان خسته می ( مسکین دلم به قامت او رفت و خسته شد2

 مقیمی شد دل داد به ترساییدر دیر  ( عطّار ز عشق او سرگشته و حیران شد3

 چون شسته شد از هواش دستم  ( برگشت ز من بشست دستش4

 کار رفته است؟در کدام بیت، فعل مجهول به -98

 آواز تو چون نای شکرخا بادا  ( آواز خستة تو گر خسته شود خسته شویم1

 شودورا دشمن و دوست یکسان   ( همه کار دشوارش آسان شود2

 که از نورش رخ جان دیده آمد  ( چنان نورش درون دیده آمد3

 سیه گشت چشم و دلش تیره گشت ( چو بشنید شاه این سخن خیره گشت4

 مبحث: مفهوم

 آمده است؟ نادرستمعنای کدام عبارت در مقابل آن  -99

 هایش را عوض کرد.بگردانید: امیر که از مرگ نجات یافته بود وارد خیمه شد و لباسامیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه  (1

 ( این دبیر کافی، به نشاط قلم درنهاد تا نزدیك نماز پیشین، از این مهمات فارغ شده بود: این نویسندة الیق با شادمانی 2

 ود.دست از کار کشید زیرا کارهای مهم را تا نزدیك نماز ظهر انجام داده ب

 تر زندگی کنند.تر بتوانند زیست: تا زمین زراعتی کوچکی برای خود بخرند و بتوانند راحت( تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراخ3

 روم.ها نیازی ندارم و زیر بار گناه و عذاب آن نمی( مرا سخت دربایست نیست. وزر و وبالِ این چه به کار آید؟: به آن4

 ؟نداردکدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی  -100

 « امّا ایزد رَحمت کرد پس از نمودن قدرت.»

 قدرت و رحــمت او خــلق جهان را عبر است ملك العرش پس از قدرت رحـــمت بنـمود (1

 هر نظریگر قدرت خویــــش کنـــــد جلوه ( چون خدا خواست کند خلقت نوع بشـــری2

 دشواری آســـــان شـــود و صــــعب میسّر ( ایزد چـــو بخـــواهد بگـــشاید در رحمت3

 به روی بنــــده دو صـــد در ز فضل بگشاید ( که چون خدای ببندد دری ز حکمت خویش4
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 رساند؟را می« قناعت»کدام بیت مفهوم  -101

 حیف باشد دل دانا که مشوّش باشد باده بخور( غم دنیای دنی چند خوری 1

 شودآید زیاد از آستین، چین میچه میآن ( خلعت دنیا زیاد از خویشتن دردسر است2

 که نوری در جبین دارمکه از شمع ضمیر است آن ( تو را هر گوهری گوید مشو قانع به حسن من3

 ر دو عالم آزاد استاسیر عشق تو از ه ( گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است4

 با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟« مل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستالآن چه دارم از حطام دنیا ح»عبارت  -102

 یکه او شد دگر قیرو دگر شو تو به تحق از صحبت او یتو به صورت چه قناعت کن (1

   چون بخواهی یافت از دربان مخواه مخواه حاجت خود را جز از سلطان( 2

 دست کوته کردنست مانیخوان لئ از سر عزت آزادگان کزچه باشد یدان چیه (3

 نمیبیبا زخم چون مرهم نم کنمیتحمل م ابمییبا درد چون درمان نم کنمیقناعت م (4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه  -103

 کز این طریق به منزل کسی رسد هیهات تقلید و ظن که ممکن نیست( مباش بستة 1

 نشینان مقلّد باشمکه از این گوشه ها به در میخانه نشینم به از آن( سال2

 دورند ز حق، زان به حقیقت نرسیدند ( آنان که به تقلید مجرّد گرویدند3

 تقلید پیران نوجوانان رامسرّت خیزد از  «غالب»( نداند قدر غم تا درنماند کس بدان 4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت  -104

 با جان پنج روزه قناعت مکن ز ما بخش( هر دو جهان پر است ز حی حیات1

 که به شمشیر میسر نشود سلطان را ( گنج آزادگی و کنج قناعت ملکیست2

 ار طالب ملك سلیمانیگدای خویش باش  ( قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی3

 ملکت عالم میسر گویمیرا خویشتن  ( گر من اندر ملك دین گنج قناعت دارمی4

اند و از کسی چیزی نستانند و اندک مایه ضیعتی دارند، یك کیسه دستابوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ»هدف اصلی گویندة عبارت  -105

 با کدام بیت قرابت دارد؟« ین نعمت تندرستی که بازیافتیم لختی گزارده باشیمبه پدر باید داد و یك کیسه به پسر، تا ما حق ا

 گزاردریغ، شهنشاه حقاز لطف بی ( دست دعای لشکر شب را به زر گرفت1

 نوا راروزی تفقدی کن درویش بی ( ای صاحب کرامت، شکرانة سالمت2

 نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست بهشت( جهان و هر چه در او هست با نعیم 3

 ولی گوی بخشش نه هر کس برند ( همه کس به میدان کوشش درند4

 ؟است متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -106

 اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟ ( باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش1

 تا کمند تو شود یزدان شکار  یار( عاشقی؟ محکم شو از تقلید 2

 رشته کوتاه بود مرغ نوآموخته را ( چه قدر راه به تقلید توان پیمودن؟3

 سرّ جانان در درون خویش یافت  ( هر که از تقلید روی خود بتافت4

نامه خوانند/ تو را از نامه خواندن ننگت خوانان چو فردا نامه /مکن کاری که بر پا سنگت آیو )آید(/ جهان با این فراخی تنگت آیو»مفهوم دو بیتی  -107

 با کدام گزینه تناسب دارد؟« آیو

 کنایتی است که از روزگار هجران گفت ( حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر1

 گشته است پیش حسنت مستغرق عجایب ( آن روز پر عجایب وان محشر قیامت2

 ستمگر نامة اعمال ز آفاق پریده روز قیامت( چه روزست و چه روزست چنین 3

 میفکن به روز جزا کار خود را شوجا کن، آسوده دل ( حساب خود این4
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 امالمبحث: لغت و 

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر ابیات کدام گزینه  -108

 اســـیر عــشــق بــتان تـرک هر فراغ کند الف( فـــراغ نــیــست مـرا از فــراق او آری

 صبری و عجولی چیستبه شرت این همه بی ب( به راه خیر به یك ختوه افتدت صد مکث

 بــازی بــر وی بــود قرامتدعــوی عــشق طعنه و مالمتج( هر عاشــقی که تــرسد از 

 روزه، جــــزای عـــمل مــــن ســـزاســت د( نیــتش ایــن اســت کــه کــردم طـواف

 که کـــار زلــف تــو جز حلّ مشکالت مباد هـ( ز عــقد زلــف تو شد مشکل نسیمی حل

 که از یرغوی )بازپرســـــی( دیوان نیز همبل و( عاشق از غــــازی نتــــرسد مـــــی بیار

 ( و، ج، ب، د4 ( و، هـ، ج، د3 ( هـ، ب، ج، الف2 والف، ج، ب،  (1

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه « محجوب»معنی واژة  -109

 نشینان خاک درگه ماستفالن ز گوشه ( به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است1

 محجوب بود چشمی کو جمله سبب بیند هاباشد اسرار و عجایب( بیرون سبب 2

 در گلستانی که من چون حلقه بیرون دَرَم تر( شبنم محجوب از گلچین بود گستاخ3

 چونك تن از توست زنده چون ز تن پنهان شدی ( چون فلك از توست روشن پس تو را محجوب چیست4

 معنای یکسانی دارد.« بار»واژة  …بیت گزینة  جزها بهدر همة گزینه -110

 حمل کوه بیستون بر یاد شیرین بار نیست ( احتمال نیش کردن واجب است از بهر نوش1

 بندانِ تعلّق کار نیستفقر را با نقش ( در حریم پاک بازان بوریا را بار نیست2

 گدا را بار نیست بارگاه شه بود اینجا ( نیست ره در محفلش مشتاق را کاین بارگاه3

 خلوتی دارم که بوی پیرهن را بار نیست ( با خیال روی او در پردة شرم و حیا4

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر کدام عبارت  -111

 ( هر که از این چهار خصلت یکی را مهمل گذارد، روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای او بدارد.1

 بر وی خواندند اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت.( یك یك ضیاع را نام 2

 ( اگر مصلحت بینی به شهر اندر برای تو مقامی بسازم که فراغ از این به دست دهد و به صالح اعمال شما اقتدا کنند.3

 ( تا مر این روزة رضا و حدیقة علیا چون بهشت به هشت باب اتّفاق افتاد.4

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه با بقیه « محجوب»کاربرد واژة  -112

 کی دل برد آن دیده که محجوب نباشد هاست( نرگس که سرافکنده به پیش، آفت دل1

 دستی است که یارای سؤالش نبودتنگ ( بر سر خوان وصالش دل محجوب مرا2

 پندار ماشد حجاب روی جانان پردة  ( حسن او پیداست ما محجوب هستی خودیم3

 کنیکنی نگاه ولی خوب میگم می کنی( گاهی نظر تو با منِ محجوب می4

 الخطی وجود دارد؟امالیی یا رسم غلطدر کدام بیت  -113

 اســـت رســیدنی درمان آمده طبیب کاینك درد ز دل میـــانداز هجر دردمند ( ای1

 است رسیـدنی هجران شب در دیده شمع کان ســــوخــتن بهر روم پیش وار( پروانه2

 است رســیدنی خرامــان سرو چو نازنین کان کــشم جـگر ز خون لعل بساط ره ( در3

 اســـت رسیــدنــی جان آرزوی که آوریـد یاد را کــرد خــانه رها فراق از که ( جانی4

 الخطی وجود دارد؟امالیی یا رسم غلطدر کدام گزینه  -114

 که از اسرارنامه دُر توان سفت ( بدان خود را که حالجم چنین گفت1

 اگرچه دارد آن چندین مهالك  ( دو خطوه بیش نبود راه سالك2

 با جان، دل مجروح مرا جنگ میانداز ( یك ناوک دیگر بزن و راست رسان تیر3

 سپاه باد و حشمموکبت با   ( مجلست بانشاط باد و سرور4
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 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات

 به بیتی نسبت داده شده است؟ اشتباهای به آرایه در کدام گزینه -115

 گیر )کنایه، جناس( نام ســکه از این و بـــــگو زر تـــرک رو/  برآر سر جیب از این و بگیر سر ترک ( رو1

 بخشی(دار )تشبیه، شخصیتآینـــه فلك عاشق، تو خوب رخ بر/  عـــذارسیم صنم ای و دلسنگ بت ای (2

 بخشی(بگشاید )جناس تام، شخصیّت آل چتر او رخ گر الله چو/  زود نوردد در خویش علم گل غنچة چو (3

 مجاز(بود )جناس،  کــــیان آن از پـــریــر و دی که ملك/  است کیـــــان کز آن بین امروز و بنگر (4

 در کدام گزینه مفهوم مجازی دارد؟« شمشیر»واژة  -116

 به خون بدکنشان خاک او شود معجون ( در آن دیار که شمشیر تو برهنه شود1

 در ملك به فرمان تو شد کاسته بیداد ( در شرع به شمشیر تو شد سوخته بدعت2

 خسته با شمشیر بِهْ یا بسته در زنجیر و بند ( هر که با یزدان و پیغمبر محارب شد، تنش3

 شمشیر تیز یابی، فرمان تازه بینی ( پروانة غمش را هر دم به خون خلقی4

 است؟ بیشترکدام بیت  «هایتشبیه»تعداد  -117

 نـاگزیر تو قهر آتش بر گذر آنگه و بسی بد افــعال هــیزم کــرده جمـــع ( من1

 آبـگیر چشم از و دارم دام دست از دعــا در تـــو عفــــو مـــاهی صید بهر ( از2

 مــطیر کرم ابر و تشنه امید کشت هست که رحــــمتت در ز نیستـــم ( نومید3

 بمیر اجل از پیش مجاهده بستر بر حیات از پس شهیدان چو خواهی زندگی ( گر4

 دستور زبانمبحث: 

 ؟نرفته استکار در کدام بیت هیچ یك از انواع روابط معنایی به -118

 که سروهای چمن پیش قامتش پستند ( یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست1

 خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند ( اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست2

 ی بر او بستنداالخصوص که پیرایهعلی برد( حریف مجلس ما خود همیشه دل می3

 جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند ( درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند4

 است؟ ترکم «وندی»در کدام بیت تعداد واژگان  -119

 رخت خود از باغ به راغی کشید  جا که فراغی گزید( زاغی از آن1

 نیاموختهرهروی کبك   ( عاقبت از خامی خود سوخته2

 فامشاهد آن روضة فیروزه  ( نادره کبکی به جمال تمام3

 کشیدوز قلم او رقمی می  کشید( بر قدم او قدمی می4

 است؟ نرفتهکار در کدام گزینه فعل مجهول به -120

 خواب بر من تلخ شد تا راه من پیموده شد ( خواب منزل رهنوردان را دلیل غفلت است1
 کارفرما گشت هر کاری به من فرموده شد  غیرت مردانة من برنتابد کاهلی (2
 پایی که در راه سخن فرسوده شدچون قلم کند روشن سواد مردم از نقش قدم( می3
 چشم من بر روی دریای بقا بگشوده شد چون حباب( سر نپیچیدم ز تیغ موج تا هم4

 ه کار رفته است.ب« مجهول»فعل  …گزینة  جزها بهدر همة گزینه -121

 تر استچون بنگرید گفته ز ناگفته کم صد کتاب ساخته آید به مدح شاه گر( 1
 دگر دزدان پریشان حلقه گشتند رگ: بد ذات()بَدَ رگ غرقه گشتند( چو در خون، آن سه بَد2َ
 اندر راه کشته شد به زاریهم ( هم از سلطان هزیمت شد به خواری3
 آتش چو در افتاد نه تر ماند و نه خشك در پای عوام کشته گشتند خواص (4
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   نرفته است؟های زیر فعل مجهول به کار در کدام یك از گزینه -122

 شد دل نادیده غرق دیده شد    ( دیدة تو چون دلم را دیده شد1

 آیدوگر آید تو را پذرفته   ( ندانم تا ثنایت گفته آید2

 آید به غورش برسوگر گفته  ( به سمع رضا مشنو ایذای )آزار( کس3

 کاین سخن چون گفته شد بشنو جواب آید خطاب( بعد از آن گفتا که می4

 است؟ نرفتهبه کار « امیر گفت: پیغامی است سوی بونصر در بابی تا داده آید.»در کدام گزینه فعلی از نوع فعل پایانی عبارت  -123

 که من کشته گردم به دست پدر  ( چنینم نوشته بُد اختر به سر1

 مگیر از من اگر باشد بزرگ آن  ( بزرگا گر خطایی کرده آمد2

  بسی دفتر باستان خوانده شد  ( بسی یاد نام نکو رانده شد3

 چون قضای نبشته آمد پیش  ( فرق شاهی و بندگی برخاست4

 مبحث: مفهوم

 کند؟بیان می« تقلید»را دربارة  متفاوتیکدام بیت مفهوم  -124

 خنك رهروی را که آگاهی است  ( عبادت به تقلید گمراهی است1

 وز فر ره عصات شود تیغ ذوالفقار ( تقلید چون عصاست بدستت در این سفر2

 چردمرغ تقلیدت به پستی می  پرد( گر چه عقلت سوی باال می3

 مرو زنهار بر تقلید و بر تخمین و بر عمیا رویانچون موی بتموری و این راهست هم ( تو چون4

 کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر قرابت دارد؟ -125

چه دارم و اندک است قانعم وزر و این صلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و نگویم مرا سخت دربایست نیست اما چون به آن»

 «به کار آید؟چه وبال این 

 با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است ( با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است1

 که گرچه هیچ نداری بزرگ دارندت همّت باش ( به گاه فقر توانگر نمای2

 وارستگی هم از غم دنیا نرسته بود ( عمری است پاس وضع قناعت وبال ماست3

 که مرغ این قفس جز دل ندارد دانة دیگر ( به دل خوردن قناعت کن اگر از اهل دنیایی4

 ؟ نداردمفهوم کلی عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی  -126

مایه ضیعتی دارند. یك کیسـه  اند و از کس چیزی نسـتانند و اندکبوبکر سـخت تنگدسـت شنویم که قاضی بُسـت، بوالحسن بوالنی و پسرشمی»

 «.تر بتوانند زیسـتل خرند و فراخالباید داد و یك کیسـه به پسـر، تا خویشـتن را ضیعتکی حپدر به 

 زانکه اندر وی صفای مؤمن است مؤمن است یشفا یشیفقر و درو( 1

 کافی بودای و لقمهای خرقه  هر کرا از صدق دل صافی بود( 2

 تراز فقر نبود تلخ چیگرچه ه  م ای پسرئبا قناعت ساز دا( 3

 از حطام دنیوی چشمم به خشکی یا تری که نیست( گر ستودم حسن اخالق تو را دانی4

 ؟نداردهوم کدام گزینه تناسب با مف« زاغ و کبك»پیام داستان  -127

 پای اگر خواب کند چشم نگویند آن را ( طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد1

 خود کن تحقیق صدق این واقعه از سایة  در ذات ( اهل تقلید ندارند ثباتی2

 دندان صدف غیر ریزش نبود بهرة ( کام تقلید ز نعمت نبرد بهرة ذوق3

 وز فرّ ره عصات شود تیغ ذوالفقار ( تقلید چون عصاست به دستت در این سفر4
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 قاضی بُست :درس دوم پایة یازدهم -(2فارسی )

 است؟ متفاوتدر کدام گزینه « محجوب»کاربرد معنایی واژة  -128

 خواهد تماشای پریاز تو چشمِ بسته می دار شرم باش( سخت محجوب است حسن آیینه1

 شاهد محجوب از حسرت بنگشاید زبان ( دلبر مظلوم از خجلت بنسراید سخن2

 لیك نامحرمان از آن محجوب ( هر یکی زان به حاجتی منسوب3

 سازد هالکم انفعال اوکه محجوب است و می ( ز چشم من مجوش ای گریه هنگام وصال او4

 است؟ متفاوت« تقلید»در کدام بیت نگاه شاعر به  -129

 جز طمع نبود مراد آن خبیث  در حدیثگر باشد مقلد ( نوحه1

 چه تنها از زبان آیدنیاید از ده انگشت آن ( کجا از هر مقلد کار ارباب بیان آید2

 طوطی سبز قبا، سرخ پر آورده برون  ( یا به تقلید شهیدان ره آزادی3

 در حلقة تقلید گرفتار نگشتیم ( ما دستخوش سبحه و زنار نگشتیم4

 مفهومی دارد؟ تقابلکدام بیت با سایر ابیات  -130

 آرد کمی بارمجو بیشی که می قناعت کن به اندک کان است بسیار (1

 همّتت را که نام کرده اسـت آز؟ ( از دنـــائت شمـــــر قــناعــت را2

 ای گیرقناعت کن، ز مردم گوشه ای گیر( ز خــوان رزق اندک توشــه3

 چو آز اندر زمانه مهلکی نــیست بــا قــناعــت توأمانند( ســـالمت 4

 بیت زیر، در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم  -131

 «در پی او کرد به تقلید جای/  باز کشید از روش خویش پای»

 ادب نیست در مردم کوهساری  ( کند کبك تقلید رفتار او را1

 هر کجا که آفتاب در گذر است  نیست( سایه جز پیروی گزیرش 2

 دهی تهدیدگه به شاهم همی  کنی تقلید( گه به زرقم همی3

 در گلشن ابداع تویی برگ شقایق ( بر گلبن ایجاد تویی غنچة خندان4

 دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت، با سایر ابیات  -132

 دیده راای نبود قیامتحساب اندیشه از ( خودحسابان صائب از دیوان محشر فارغند1

 که بضاعت قیامت، عمل تباه داری ( تو حساب خویش کن، نه عتاب خلق سعدی2

  حساب آن نتوان کرد تا به روز قیامت ها که با دل من کرد( شب فراق غمت لطف3

 که خودحساب ندارد حذر ز رستاخیز ( مکن به کاهلی امروز خویش را فردا4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -133

 بندة منّت اغیار چرا باید بود ( کنج درویشیم و گنج قناعت چون هست1

 کرده ز اکسیر قناعت خاک در دستم زری خورد( کشتزار همّتم آب قناعت می2

  امکان شکیب از تو محال است و قناعت ( از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم3

 فرا ز قاف قناعت بدان که او عنقاست سخن نگوی ز عنقا که هر که قانع شد( 4
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