
  

  

  آموزان ، كتابي براي همه دانشسؤالي 1000كتاب                                     
  

 :كتاب براي  كاربرد

  : تورق سريعبرترآموزان    دانش                                     
  هند كنار بگذارند.خوا هايي كه مي : يادگيري سريع مبحثمتوسطآموزان    دانش                                 
 ها ترين تست ترين و آسان كليديترين، پرمراجعهآموزان: تمرين  دانشهمه                 

  
  

  عموميهاي  سؤال پرمراجعه درس 1000
  

 بر اساس آمارهـاي دقيـق    و كنكور هاي كانون هاي آزمون سؤالترين  مراجعه در اين كتاب پر
  اند. ها انتخاب شده ترين روريض گران باتجربه، آوري و توسط گزينش جمع

 دهند امـا ممكـن اسـت     آموزاني است كه به سؤال پاسخ مي دانش  دهنده درصد مراجعه نشان
 يا اشتباه باشد. و شان صحيح پاسخ

 ميـزان   سـؤال هـر مبحـث   شـويد اولـين    ها توجه كنيد متوجه مي اگر به ترتيب توالي سؤال
  هاي كانون داشته است.  ني بيشتري در آزمو كننده مراجعه

البته ممكـن   ؛ي آن سؤال برآيند توانند از عهده اند كه مي يعني تعداد بيشتري احساس كرده
گويي  آموز با واقعيت متفاوت باشد و در عمل درصد پاسخ ي دانش است احساس و تلقي اوليه

نـد و بـا آن   تري مراجعـه كن  متناسب با ميزان مراجعه نباشد يعني به يك سؤال تعداد بيش
  تر باشد.  درگير شوند ولي پاسخ صحيحشان كم

 باال، درصد پاسخ صحيح  ي هايي كه براي اين كتاب انتخاب شده عالوه بر درصد مراجعه سؤال
  باالتري نيز داشته است.

 خواهند  آموزان با تمام سطوح درسي ضروري است حتي كساني كه مي ها براي دانش اين سؤال
  ار بگذارند.يك درس را به كلي كن

  پاسخ تشريحي 
  

كنيم حتي  ها به طور جامع و كامل آمده است. توصيه مي در انتهاي اين كتاب پاسخ تشريحي تست

  پاسخ كتاب را نيز بخوانيد. ،حل كرديد  را درست  اگر تست
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 )94دي  25 اند، مراجعه كرده% به اين سؤال 92(  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» آبزن، دراي، تهجد، چغز«هاي  واژه معني .1

  كاروان، شب بيداري، قورباغهحوض كوچك، زنگ    داري، كالغ درياچه، آهنگ حركت، شب زنده 
 بركه، پتك، تالش كردن، نوعي پرنده    رودخانه، چكش، جهاد كردن، گنجشك 

 )92اسفند  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده88(  ؟در كدام گزينه درست است» ارغند، آوند، نحل، خمار«معني واژگان  .2

   ميكده -مگس -آويزان -دلير   ميخانه -زنبور عسل -تخت -خشمگين 
  فروش شراب -مگس -معلّق -شجاع   فروش باده -زنبور عسل -معلّق -قهرآلود 

 )95دي  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده87(   ، در كدام گزينه صحيح آمده است؟ترتيب به» جرگه، چغز، پاليز، محضر«واژگان  معناي .3

  زمره، قورباغه، بوستان، استشهادنامه 
  صحرا، شهادت دادنگروه، گنجشك،  
    ي خويش به امضاي بزرگان رساند. دسته، زاغ، بيابان، متني كه ضحاك براي تبرئه 
  گروه، قورباغه، دشت، اجتماع كردن  

 )95فروردين  20 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده86(  ها درست است. ي واژه معني همه …ي  گزينه استثناي بهها  گزينه ي همهدر  .4

  ي خانه)، (صولت: هيبت)، (فضل: حكمت)  (بيغوله: گوشه   گاه: دير)، (نفير: نفرت ورزيدن) (بي  درويش)، روزي: (بي 
  (خواليگر: طباخ)، (دژم: خشمگين)، (آبزن: حوض كوچك)   (جرگه: زمره)، (يكايك: ناگهان)، (خرّه: فروغ ايزدي) 

 )93فروردين  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده85(   كدام است؟ ترتيببه» زنديق، قصور، مهين، صعوه، بهل«معاني واژگان  .5

  دين، نقص، باالترين، گنجشك، كوتاهي كردن بي 
  ي گنجشك، ببخش اي كوچك به اندازه ملحد، قصرها، باالترين، پرنده 
  ترين، گنجشك كوچك، گشايش دين، كوتاهي، بزرگ بي 
  اي كوچك، رها كن دهري، سستي، بزرگ، پرنده 

 )95اسفند  20 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده83(  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» نزهتگه - فسرده - چوك - شهربند«هاي  واژه معني .6

  خرّمي -زده يخ -مرغ حق -زنداني   تفرّجگاه -منجمد -شباويز -محبوس 
  گردشگاه -ناراحت -گير موش -اسير   جاي پاك -غمگين -قورباغه -شهروند 

    در كدام گزينه تماماً درست آمده است؟ ترتيب به» صفدر، دراعه، متصوفه، اهل صورت«معني كلمات  .7
 )92بهمن  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده81(     

  درد، سربند، واعظان، ظاهربينان كه صف لشكر را مي كسي 
  دلير، جبه، پيروان راه شناخت و معرفت حق، متشرّعان 
    كاله، عارفان، زيبارويانشجاع،  
  درد، دستار، صوفيان، رياكاران كه صف لشكر را مي كسي 

 )94ارديبهشت  18 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده81(در كدام گزينه آمده است؟» اهتزاز - اُرسي -شامورتي - كردن غرس -سو«هاي  معناي واژه .8

  برافراشتن -شود. يمي كه افقي باز و بسته ميدري قد -بازان ي مخصوص شعبده جعبه -كاشتن نهال -ديد 
  برافراشتن -اتاقي تاريك و كوچك -دهند. ي مخصوصي كه با آن نمايش روحوضي انجام مي حقه -هاي اضافي بريدن شاخه -جهت 
 -كـه عمـودي بـاز و بسـته شـود.     نوعي در قديمي  -بازان با آن عمل محيرالعقول انجام دهند. ي مخصوصي كه حقّه حقّه -كاشتن درخت -توان بينايي 

  جنبيدن
  خوردن تكان -دري كه عمودي باز و بسته شود. -اصطالحي است در نمايش روحوضي -دادن وجهي به كسي -نزديك 
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  )93اسفند  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده80(  كدام است؟ ترتيب به» سجايا، تضريب، زعارت، حبري«هاي  معني واژه .9
  رنگ زني، بزهكاري، آبي هم ها، دو به خوي   ويي، يهوديشمايل، دشمني، بدخ 
  انگيزي، تندمزاجي، كبودرنگ اخالق نيك، فتنه   انگيزي، تندمزاجي، كبودرنگ صورت، فتنه 

 )94آبان  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده79(  ؟در كدام گزينه آمده است ترتيب به» تفتيش، كومه، شكوم، غليان، كتل«معني كلمات  .10

  ي مرتفع اي براي دودكردن تنباكو، پشته واپژوهيدن، كپر، شگون، وسيله 
  بازجست، آلونك، خجستگي، جوش و خروش، تلّ بلند 
  اي براي دود كردن تنباكو، تلّ بلند بازرسي، كپر، شگون، وسيله 
  بازجست، كلبه، ميمنت، جوشش، كتف 

 )92آذر  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده78(  گزينه آمده است؟در كدام » مينا، تقرير، مناعت، فياض« واژگانمعناي  .11

  آيينه، بيان كردن، بلندپروازي، بسيار بخشنده   مرد آبگينه، بيان، طبع عالي داشتن، جوان 
  دهنده بهشت، بيان كردن، بلندنظر بودن، بسيار فيض   شيشه، اقرار كردن، سخاوت، جوشان 

 )95اسفند  20 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده77(   در كدام گزينه آمده است؟» گشن، گرازان، جمازه، ساج« واژگانمعناي  .12

  شود. پر شاخ و برگ، خشمگين، شتر تيزرو، درختي كه با سوزاندن آن بوي خوش پراكنده مي 
  كنان و با ناز راه رفتن، شتر تيزرو، درختي با چوب مرغوب انبوه، جلوه 
  خرّم، با ناز راه رفتن، بچه شتر، درختي با چوب مرغوب 
  كنان، شتر ماده، نام درختي است در باالي آسمان هفتم پر شاخ و برگ، جلوه 

 )96فروردين  18 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده77(  در كدام گزينه، معاني مقابل هر سه واژه درست است؟ .13

  مال كردن)، (ترياق: زهر)، (زمره: گروه) (سپردن: پاي   (سرشك: حسادت) (دمساز: همراز)،  روزي: درويش)، (بي 
  خورده)، (گيهان: جهان)  (لجاج: ستيزه)، (غرّه: گول   (نقل: داستان)، (شاب: جوان)، (آژنگ: آرنج) 

 )95آذر  5 اند، سؤال مراجعه كرده% به اين 77(  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» خراميدن، مبتكر، خرسند، خيل، صبوح«معناي واژگان  .14

  نرم دويدن، خلّاق، خشنود، سواركار، صبحگاه 
  چه موجب نشاط شود راه رفتن به شتاب، باهوش، قانع شدن، گروه اسبان، آن 
  رفتن، كاشف، راضي، گروه، پگاه 
  چه كه صبح بنوشند راه رفتن موقّرانه، نوآور، قانع، گروه سواران، هر آن 

 )93اسفند  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده75(  در كدام گزينه آمده است؟» خليده، ساج، رغم، كش، متواتر«هاي  واژه معناي .15

  بو، بر خالف ميل، خوش، زياد شده، چوب خوش زخم 
  شكسته، نوعي درخت، خالف ميل كسي عمل كردن، جذّاب، منظّم 
  خرّم، طوالنيخراشيده، چوب مرغوب، به خاك آلودن بيني،  
  پي  در زخمي، درختي با چوب بسيار مرغوب، كراهت، آغوش، پي 

 )94بهمن  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده74(  گزينه، معني تمام واژگان درست است؟ كدامدر  .16

  دان) (البه: تضرّع) (مغاك: دره) (مجمر: آتش 
  كردن) (صفوت: برگزيده) (ايدر: اكنون) (اعراض: عرضه 
  حس و حركت شدن) راه رفتن) (لمس شدن: بي (باسق: بلند) (خبط: بي 
  جا) (مطاع: فرمانبر) گله: جابه به رساننده) (گله (ممد: ياري 

 )94بهمن  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده74(  در بيت زير با كدام گزينه برابر است؟» گرفتن«معني  .17

  »مگر در خموش فراوان سخن باشد آگنده گوش / نصيحت نگيرد«
  كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست؟  گيرم كه مارچوبه كند تن به شكل مار  
ـار مـگـيـر بــر خـسـتـه  عـشـق رخ يــار بــر مـن زار مـگـيـــر  دالن رنــد خـمـ  
  گيرد چه سود افسونگري؟ اي دل! كه در دلبر نمي  سخن در احتياج ما و استغناي معشوق است 
  عجب از سوختگي نيست كه خامي عجب است  گونه كه در خلق گرفت روي تو زين آتش 
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 )96فروردين  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده74(   در كدام گزينه آمده است؟» صالت، معارض، شخيص، مصاف«معناي واژگان  .18

  شده، ميدان جنگ رحمت، جنگجو، شناخته 
  هاي جنگ  درود، رقيب، ارجمند، ميدان 
  بستن تعالي، حريف، بزرگ، محل صف بخشايش حق 
  شده، جنگيدن آواز دادن، رقيب، شناخته 

 )93دي  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده72(  در كدام گزينه آمده است؟» بارقه، شائبه، پاليز، لُكّه، عوارض« هاي واژهمعناي  .19

  پرتو، كامل، بوستان، دويدن، پيشامد 
  ها ر و اسب، بيماريراه رفتن شتجرقه، ترديد، پاييز،  
  روشنايي، آلودگي، مزرعه، نوعي از رفتار اسب و شتر، حادثه 
  جلوه، شك، باغ، قسمي رفتن اسب، پيشامدها 

 )94اسفند  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده72(  است؟ نادرستها همگي  دو گروه از واژه كداممعني  .20

  آبدار) الف) (چوك: شباويز) (لؤلؤ تر: مرواريد
  ب) (خمار: ميخانه) (مصابيح: چراغ)

  ها) (والي: نگهبان) ج) (صور: سيرت
 د) (غرامت: جبران خسارت) (تزوير: دورويي)

  د -ج   د  -ب   ب -الف   ج -ب 

 )95اسفند  6 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده72(   آمده است؟ ترتيب بهدر كدام گزينه » قمري، چوك، گرزه، ارغند«واژگان  معني .21

  ياكريم، شباويز، مار بزرگ، شجاع 
  مرغ حق، مرغي شبيه جغد، مار بزرگ، وحشتناك 
  ي گنجشك، مرغ حق، افعي، قهرآلود اي كوچك به اندازه پرنده 
  ي كبوتران، مرغ حق، نوعي مار كشنده، شكوه اي از راسته پرنده 

 )93مهر  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده71(  ؟ي واژگان صحيح آمده است گزينه معناي همه كدامدر  .22

  )سريع: خير خيره) (فرخنده: هما) (روشنايي: ضيا( 
    )ناسزا: خدو) (فوراً: سبك) (حسادت: فسوس( 
  ) خفتان: گبر) (غضنفر: هژبر) (فيل خشمگين: ژنده فيل( 
   (سندروس: صمغي است زرد رنگ) (پرخاش: جنگ) )ي سرنوشت تغييردهنده: قضاي گردان( 

  )96ارديبهشت  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده70(  اند؟ آمده نادرستواژگان در كدام گزينه  معناي .23
  الف) علق: خون بسيار سرخ

  ب) مباهات: بخشش
  ج) قبضه: يك مشت از هر چيز

  د) سفت: چانه
  الف، ب   ب، د   ج، د   الف، ج 

 )95بهمن  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده70(  است؟ غلطها  گزينه، معني بعضي از واژه كدامدر  .24

  (صيانت: پوشش) (دوال: چرم و پوست) (فرّ: شكوه)   ساله) (ربيع: بهار) (قدوم: آمدن) (شيشك: گوسفند يك 
  دان) راه رفتن) (مجمر: آتش بي(انابت: توبه) (خبط:    (رواق: سايبان) (كاينه: موجود جهان) (باسق: بلند)  

 )94فروردين  14 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده69(  ي واژگان صحيح آمده است. معناي همه …ي  در گزينه .25

  شاب: جواني / تمكّن: تواناشدن / مهين: بزرگ / چغز: كالغ 
 زن صعوه: قورباغه / عذار: معذور / جرگه: راه / حلّاج: پنبه 

  خواستن / فر: خرّه  ي سرخ رنگ و روشن / استسقا: آب ناوك: نوعي تير كوچك / عيوق: ستاره 
  توسني: سركش / آرنگ: چين و شكن ابرو و چهره / خدنگ: تير / زكي: هوشيار 
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 )94بهمن  9 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده69(  ها تماماً درست است؟ كدام گروه از واژه معني .26

  (وليمه: هديه) (بدسگال: بدخواه)   شرمي) ها) (سماجت: بي صبح(صبوح:  
  (خدو: آب دهان) (كَپر: كلبه)    كردن) (تموز: ماه اول تابستان)  گيري كردن: كناره (پي 

  )95بهمن  8 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 68(   در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» افگار، سعايت، اشتلم، ادبار، حرز«هاي  واژه معني .27
  زدن، پشت كردن، تعويذ چيني، الف خسته، سخن 
  زخمي، بدگويي كردن، داد و فرياد، بدبخت، بازوبند 
  بخت، دعايي كه بر كاغذ نويسند و با خود دارند  آزرده، تهمت زدن، ناسزا گفتن، نگون 
  چشم زخم روزي، دعايي براي دفع خردي، ادعاي پهلواني كردن، سيه مجروح، بي 

 )94آبان  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده68(  صحيح آمده است. …ي  معناي واژگان فقط در گزينه .28

  شدن) (هيمه: هيزم)، (افگار: خسته)، (قهر: چيره 
  خردي) كردن)، (سفاهت: بي (آذار: اذيت)، (تلطّف: نرمي 
  اول تابستان)(اناء: درد و رنج)، (سنگ مردگان: سنگ قبر)، (تموز: ماه  
  »).آقا«معني  اي است فرانسوي به كوبي و جشن)، (جوال: ظرفي از پشم بافته)، (جنتلمن: كلمه (دبكه: پاي 

 )95آبان  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده67(  ؟اند كدام گزينه همگي درست معني شده هاي واژه .29

  زرد رنگ.)(غزا: جنگ)، (دغل: حيله و ناراستي)، (سندروس: صمغي است  
  (ساطع: درخشان)  (صبوح: بامداد)،  (كاهلي: تنبلي)، 
  (پيكان: آهنِ سرتير)  (امل: درد و رنج)،  باشد.)، ها  (اَبرَش: اسبي كه بر اعضايش نقطه 
  (بارگي: اسب)  (ستوه: شرمگين)،  (غضنفر: شير)، 

 )95ارديبهشت  17 اند، مراجعه كرده % به اين سؤال67(  گزينه معني هر سه واژه درست آمده است؟ كدامدر  .30

  دار)، (برّ و بر: بادقّت)، (مقهور: مغلوب) (تعليمي: نوعي عصاي ستبر و گره 
  الف)، (جلي: روشن)، (عتاب: مالمت) (دشت: دست 
  (بورشدن: شرمنده شدن)، (قالكردن: تالش و تقلّا كردن)، (سو: ديد) 
  بازان)  ي مخصوص حقّه خورده)، (شامورتي: حقّه اي كه از دور به نظر رسد)، (معمر: سال (اشباح: سياهي 

 )92آبان  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده67(  ؟ي واژگان صحيح آمده است در كدام گزينه معناي همه .31

  جوال (سوزن بزرگ)، افگار (زخمي)، شعشعه (پراكنده شدن روشنايي) 
  كوبي) خردي)، دبكه (پاي عفريت (اهريمن)، سفاهت (بي 
  آذار (ماه اول بهار)، كت (چانه)، سنگ مردگان (سنگ شكنجه) 
    كفري (در حال فكر كردن)، ايار (ماه سوم بهار)، قهر (چيره شدن) 

 )93آبان  9 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده66(  معنا شده است؟ نادرستاي واژه در كدام گزينه .32

  خود) )، ترگ (كالهنزاع خيره)، حرب (آلتنگاه زل ( 
  )جويدن(مضغ ي تير)، خدنگ (علف جارو)، سوفار (دهانه 
  باش) كارزار (جنگ)، ستوه (درمانده)، هله (آگاه 
  انتظار) )، مه (بزرگ)، فتوح (گشايش بيش از حدتوابع( متفرّعات 

 )93بهمن  10 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده66(  آمده است؟ نادرستاي  گزينه معني واژه كدامدر  .33

  كننده / مينا: آبگينه  آذار: ماه اول بهار / شبح: كالبد / بادي: شروع 
  تغير: برآشفتن / تنبه: آگاهي / چلمن: كسي كه زود فريب بخورد. / خاييدن: مضغ 
  مرد كار / فياض: جوان ستيزهچيني / عنود:  موحش: ترسناك / سعايت: سخن 
  كنند. / هيمه: هيزم نمي هلند: حالل متراكم: گردآينده / مكيدت: خدعه / نمي 

 )96ارديبهشت  1 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده66(  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» سورت، تراويدن، طاق، رخوت«هاي  معني واژه .34

  اهمال -يگانه -تراوش كردن -مهماني   تكبر -مانند بي -چكيدن -شدت اثر 
  سستي  -فرد -چكيدن -تندي   فروگذاشتن -يگانه -اثرگذاشتن -اثربخشي 
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 )95مهر  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(  آمده است. نادرستاي  معني واژه …ي  گزينه جز بهدر هر گزينه  .35

  ي كمان)، (سهم: ترس) (ستوه: ملول)، (سوفار: چلّه 
  مايه) طبعي)، (فاخر: گران (خدنگ: تير كوچك)، (مزيح: خوش 
  ي جنگي) (گبر: خفتان)، (دغل: ناراستي)، (ترگ: جامه 
  هاي جنگ)  (خدو: آب دهان)، (غضنفر: شير)، (مصاف: ميدان 

 

و اهل دنيا را از متاع و مال و دوستان اين جهان هيچ چيز ملك نگردد مگر كردار نيك كه براي آخرت ذخيره گردانند و عاقل بايد «در متن  .36
كه احتمام در كسب حطام فاني نبندد و همت بر طلب خير باقي مقصور دارد و عمر و جاه گيتي را به محلّ ابر تابسـتان و نزهـت گلسـتان    

 )94فروردين  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده72(   آمده است؟ نادرستامالي كدام واژه » دوام شمرد.ثبات و  بي

  نزهت     حطام 
  متاع     احتمام 

 )95دي  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده70(   ؟نيستبه متن زير، امالي كدام واژگان صحيح  توجهبا  .37

ها حجـاب بداشـت و    دانه را بر من جلوه كرد تا غبار آن نور بصر را بپوشانيد و پيش عقلمرا غزاي آسماني در اين ورطه كشيد و «
نمايد و  تر دارند امثال اين حادثه در حق ايشان قريب و عجيب مي جمله در دست محنت و بال افتاديم و كساني كه از من قوت بيش

 »گردد. كه ميان دانا و مطالب او حايل مي كشد، چنان ه حضيض ميارادات باري، ماهي را از قعر آب به فراز و مرغ را از اوج هوا ب

  غزا -قريب   حضيض -غزا   محنت -قريب   بصر -حايل 

 )94مهر  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده69(  ؟اماليي وجود دارد غلطدر كدام ابيات  .38

  داند زمين خود را نميبه پستي متّهم هرگز   الف) بـه افسون دنـاعت غافلي از ننگ پـامـالي
  كـاله عـرش ديـدم خـاك درگاه مذلّت را  دار امتحان شد شوكت فـقـرم ب) دمي كه آيينه

ه نـه ز اختـر اعتنـايي ت نـه ز دشمنان حيايي  ج) نـه ز آسمـان تـوجـنـه ز دوستـان همي  
  ويمتو چنان صاحب حسني كه ندانم چه بگ  د) هر كجا صاحب حسني است ثنا گفتم و وصفش
 هـنـوز بـازنـگشتي تــو از زالل قـديم  هـ) بـه هـر حديث كـه خواهي، نصيحتت كردم 

  د، هـ ، ب     الف، د، ج 
  الف، ج، هـ     د، ب، ج 

 )95دي  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده69(   خورد؟ اماليي به چشم نمي غلطگزينه  كدامدر  .39

  شير آقوز -گفتار نغز -آلود مهيب و غضب -عصمت فاسق و بي 
  امضاي طومار -باز رهيدن از محن -رجم زنديق -سيره و مغاضي 
  تهديد بشريت -مضايقت از حمايت -بيغوله و بيراهه -حميت و عصبيت 
  دنائت و مناعت -طبع و سرشت -ذكي و پارسا -آثار منثور 

 )92آبان  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(  تماماً درست است. …ي  گزينه استثناي بهها  ي گروه هاي همه واژه امالي .40

  مĤبانه گري فرعون بيغوله و شاهراه، درخور حيثيت، مهابت و بزرگي، نتايج قرايح و عاليق، چاره 
  برگزار شدن صحنه، طرد تباهي و فساد، ظلم و شقاوت، دنائت و پستي، خصومت و دشمني 
  يشه، خوهاي اهريمني و منش خبيث، كتم عدم، مناعت فطرت، خفّت و مذلّتتأمل و اند 
   ي حق، داغ فراق، عزّ و جالل، رنج و محن، سزاوار سنا جذبه 

 )95آبان  21 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(  اماليي وجود دارد؟ غلطگزينه،  كدامدر  .41

  بانگ الم داشتنزشت بود پيش زخم   چون به مصاف سران الف شهادت زني 
  خـواليگـران نـه فلك و هفت اخترنـد  روزي دهـان پنـج حواس و چهار طبع 
  بشكيبد اسب چوبين از سيف و تازيانه  ديـوانگان نترسنـد از صـولت قيـامت 
  مست چندان كه بكوشند نباشد مسطور  سحر چشمان تو باطل نكند چشم آويز 
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 )93دي  5 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده64(  آمده است؟ نادرستدر متن زير امالي كدام واژه  .42
ي قالب آدم به كمال رسيد و روح نازنين كه در جوار قرب حق بود، بدو پيوست. حق تعالي گفت: من تـو را از مشـتي    چون تسويه«

و حقّ من نشناسي. الجرم چـون  ي مقرّب برگزيدم. تو شكر اين نعمت نقض و نيكو نگزاري  خاك ذليل بيافريدم و به عزّت از مالئكه
ي  سطوت چيرگي ما دستبرد بنمايد بايد كه صبر پاي داري. آدم آن بنگذاشت و باز علم عجز برافراشت و به قلم نيـاز بـر صـحيفه   

 »نگاشت. تقصير صورت اعذار مي

  سطوت   ذليل   قرب   نقض 

 )95مهر  23 اند، مراجعه كرده% به اين سؤال 63(  ؟خورد اماليي به چشم مي غلطكدام گزينه  در .43

  مست چندان كه بكوشند نباشد مستور  سحـر چشمان تـو بـاطل نكند چشم آويز 
ر تنِ خـويش نبوده است تو را حميت  با كه كردستي اين صحبت و اين عشرت؟  بـ  
  گـرت ايمان درست است بـه روز موعود  قيمـت خـود بـه مناهي و مالهي مشكن  
  مـزيـد ظـلـم و تــأكـيـد ظـالل اسـت   بسـا مـاال كــه بـر مـردم وبــال اسـت  

 )96ارديبهشت  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(  اماليي وجود دارد. غلط …ي  گزينه استثناي بهها  ي گزينه همه در .44

    اهتزاز و حركت -بازي كشمكش و لوتي -فرنگي مĤبان -روي افراط و زياده 
  ي غليظ مسحور لهجه -مدارس اين نواحي -گذاردن بحث مدرسه -خانه و اثاث 
  زادالمعاد و كتب تعزيه -مهملي و ولنگاري -بليت مجاني -محابت و شكوه 
  استر و قاطر -ي يغور قيافه -ها اشباح و سايه -حالتي قريب 

 )92آذر  22 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 61(  ؟ندارداماليي وجود  غلطدر كدام گزينه  .45

  صفير سيمرغ  -ترجيه مرگ بر حيات -حازم و دورانديش -متوسل شدن به ديگران 
  صفات مضموم -ي حجرات سوره -سقوط امپراتوري -صراحت لهجه 
  مخذول و ناالن -الصبيان نصاب -جزميت يا اطمينان -از لحاظ تطابق معماري 
  شويي ي حرف مايه -تعليقاتضمايم و  -عادت مألوف -خروس غالب 

 )94آبان  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده61(   اماليي است؟ فاقد غلطكدام بيت  .46

  دمي كه جلوه كند آفتاب سايه كجاست  ي هستي است  خـورده فـراغ آينـه زنـگ 
  تـا نـرگـس تـو بـا مـا گويد رموز مستي  ي سالمت مسطور چون توان بود در گوشه 
هچـون   آتش دل چـو شـمـع خـوش بگـدازم  از  ي هـجـران و فـراق آغــازم قـصـ  
  گوش هر خام كجـا اليق اصرار من است  ي من گوش گرفت آتـش از گـرمي افسانه 

 )93بهمن  10 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده61(  شوند؟ خالي متن زير، با كلمات كدام گزينه كامل مي جاهاي .47
كه از مواهب غيب به مكمن دل رسد، زبان قلم در سلك عبارت كشد  …عنان قلم به دست تصرّف غيب سپرده شد، تا هر گوهر «

و خلل محفوظ و مصون  …ي اين ضعيف را از سهو و  علّت پادشاه چنان است كه بيان و خامه و بر طبق ورق نهد. اميد به عنايت بي
حـقّ مطلـب و    …بر دل و زبان گشاده گرداند و اين مقصود به حصول موصول كند و مرا در مكنونات غيب  …دارد و درِ خزاين و 

  »و متكلّف ياري كند. …شرح هر طايفه در مقام خويش با احتراز از الفاظ 
  قريب -گذارد -آللي -ذلّت -سمين   غريب -گزارد -آللي -زلّت -ثمين 
  قريب -گزارد -لعالي -زلّت -سمين   غريب -گذارد -لعالي -ذلّت -ثمين 

 )95آذر  5 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده61(  اماليي وجود دارد؟ غلطبيت  كدامدر  .48

  بـرد بـه غـاليه انـدوده چادري دل مي  نظـر فـريب ي كـوتـه اين غـول روي بسته 
  شَبه فروش چه داند بهاي در ثمين را  تو قدر فضل شناسي كه اهل فضلي و دانش 
  ني چشم مرا فروغ و ني در شب خواب  درد فـراقـت اي بــه لـب شكّـر نــاباز  
  جا راه ثواب اين قدم بيرون منه زنهار از  اگر خواهي گذشتن از صراط آسان شود بر تو 

 )93اسفند  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(  ؟ندارداماليي وجود  غلطگزينه  كدامدر  .49

  ي صالح ناقه -غازه و سرخاب -گلخوار و  -فرقت و هجران 
  صواب و مصلحت -طاعت و مطاوعت -مرغزاري نزه -ي غماز غمزه 
  گذاردن حقوق -ي هالكت ورطه -دها و زيركي -مجال وقيعت طاعنان 
  آسايش و فراغ -ثقت و اطمينان -اهمال و سستي -مؤونت و مظاهرت 
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 )94فروردين  28 اند، اين سؤال مراجعه كرده% به 60(  است؟ نادرستزير، امالي كدام واژه  متندر  .50
محابا را كه بر لفظ من رفت استماع ارزاني فرمود، كدام بنده اين عاطفت را شكر  با آن كامگاري و اقتدار كه تقرير افتاد، سخنان بي«

اگر عقـوبتي فرمايـد محـق    آرم و  تواند گزارد؟ شمشير برّان حاضر و بنده در مقام گستاخي، و من بنده به گناه خويش اعتراف مي
نمايم كـه   ام و از بيم اين مقامِ حول اين خطاب باز انديشيده و باز مي ام و در امضاي فرمان تأخير جايز شمرده باشد كه خطايي كرده

  »ي جهان بر جاي است. ملكه
  تقرير   گزارد   محابا بي   حول 

 )95بهمن  15 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 60(  اماليي است؟ غلطبيت فاقد  كدام .51

  محجوب بود چشمي كو جمله سبب بيند  ها  بـيــرون سبب بـاشد اصرار و عجايب 
  بـــايــــد هــــر كـــه را وصــل يـــار مي  بــايــد جـــد و جـحـــدي بـــه كــار مي 
  خاستنــام مستــوري و نــاموس كـرامت بر  نشينان سالح عشـق غـالــب شـد و از گوشه 
  رواق و طاق معيشت، چـه سربلند و چه پست  از اين رباط دو در، چون ضرورت است رحيل 

آن كس كه بر مراد خود قادر گردد و از فوايد تدبر و تعمل غافل باشد و رنجور نگردد و در معرض تهمت آيد و به گناه ديگران كاري « متندر  .52
  اماليــــي وجــــود دارد؟ غلــــطچنــــد » ضــــا دهــــد.را نگــــذارد، از كســــب حــــرام دوري گزينــــد و بــــه قضــــا ر

 )92آبان  10 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده59(      

  چهار   سه   دو   يك 

 )95مهر  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده59(  ؟نداردگزينه غلط اماليي وجود  كدامدر  .53

  كـرده عملبــه عمر كوته و دور و دراز   فكنــده پهن بساطي بـه زيـر پاي نشاط 
  ايم سر گشته مــا بـــه تـيـغ فـقــر بي  ايم غـزا خـود كشتـه چــه غــزا مـا بي  
  جــويــد تــو را با بيست چشم او همي  خـوايــد بـه خشم او ز تــو آهــن همي 
  ي ملـكـوت افكنـد ضياع شمع خــزانـه  اي است كه هر ساعتي در او خانه دل تاب 

 )93ارديبهشت  19 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  گروه كلمات كدام گزينه تماماً صحيح است؟ امالي .54

  حقوق قضايي -مضيق حيات -مخاسمت و ستيزه -تعقيب بزهكار 
  ذوالجاللي حق -گرفتن قرامت -مدح و ذم -ترقّي و انتصاب 
  نمط و روش -وجو تفرّس و جست -بطالت و بيهودگي -ي اسب قاشيه 
  فخر و مباهات -توابع و لواحق -جنحه و جنايت -حد و حصر 

ي حول بر جانش افتاد و گفت بايد از ظلمت قدر روباه پرهيز كـرد و از   خرس چون عنايت ملك با روباه را بر اين عيار ديد، تب لرزه«در متن  .55
    ؟اماليي وجود دارد غلطچند » كمند شصت خم دام او كه دشوارتر از هفت خوان رستم دستان است، گريخت.

 )93ارديبهشت  5 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(      

  چهار   سه   دو    يك 

كاربردن رموز فصاحت و بالغت در غايت برائت بودند از مطاوعت او گردن پيچيدند و ملـوك از   پس بعضي امراي دولت كه در به«با توجه به متن  .56
الجمله سپاه و رعيت به هم برآمدند و تخلّف از حق و شيوع قدر و حيله را جـايز   هر طرف به منازعت برخاستند و به مقاومت لشكر آراستند. في

 )95بهمن  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  اماليي دارند؟ غلطكدام واژگان » شمرده و برخي بالد از قبض تصرّف او به در رفت.

  بالغت -برخاستند   قدر -برائت   غايت -برائت   قدر -مطاوعت 

 )92آذر  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده56(  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام گزينه  .57

  .روزي زني بيامد و بسيار گريست كه پسري غايب دارم و مرا در فراق او طاقت نماند. از بهر خدا دعايي كن تا به بركت آن دعا پسرم بازآيد 
  چون بر باديه گذار كرديم، سالم كرديم و شاد شديم و گفتيم الحمدهللا كه سعي ما مشكور افتاد و طالب به مطلوب پيوست. 
  شما را اين شبهت افتاده است و طبع همه بر گناه من قرار گرفته است. آخر من در كار خود بهتر دانم. اگر 
  ي ثواب نهند و سخن خصم به سمع تمييز شنوند. در عواقب اين كار تأمل شافي واجب داريد كه عاقالن بناي كار خود و از آن دشمن بر قاعده 

 )93دي  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  ؟ودش نميدام بيت، غلط اماليي ديده كدر  .58

لَم تـوقـّـع درمــان نـيـست بـي   جـرم و گنـه اميـد بـخشـايـش نيسـت بـي  درد و عـ  
 جـز آن مـسـالك ديگـر همـه ضالل بعيــد  شـهـي كه راه واليـش به حـق، قريب بود 

  نيسـت مـرا سيــر از سـناخــوانـيوگـرنـه   خواند دعـا بـه دست مـرا سوي خويش مي 
  خـوار و آن ز توجيح و ديـانت شرع را انديشه  بخش آن ز ترفيه و صيانت ملك را خيرات  
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 )94بهمن  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام عبارات  .59

  راه ندهد و وجه تدبير و عين ثواب بر وي پوشيده نماند. الف) چون بال بدو رسد دل از جاي نبرد و دهشت و حيرت را به خود
  دست اوست از آن دوري صواب بيند. نمايد و هيچ جانور به اختيار اين شربت نخورد و تا عنان مراد به ب) نفس من از مرگ ابا مي

وهم نيامـد كـه موجـب صـحت     ي دل بنگاشتم هيچ عالجي در  ج) در آثار و نتايج علم طب تعملي كردم و ثمرات آن را بر صحيفه
  اصلي تواند بود.

د) پادشاه موفّق آن است كه تأمل او از خواتم كارها قاصر نيايد و نظر بصيرت او به اواخر اعمال محيط گردد و سخن بندگان ناصـح  
 را استماع كند.

  ب، ج     د، الف 
  الف، ج     د، ب 

  )96فروردين  18 اند، سؤال مراجعه كرده% به اين 55(  اماليي وجود دارد؟ غلطكدام گزينه  در .60
  به چه تأويل توقّف روا داشتمي و از آن زندگاني كه در فراغ دوستان گذرد چه لذّت توان يافت؟ و كدام خردمند آن را وزني نهاده است؟ 
توانند پيوست و امثـال ايـن حادثـه     مرا قضاي آسماني در اين ورطه كشيد و كساني كه از من به قدر و منزلت بيشترند با مقادير آسماني مقاومت نمي 

  نمايد.  غريب و عجيب مي
كنـد ميـان دانـا و مطالـب او حايـل       لبه مـي كه نادان را غ كشد، چنان آرد و مرغ را از اوج هوا به حضيض مي ارادت باري، ماهي را از قعر آب به فراز مي 

  گردد. مي
قـوق  هر سخن را كه از شنيدن آن كراهت آيد بر اداي آن دليري نتوان كرد، خاصه كه منافع آن بدو بـازگردد، چـه گوينـده را در آن وراي گـزارد ح      

  اي ديگر نتواند بود. تربيت و تقرير لوازم مناصحت فايده

 

ي آزاد ترجمه  آن را به شيوه …و اجتماعي است كه  …هاي  امام سجاد (ع) و لبريز از معارف، آموزش …اي از  سجاديه، مجموعه ي صحيفه .61
 )94دي  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده92(  كرده است.

  جواد فاضل -ديني -اشعار   جعفر شهيدي -مذهبي -دعاهاي 
  جواد فاضل -اخالقي -هاي نيايش   جعفر شهيدي -سياسي -سخنان 

 )93دي  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده87(  اند؟ در كدام گزينه آمده ترتيب بهآثار زير  پديدآورندگان .62

  »الشّعرا، شرح زندگاني من، هزار و يك شب، اصول فلسفه و روش رئاليسم روزها، تذكرة«
  عبداللّطيف طسوجي، علّامه طباطباييعلي اسالمي ندوشن، دولتشاه سمرقندي، عبداهللا مستوفي،  محمد 
  علي اسالمي ندوشن، تنكابني، حمداهللا مستوفي، عبداللّطيف طسوجي، علّامه طباطبايي محمد 
  عبداهللا مستوفي، دولتشاه سمرقندي، غالمحسين يوسفي، فرامرز بن خداداد ارجاني، امام خميني (ره) 
  يوسفي، فرامرز بن خداداد ارجاني، امام خميني (ره)عبداهللا مستوفي، محمد عوفي، غالمحسين  

    است؟ نادرستي حماسه  كدام گزينه درباره .63
 )92آبان  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده82(     

  پرداز قهرماناني است كه هم داراي قدرت مادي و هم واجد نيروي معنوي هستند. سرا، شخصيت حماسه 
  اتل است.حماسه، بيانگر واقعيآميخته با تخي 

  ي خصوصيات كلّي حيات ملّت ايران است. كننده شاهنامه، منحصراً بيان 
  حماسه، هم در قالب شعر نمود يافته است و هم در قالب نثر. 

    آمده است؟» ندوشن، ابواسحاق نيشابوري، علّامه طباطبايي غالمحسين يوسفي، دكتر اسالمي«اثري از  ترتيب به گزينهدر كدام  .64
 )92دي  27 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده81(      

  اهللا، چهل حديث ي رسول شرح زندگاني من، فرار از مدرسه، سيره 
  العلما، الميزان هاي من، آن روزها، قصص دانشگاه 
  االنبيا، اصول فلسفه و روش رئاليسم روشن، روزها، قصصي  چشمه 
  اهللا، الحياة هاي شعر فارسي، شرح زندگاني من، سيرت رسول بارقه 
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 )92مهر  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده80(  كدام گزينه درست بيان شده است؟ .65

ي آزاد  هاي اخالقي و اجتماعي است كـه جـواد فاضـل آن را بـه شـيوه      آموزشهاي امام سجاد (ع) و لبريز از  اي از نيايش ي سجاديه، مجموعه صحيفه 
  ترجمه كرده است.

  گرچه آغاز مثنوي موالنا با ديگر آثار نظم و نثر فارسي تفاوتي ندارد، اما روح نيايش و توجه به حق در تار و پود آن نهفته است. 
  كتاب مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد نيكلسون انتخاب شده است. دوماز دفتر » نامه ني«درس  
  د.نكن د و شكايت مينبين كه خود را اسير اين جهان مادي مي هستند ها ي انسان همه» ني«نامه، مراد از  در ني 

  )92آبان  24 اند، ؤال مراجعه كرده% به اين س79(  ي ادبيات مقاومت فلسطين هستند. هاي برجسته از چهره …ي  گزينه جز بهها  ي گزينه همه .66
  غسان كنفاني، محمود درويش     جبرا ابراهيم جبرا، اثل مانين 
  غسان كنفاني، جبرا ابراهيم جبرا     هريت بيچراستو، پابلو نرودا  

 )95بهمن  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده79(  متناسب است؟ ترتيب بهكدام گزينه براي تكميل عبارات  .67

بـاب تنظـيم    …سروده و در  …اين اثر بر وزن  .ي ايران سعدي شيرازي است اثر ارجمند شاعر و نويسنده …سعدي نامه يا «الف) 
  »شده است.

  » تن از عارفان بزرگ سخن گفته شده است. …مانده از عطار است كه در آن از شرح حال  تنها اثر منثور باقي …«ب) 
  هفتاد و سه -الطير منطق -ده -حديقه -گلستان   هفتاد و دو -الولياا تذكرة -ده -شاهنامه -بوستان 
  هفتاد و سه -االوليا تذكرة -هشت -شاهنامه -گلستان   هفتاد و دو -الطير منطق -هشت -حديقه -بوستان 

 )92آذر  8 اند، مراجعه كرده% به اين سؤال 78(  ؟نداردي مناظره، مصداق  ي خسرو و شيرين نظامي و شيوه ي منظومه درباره گزينهكدام  .68

  اميرخسرو دهلوي و وحشي بافقي مشهورترين مقلّدان خسرو و شيرين نظامي هستند. 
  اند. در ادبيات فارسي، نظامي را مبتكر فنّ مناظره دانسته 
  بازي است. ي خاكساري و پاك در اين منظومه، خسرو مظهر غرور و فرهاد نمونه 
  شود. معاصر مناظره در ديوان پروين اعتصامي يافت ميهاي  ترين نمونه استادانه 

يك از مشـاهير   ترتيب شرح حالِ كدام به» فرار از مدرسه«و » وجوي ناكجاآباد پير گنجه در جست«، »پلّه تا مالقات خدا پلّه« هاي نامه زندگي .69
  )93دي  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده78(  علم و ادب هستند؟

  نظامي -امام محمد غزالي -موالنا   نظامي -موالنا -غزاليامام محمد  
  موالنا  -نظامي -امام محمد غزالي   امام محمد غزّالي -نظامي -موالنا 

    ؟شود ، در كدام گزينه ديده ميترتيب به» خواجه عبداهللا انصاري«و دو اثر از » بزرگ علوي«نام دو اثر از  .70
 )94آبان  8 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 75(      

  نامه) مناجات -نامه بريم) (الهي از رنجي كه مي -هايش (چشم 
  زادالمسافرين) -نامه چمدان) (مناجات -هايش (چشم 
  نامه) مناجات -شورآباد) (زادالعارفين -(ميرزا 
  نامه) الهي -ي دل و جان ها) (رساله نامه -ها (ساالري 

    »است. …داراي ويژگي سبك و  …انتخاب شده و زبان اين شعر  …ي  كه از مجموعه …شعر خوان هشتم، اثر « .71
  )94فروردين  28 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده73(     

  عراقي -اجتماعي حماسي، -زمستان -مهرداد اوستا 
  خراساني -حماسي اخالقي، -از اين اوستا -سهراب سپهري 
  خراساني -حماسي روايي، -زنداندر حياط كوچك پاييز در  -اميد م. 
  خراساني نو -حماسي روايي، -آخر شاهنامه -اخوان ثالث 

 )95دي  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده73(   كدام گزينه صحيح هستند؟ نويسندگانآثار و  .72

  الوقايع: محمود واصفي) ي سجاديه: جواد فاضل)، (بدايع الف) (صحيفه
  (چهل حديث: عالمه طباطبايي) ب) (الحياة: محمدرضا حكيمي)،

  ي روشن: غالمحسين يوسفي) ج) (هزار و يك شب: عبداللطيف طسوجي)، (چشمه
 ندوشن) المحجوب: علي بن عثمان هجويري)، (روزها: محمدعلي اسالمي د) (كشف

  ج، ب   الف، د   د، ب   ج، د 
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 )93آذر  21 اند، سؤال مراجعه كرده% به اين 69(  كدام گزينه براي كامل كردن عبارات زير مناسب است؟ .73

يابـد. از اوايـل قـرن ششـم، عرفـان و       كمال مي …شروع شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست. در قرن پنجم تغزّل در شعر «
  »وجو كرد. جست …هاي عاشقانه را بايد در آثار  يابد و كمال منظومه راه مي …ي  اصطالحات صوفيه به حوزه

  فخرالدين اسعد گرگاني -نثر -رابعه بنت كعب     سنايي -قصيده -رودكي 

  نظامي -غزل -فرخي سيستاني     حافظ -شعر -فرخي سيستاني 

 )94دي  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده68(  ي آثار و پديدآورندگان صحيح آمده است. نام همه … ي گزينهدر  .74

  اهللا: قاضي ابرقو) رسولي  كوب)، (سيره ي روشن: عبدالحسين زرين (چشمه 

  االلباب: محمد عوفي) (اصول فلسفه و روش رئاليسم: مرتضي مطهري)، (لباب 

  المحجوب: علي بن عثمان هجويري)، (الحياة: محمدرضا حكيمي) (كشف 

  (چهل حديث: علّامه طباطبايي)، (اسرارالتوحيد: محمد بن منور) 

 )94مهر  24 اند، مراجعه كرده% به اين سؤال 67(  است؟ نادرستكدام گزينه  .75

  نامه است. خواجه عبداهللا انصاري ملقّب به شيخ االسالم از دانشمندان و عارفان قرن پنجم و صاحب اثر الهي 

  ي هومر شاعر يوناني. هاي ايلياد و اديسه پردازد مانند حماسه ي طبيعي، شاعر به بازآفريني حماسه مي در حماسه 

  هاي پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) تا شهادت آن حضرت پرداخته است. مشهدي است كه شاعر به شرح زندگي و جنگ ي حيدري از باذل حمله 

  نامه به بازآفريني حماسه پرداخته است. ي خاوران ابن حسام خوسفي، در منظومه 

 )95اسفند  6 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 67(  كند؟ خالي عبارات را واژگان كدام گزينه كامل مي جاهاي .76

ي مكتب  ترين چهره پردازي جايگاه دارد تا در عالم شعر و شاعري و برجسته و داستان …تر در دنياي  بيش …ي توصيفات  شيوه«
  »داند. را به جاي تخيل شرط اصلي نويسندگي مي …است كه  …،  …

  حواس ظاهري -اميل زوال -سمبوليسم -نويسي رمان -تخيلي 

  بيني واقع -اميل زوال -ناتوراليسم -نويسي مانر -واقعي 

  بيني واقع -شكسپير -رئاليسم -نويسي نامه نمايش -واقعي 

  تشبيه و مقايسه -ويكتور هوگو -ناتوراليسم -نويسي نامه نمايش -تخيلي 

  )92آبان  10 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(   است؟ نادرستگزينه، تمام موارد نوشته شده  كدامدر  .77
هـاي   ناپـذير منظومـه   شود؛ زيرا دو عامل وزن و آهنگ كه اجزاي جـدايي  كار گرفته مي تر براي شعر به الف) اصطالح حماسه بيش

  شوند. حماسي هستند، تنها در شعر يافت مي
هايي هسـتند   صر و پديدهعنا …ي زال و  تن بودن اسفنديار و عمر هزار ساله ب) در شاهنامه نيز وجود سيمرغ، ديو سپيد، رويين

  كنند. ي ملّي حماسه را تقويت مي هايي استوار، زمينه چون رشته كه هم
  العاده در آن جريان دارد. ي قهرماني، قومي و ملّي كه حوادثي خارق پ) حماسه در لغت، شعري است داستاني با زمينه

هاي اخالقي نظام اجتماعي، زندگي سياسي و عقايد آن  ويژگي ت) حوادث قهرماني در بستري از واقعيات جريان دارند. واقعياتي كه
  گيرد. جامعه را در مسائل فكري و مذهبي دربرمي

شود كه تنهـا از رهگـذر عقايـد دينـي عصـر خـود،        اي، رويدادهاي غيرطبيعي و بيرون از نظام عادت ديده مي ث) در هر حماسه
  پذير هستند. توجيه

  ت ـ ث       ب ـ پ 

  ت ـ الف     پ ـ ث  

 )93 دي 26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(  كدام گزينه، درست بيان شده است؟ .78

  ترين افق معنوي و عاطفي، افق شعرهاي حماسي است. در شعر فارسي، وسيع 
 آيند. شمار مي بهها و ... از نوع نثر غنايي  ها، شرح رويدادها، سفرنامه خصوص داستان ي نويسندگان معاصر فارسي، به آثار برجسته 

  تناسب دارد.» ليريك«ي معادل اروپايي خود  غنا در لغت، به معني طرب و شادي است و با كلمه 
  توان با شعر تعليمي در ادب اروپا برابر دانست. هاي عاشقانه را در ادب فارسي مي داستان 
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  )94اسفند  21 اند، مراجعه كرده% به اين سؤال 64(  كند؟ جاهاي خالي عبارات زير را كامل مي گزينهكدام  .79
از آنِ نويسندگاني است  …مشهود است. توصيف  …توصيف عناصر طبيعي در شعر شاعراني چون منوچهري، فرّخي سيستاني و «

تـر در   بـيش  …داند. توصيفات  ترين شرط نويسندگي مي اصلي …را به جاي  …كه به مكتب ادبي ناتوراليسم معتقدند. اميل زوال 
  »پردازي جايگاه و پايگاه يافته است. نويسي و داستان ماندنياي ر

  بيني، تخيل، واقعي ملك الشعراي بهار، واقعي، واقع   بيني، نمادين عنصري، واقعي، تخيل، واقع 
  بيني، تخيل، واقعي نظامي، نمادين، واقع   بيني، تخيلي عنصري، تخيلي، تخيل، واقع 

    است؟» كدكني سيمين دانشور، عباس خليلي، دكتر شريعتي، دكتر شفيعي« ترتيب منتسب به كدام آثار به .80
 )95بهمن  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده64(       

  سرود رگبار، انتقام، مسئوليت شيعه بودن، از بودن و سرودن 
  بريم، شبخواني سو و شون، روزگار سياه، از رنجي كه مي 
  از زبان برگآتش خاموش، تهران مخوف، هبوط،  
  ي سرگرداني، انتقام، كوير، بوي جوي موليان جزيره 

نويسـي آغـاز كـرد. موضـوع بسـياري از       نامـه  گـري و نمـايش   ستان است. وي كار خـود را بـا بـازي   نويس انگل ترين شاعر درام بزرگ …« .81
   »توان اشاره كرد. مي …و  …ه تعلّق دارد. از آثار وي ب …گرفته است. سبك او به مكتب  …را از تاريخ  هايش نامه نمايش

 )92اسفند  9 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(      

 ويليام شكسپير ـ روم باستان ـ رئاليسم ـ ليرشاه ـ مكبث   ويليام شكسپير ـ روم باستان ـ كالسيسم ـ هملت ـ اتللو 

  تولستوي ـ روسيه ـ كالسيسم ـ دون كيشوت ـ آناكارنينالئون    ي اموات ـ ابله داستايوسكي ـ روسيه ـ سوررئاليسم ـ خانه 

 )93دي  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(  درست است؟ گزينهكدام  .82

داستان خسرو و شيرين بارها مورد تقليد شاعران پس از نظامي قرار گرفته اسـت. اميرخسـرو دهلـوي و وحشـي بـافقي از مشـهورترين مقلّـدان ايـن          
  اند. ي ويس و رامين مبتكر فنّ مناظره دانسته در شعر فارسي، فخرالدين اسعد گرگاني را با منظومهاند و  منظومه

هـاي فارسـي در    تـرين و معتبرتـرين كتـاب    هـ . ق) از جمله قديم 465المحجوب تأليف ابوالحسن علي بن عثمان جلّابي هجويري غزنوي (فوت  كشف 
  ست.ي ساساني ا تصوف و از جمله نثرهاي دوره

هاي بلند انساني و عرفاني پرداختند، ولـي كمـال ايـن نـوع      در قرن پنجم شاعراني چون عنصري، فخرالدين اسعد گرگاني و عيوقي به سرودن منظومه 
  وجو كرد. شعر را بايد در آثار نظامي، شاعر قرن ششم جست

  اهللا از قاضي ابرقو اشاره كرد. ي رسول توان به سيره انواع مشهور آن ميهاي پيامبر اسالم (ص) است و از  گزارش زندگي و جنگ» مغازي«و » سيره« 

 )95دي  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(   درست بيان شده است؟ گزينهكدام  .83

  ته است.گرچه آغاز مثنوي موالنا با ديگر آثار نثر و نظم فارسي تفاوت ندارد اما روح نيايش و توجه به حق در تار و پود آن نهف 
  آورند. وجود مي ي قهرماني حماسه را به تاريخ خيالي يك ملت كه در بستري از واقعيات جريان دارند، زمينه 
  كنند. ي تخيلي حماسه را تقويت مي در شاهنامه عناصر خرق عادت، زمينه 
  نويسي است.حال  اي از حسب احوال، اقوال و كرامات ابوسعيد ابوالخير، نمونه» اسرارالتوحيد« 

 )92بهمن  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(  صحيح است؟  كدام گزينه .84

    از ابتداي باب دهم انتخاب شده است.» گويي پرورده«كند و شعر  ي سعدي را ترسيم مي ي فاضله نامه يا بوستان، مدينه سعدي 
هـاي   هـا و گفتـه   آن از شرح حال هفتاد و دو تن از شاعران بزرگ سخن گفته شده و داستانمانده از عطّار است كه در  االوليا تنها اثر منثور باقي تذكرة 

  آنان گرد آمده است.
هـ . ق. پس از بازگشت از سفر دور و درازش سروده است. اين كتاب بر وزن شاهنامه و در هشـت بـاب تنظـيم شـده      655سعدي، بوستان را در سال  

  است.
االوليا افزوده است. اين پيوست حدود بيست تا بيست و پنج بخش است و پرمايگي هفتـاد و دو   هايي بر تذكرة اي ناشناس بخش پس از عطّار، نويسنده 

  بخش اصلي را ندارد. 

 )93فروردين  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(   گيرند؟ترتيب در كدام حوزه قرار ميو آثار زير به عناوين .85

 » شرح زندگاني من -األيام -ي آشنا سپيده -پلّه تا مالقات خدا پلّه«

  نامه زندگي -حال حسب -غنايي -غنايي   حال حسب -غنايي -تذكره -حال حسب 
  غنايي -غنايي -نامه زندگي -غنايي   غنايي -حال حسب -غنايي -نامه زندگي 
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 )93مهر  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(  ؟بيان شده است نادرستي تاريخ ادبيات  كدام گزينه در زمينه .86

  شاعر هند است.» والميكي«ي  ي معروف هندوان به زبان سانسكريت سروده حماسه» مهابهارات« 
  ي افراد يك ملت دخالت ندارند. كه بازآفريني حماسه است همه» ي مصنوع حماسه«در  
  هاي پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) است. مصنوع با مضمون ديني در شرح زندگي و جنگ اي  ، حماسه»ي حيدري حمله«ي  حماسه 
  است.» ي دل و جان و زادالعارفين رساله«ي آثاري چون  خواجه عبداهللا انصاري از عارفان قرن پنجم نويسنده 

 )94بهمن  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  است؟ نادرستكدام گزينه  .87

  ي غنايي يافته است. ي اشعار تعليمي در ادب فارسي بسيار قوي است و اين گونه اشعار در كشور ما بيشتر جنبه شاعرانهي  جنبه 
  هاي اخالقي و مذهبي وعرفاني بوده است. شعرهاي تعليمي در قديم بيشتر شامل سروده 
  شود. ر تعليمي در ادبيات ملل ديده ميي اصلي شعر تعليمي، علم و اخالق و هنر است و بر روي هم، دو نوع شع ماده 
  االوليا اثر منظوم باقي مانده از عطّار است كه در آن از شرح حال هفتاد و دو تن از عارفان بزرگ سخن گفته شده است. تذكرة 

 )95آبان  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  ؟است نادرستگزينه  كدام .88

  ي ابومنصوري در قرن پنجم اشاره كرد. ي ابوالمؤيد بلخي و شاهنامه توان به شاهنامه اند مي شدههايي كه به نثر نوشته  از شاهنامه 
  آورند. وجود مي ي ملّي حماسه را به ي تاريخ خيالي يك ملّت است، در بستري از واقعيات جريان دارند و زمينه حوادث قهرماني كه به منزله 
  انتخاب شده است.» دكتر غالمحسين يوسفي«اثر » ي روشن چشمه«از كتاب » ي دادخواه كاوه«متن  
ي آزاد ترجمـه كـرده    هاي اخالقي و اجتماعي است كه جواد فاضل آن را به شـيوه  هاي زيبا و لبريز از معارف، آموزش ي سجاديه حاوي نيايش صحيفه 

  است.

 )95آذر  19 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  كدام گزينه درست است؟ .89

هـاي حماسـي    ناپـذير منظومـه   شود؛ زيرا دو عامل وزن و قافيه از اجـزاي جـدايي   كار گرفته مي تر براي شعر به در ادبيات فارسي اصطالح حماسه بيش 
  هستند.

  توان با شعر غنايي در ادب اروپا برابر دانست. هاي عاشقانه را در ادب فارسي مي داستان 
  اند. را مبتكر اين فن دانسته» اسدي توسي«ي طوالني ندارد و  شعر فارسي سابقه ي سؤال و جواب در كاربرد شيوه 
توان نـام   ي مسائل ديني و اعتقادي است. از جمله مشهورترين آثار وي ادبيات و تعهد در اسالم و الحياة را مي در زمينه» حكيمي«هاي  ي نوشته عمده 

  برد.

 )95اسفند  20 اند، مراجعه كرده % به اين سؤال57(   است؟ نادرستتوضيح  كدام .90

  نامه بر وزن شاهنامه و در ده باب سروده شده است. سعدي 
  االوليا پرمايگي هفتاد و دو بخش اصلي را ندارد. پيوست كتاب تذكرة 
  شعر، حالت مناظره دارد. 56قطعه شعر،  284در ديوان پروين اعتصامي از  
  سرود، نيافت. 1301ي دوم را كه در سال  سرود، هرگز موفقيت دماونديه 1300ي اول بهار كه در سال  دماونديه 

 )93دي  5 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده56(  شوند. محسوب مي» حسب حال«تماماً  …ي  گزينه جز بهها  ي گزينه آثار ذكر شده در همه .91

    الوقايع بدايع -فرار از مدرسه 
  األيام -از پاريز تا پاريس 
    روزها -هاي من دانشگاه 
  حيات يحيي -شرح زندگاني من 

  )92آذر  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  نادرست است؟ گزينهكدام  .92
  ي مسائل ديني و اعتقادي است. هاي او در زمينه  ي نوشته است كه عمده» الحياة«، »ادبيات و تعهد در اسالم«ي كتابِ  اثر ديگر نويسنده 
ي پروين اعتصامي است و اميرخسـرو دهلـوي و    هاي كهن مناظره، مناظرات زيبا و آموزنده ترين نمونه توسي، مبتكر فن مناظره است و استادانهاسدي  

  ي خسرو و شيرين هستند. بيدل از مشهورترين مقلّدان منظومه
هـ . ق.) به نثر روان  465والحسن علي بن عثمان جلّابي هجويري (فوت هاي فارسي در تصوف را عالم عارف، اب ترين و معتبرترين كتاب ي قديم از جمله 

  ي ساماني نوشته است. و سليس و پخته در دوره
هزار و «و » سمك عيار«هاي  شود و نثر كتاب هاي عاشقانه در آثار نظامي يافت مي شود و كمال منظومه كمال تغزّل در شعر فرخي سيستاني ديده مي 

 رود. ، غنايي به شمار مي»زندگاني منشرح «و » يك شب
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 )93خرداد  2 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  ؟است نادرستگزينه  كدام .93

  كند. آلودي است كه نيما در آن زندگي مي ي غفلت زده و جامعه ي نيما، تصوير عصر شب سروده» تراود مهتاب مي«شعر 
اي از بيـان دسـت يافتـه     نشان داد كه در شعر حماسي و اجتماعي به شـكل تـازه   1335در سال » خوان هشتم«ي  مهدي اخوان ثالث با نشر مجموعه 

  است.
  داراي ويژگي سبك خراساني است و با زباني روايي، حماسي از زبان نقّال بيان شده است.» خوان هشتم«شعر  
  است.هاي بارز شعر نيمايي پرداختن به مسائل اجتماعي با زباني نمادين  از ويژگي 

 )93بهمن  24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  است؟ نادرستكدام گزينه  .94

  توان نام برد. ي ميلتون و كمدي الهي دانته را مي هاي شعر تعليمي در ادب اروپايي بهشت گمشده از نمونه 
  انگيزي و زيبايي هنري پرمايه و قوي نيست. خيالالصبيان ابونصر فراهي كه در تعليم صرف و نحو عربي سروده شده است، از لحاظ  نصاب 
  ي اصلي شعر تعليمي علم و اخالق و هنر است؛ يعني حقيقت نيكي (خير) و زيبايي. ماده 
  ي غنايي يافته است. تر جنبه ي اشعار تعليمي در ادب فارسي بسيار قوي است و اين گونه اشعار در كشور ما بيش ي شاعرانه جنبه 

 )95آذر  5 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  است؟ نادرستي تاريخ ادبيات  از جنبه گزينهكدام  .95

  هاي معاصر مناظره است. ترين نمونه مناظرات پروين اعتصامي از استادانه 
  بيدل دهلوي و وحشي بافقي از مشهورترين مقلدان خسرو و شيرين نظامي هستند. 
  داند. را كيمياي مس وجود عاشق مي  است كه سعدي آني شعر و ادب فارسي، عشق  مايه جان 
  اند. اسدي توسي را مبتكر فن مناظره در ادب فارسي دانسته 

 

    در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» ، تضمين و پارادوكس معادله استعاره، تضاد، اسلوب«هاي  به ابيات، آرايه توجهبا  .96
 )95ارديبهشت  17 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده79(     

  ام نـاخن دوانده در جگر سنگ تيشه  ام الف) فرهادم و ثبات قدم هست پيشه
  ها ي خـالي فتد زود از كنار بام كـوزه  ب) نيست اوج اعتبار پوچ مغزان را ثبات

  آدم آورد در ايـن ديـر خـراب آبادم  ج) من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
  آيد كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي  ز حزيند) تـازه كردي روش حافظ شيرا

 هزار سال از آن سوي نفي و اثبات است  و) ز هست و نيست برون است تختگاه ملك

  الف، ب، ج، د، و    ب، د، و، ج، الف   ب، و، الف، د، ج   الف، و، ب، د، ج 

  )95اسفند  20 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده76(  وجود دارد؟» آميزي، تشبيه، تناقض، استعاره حس«هاي  آرايه ترتيب بهگزينه  كدامدر  .97
  چو طول غنچه پيش از مرگ در فكر كفن رفتم  وفايي را الف) ز بوي گل شنيدم تا حديث بي

  بــانـگ نـــوش شـادخـواران يـاد بــاد  ب) كـامم از تلـخي غـم چـون زهر گشت
  كــه بـا لبـش نـتوان حرف شكرستان گفت   ج) فـغـان كـه كـام مـرا تلخ كرد شيريني

  مجلـس انـس و حـريف همـدم و شرب مدام  بـازي و جـواني و شـرابِ لعـل فام د) عشق
  ب، ج، د، الف    د، الف، ج، ب   ب، د، ج، الف   الف، ب، د، ج 

    شود؟ در كدام ابيات يافت مي ترتيب به» پارادوكس و استعارهمعادله،  آميزي، اسلوب مجاز، حس« هاي آرايه .98
 )93اسفند  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده71(      

  وقت آن است كه بـدرود كـني زنـدان را  الف) ماه كنعاني مـن، مسند مصر آن تو شـد
  ماتـر محـكم شود بنيان  از تزلزل، بـيش  ب) جنبش گهواره خـواب طفل را سازد گران

  از هر كه درآيد كه فالن است و فالنه است  اند همه خـانه كسي را خبري نيست ج) مست
  دزد در كنجي خزد چون ماهتاب آيد برون  سـر د) محـو گردد در فروغ عشق، عقل خيره

امـي كـه از رنـگـين  ه فـرمـود دل در عـالـم ديـگـر مـرا سـير مي  خـيالي هر نفـس ) يـاد ايـ 

   الف، د، ب، ج، ه     ب، د، الف،   ج، ه 
  ، د، ب، ج  الف، ه     ، د، ب، الف  ج، ه 
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    كدام است؟» معادله، استعاره اغراق، ايهام، اسلوب«هاي  ترتيب توالي ابيات زير از جهت داشتن آرايه .99
 )95مهر  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده71(      

  كشد پروانه را پيش مـردم شـمع در بـر مي  الف) حسن و عشق پاك را شرم و حيا در كار نيست
  ام از چشـم بـه راهي بــازآيي و بــرهـاني  ام بـاز كـه شـايد ب) چشمي بـه رهـت دوختـه

  ساخت دريا گرد من فرسنگ در فرسنگ را  ج) دورم از يـار و نيـارم سـوي او رفتن كه اشك
   يست آبي را كه در دست گهر افتد چكيدن ن  د) بـه لعل يـار تـا پيوست شـد جان از فنا ايمن

  ج -ب -د -الف   ب -د -الف -ج   ب -ج -الف -د   د -الف -ب -ج 

    كدام است؟» تعليل آميزي، تلميح، تشبيه و حسن ايهام، حس«هاي  ت زير به لحاظ داشتن آرايهاابي ترتيب .100
 )96ارديبهشت  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده71(     

  بـراي تلخي بـادام بهتـر از قـنـد است  ام كه نمك از آن دل نهادهالف) به شوربختي 
  ماه چنان بخت يافت او كه كمينه گداست  ب) از مه او مه شكافت ديـدن او بـرنتافت
  شوربختي بين كه در آغوش دريا سوختم  ج) سوختم از آتش دل در ميان موج اشك
  كـه هيچ نديد از گذار عمربيچـاره دل   د) دي در گذار بود و نظر سـوي مـا نكرد

    بلبل مـا بـارها داغ گلستان ديده است  ي گرمش جگرها را كباب هـ) چون نسازد ناله
  الف، ج، ب، هـ ، د     د، ج، هـ ، الف، ب 
  الف، ج، هـ ، ب، د     د، هـ ، ب، ج، الف  

    كدام است؟» جازم -جناس - تشبيه -نما متناقض - استعاره«هاي  ابيات از جهت داشتن آرايه ترتيب .101
 )92دي  27 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده71(      

  ام به جاي تو الف) اي جان جهان مكن به جاي من / آن بد كه نكرده
  هاي ما سوداي ما / اي طبيب جمله علّت ب) شاد باش اي عشق خوش
  هوش نيست / مر زبان را مشتري جز گوش نيست ج) محرم اين هوش جز بي

  دوستان اين داستان / خود حقيقت نقد حال ماست آن د) بشنويد اي
 و) آتش عشق است كاندر ني فتاد / جوشش عشق است كاندر مي فتاد

  الف -د -ج -ب -و   د -الف -ب -ج -و   الف -د -و -ج -ب   الف -د -ج -و -ب 

    در كدام ابيات وجود دارد؟ ترتيب به، »آميزي، كنايه، حسن تعليل ، مجاز، حسجناس«هاي  آرايه .102
  )93دي  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده70(      

  رانـد فرس قـاتل مـا بـر اسيـران تنـد مي   سازد به جوالن پايمال الف) ريخت خون خلق و مي
  گرچه با پير و جوان چون شكر و شير شديم  ب) كـس نـديـديـم كـه تلـخي نشنيديم ازو

  گـردي ز دل مـدعـيـان رفـتـم و رفـتـم  آشفـتم و رفتم بـاد بـرج) از كـوي تـو چـون 
  گريست ناليد و هامون مـي از غم من كوه مي  داني چه بود؟ مي د) سيل در هامون، صدا در كوه، 

 خود دست به خون مـن هـم تر نكـني دانم  هـ) گـر كشتنيم بـاري هـم دست تو و تيغت

  ج، هـ، ب، الف، د   الف ج، ب، هـ، د،    ج، دالف، هـ، ب،    الف، ب، د، هـ، ج 

    كدام است؟» تعليل، ايهام نما، جناس، حسن استعاره، متناقض«هاي  ترتيب توالي ابيات به لحاظ داشتن آرايه .103
 )95فروردين  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده70(     

  بنشـانـنـد سهي بـاالييدر كنـارم   ام از ديده به دامان كه مگر ها بسته الف) جوي
  صداي آب شو، ساز ترقّي كن تنزل را  اي بيدل! ب) به پستي نيز معراجي است، اگر آزاده

  گفتـه خـواهد شد به دستان نيز هم  گـويـم سـخـن ج) دوسـتـان در پـرده مي
  كان كز غم او كوه گرفت از كمر افتاد  د) هـان تـا لب شيرين نستاند دلت از دست

  ي ذرات در سفر بيني ز شـوق جمـله  جويند چه هست همه اصل خويش ميهـ) چو هر 
  الف، ب، ج، هـ ، د     الف، د، ب، هـ ، ج 
  ج، ب، الف، هـ ، د     ج، الف، د، هـ ، ب 
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    دهد؟ را نشان مي» تشبيه، جناس تام، استعاره، حسن تعليل، كنايه، ايهام«هاي  رتيب آرايهتزينه گكدام  .104
 )96ارديبهشت  1 اند، سؤال مراجعه كرده% به اين 69(      

  دور از رخ تــو چشـم مـرا نـور نمانـدست  الف) هنگام وداع تو ز بس گريه كه كردم 
  انـد كـه دوستـان وفـادار بهتـر از خـويش  ب) مـرا به علّت بيگانگي ز خويش مران

  مستـان راورد او  آ كــه در عــربـده مي آن  طلبد ج) نرگس مست وي آزار دلم مي
  تـا بـه خـون دل من رنگ كنـد دستـان را  ريزد د) او به شمشير جفا خون دلم مي

  بـيـا كـه مـا سپـر انداختيم اگر جنگ است  برد پيغام ي ما را كه مي هـ) به خشم رفته
 نالد كه بر وي زخم بسيار آمده است زان همي  نالد همي در مجلس آزادگان و) ني كه مي

  ج، د، هـ ، الف، ب، و   د، ج، ب، الف، و، هـ   ج، الف، و، ب، د، هـ   ـ ، الفد، ب، ج، و، ه 

    ؟در كدام گزينه آمده است ترتيب به» اسلوب معادله، تضاد، پارادوكس، تشخيص« هاي آرايه .105
 )93ارديبهشت  19 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده67(      

  جا بيدار كه در خواب گران است اين خبري است / اوست ي ناخوشي وضع جهان بي الف) چاره
  جا لب گشودن پيش ارباب كرم / مخزن گوهر شد از تردستي نيسان، صدف ب) نيست بي

  ي بدخواه هيچ باكي نيست / گل از مالمت باد شمال ننديشد ج) تو را ز طعنه
 نشين است / از پوست برون زود چو بادام تر آيد د) چشمي كه در او آب حيا پرده

  ج، الف، ب، د   ب، ج، د، الف   ج، د، الف، ب   الف، د، جب،  

 )94آبان  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده67(  كار رفته است. به» نما متناقض«ي  آرايه …ي  گزينه جز بهها  گزينه ي همهدر  .106

  مــا را بـكشت يــار بـه انفـاس عيسوي  ي عجـب شنـو از بخت واژگـون  ايـن قصه 
  بـــه درد تــازه درمـان تـــازه گــردان  هـر درديـت درمـان هـم ز درد اسـتبـه  
  ي سربسته است جا نامه ي واكرده اين نامه  رسند دالن بهتر به مضمون مي سخن روشن بي 
  چنان كه هستي دگران روند و آيند و تو هم  تـو نـه مثل آفتابي كه حضور و غيبت افتد 

 )94دي  4 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده66(  كار رفته است. به» تناقض«ي  آرايه …ي  گزينه جز بهها  گزينه ي همهدر  .107

  همـان چـو سرو به آزادگي گـرفتـارم  بـارم ز ميـوه گـرچه درين بوستان سبك 
  مرحمت فرما ز ويراني عمارت كن مرا  هاست چون چشم بتان تعميـر من در خرابي 
  آزادگـي ز يـاران بيگانگي ز خويشـان  كه چيست حاصل؟ما را ز عشق ايشان داني  
  كه با لبش نتوان حرف شكرستـان گفت  فـغـان كـه كـام مـرا تلخ كـرد شيريني 

   كدام است؟» اغراق -جناس ناقص - تضاد - ايهام«هاي  ترتيب توالي ابيات زير از جهت داشتن آرايه .108
  )92اسفند  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(      

  كند زند نقشي بر آب / خاك كويت را به خون هر شب منقّش مي ي تر دامنم تا مي الف) ديده
  كند دارد ولي زلفت مشوش مي هاي مسكينان به لطف / جمع مي بخش تو خود دل ب) لعل جان

  كند اش غش مي غش ده كه اندر صومعه / صوفي صافي به بوي جرعه ج) زان شراب ناب بي
 كند ام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دينم شد حجاب / ترك من بازآ كه سلمان ترك هر شش ميد) ن

  د، الف، ج، ب    ج، د، ب، الف   د ، ج، الف، ب   ج، ب، د، الف 

     كدام است؟» كشم / تا حرف تلخي از دهن يار ميرسد به لب، من شيرين كالم را  جان مي«بيت  هاي آرايه .109
 )92اسفند  23 اند، سؤال مراجعه كرده% به اين 65(     

  مجاز، كنايه، تناقض، ايهام   آميزي، تضاد كنايه، مجاز، حس 
  نظير آميزي، تناقض، مراعات استعاره، حس   نظير، تضاد، استعاره  ايهام، مراعات 

    كدام است؟» پارادوكس -تعليل حسن -جناس - ايهام«هاي  ابيات زير به دليل داشتن آرايه تواليترتيب  .110
 )95آبان  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده65(      

  بي زر و گنـج بـه صـد حشمت قارون باشي  الف) اي دل آن دم كه خراب از مي گلگون باشي 
  بال ديگران هر كس بود چون تير، پروازشبه   ب) اگـر صـد بار برخيزد همان بر خاك بنشيند
  كنان برخيزم تـا بـه بـويـت ز لحـد رقـص  ج) بـر سـر تـربت من بـا مي و مطرب بنشين

 گـرديد وگـرنـه مــاه بــه دور زميـن نمي  د) در اين زمين چو تو، خورشيدطلعتي بوده است 

  الف، د، ج، ب    الف، ج، د، ب   ج، ب، د، الف   ج، د، ب، الف 
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 )92دي  6 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده64(  اند؟ بيت زير، در كدام گزينه آمده هاي آرايه .111

 »زردي برگ خزان عكس رخ زرد من است / نيز سرماي زمستان ز دم سرد من است«

  نما، تكرار، تناسب اغراق، متناقض   تعليل، استعاره ايهام، جناس، حسن 
  ي حروف، جناس  اغراق، تناسب، نغمه   تشبيه، ايهام، جناساسلوب معادله،  

    آمده است؟» ي مخفي است / كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت برو طواف دلي كن كه كعبه«كدام گزينه در بيت  هاي آرايه .112
  )93بهمن  10 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده64(      

  تعليل تلميح، تشبيه، تناقض، حسن   تعليل تضاد، تلميح، استعاره، حسن 
  تعليل ايهام، جناس، استعاره، حسن   نظير تلميح، تشبيه، ايهام، مراعات 

    در كدام گزينه درست است؟» ايهام -تناقض -استعاره - تشبيه - معادله اسلوب«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات براساس آرايه .113
 )95آذر  19 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(      

  ي تو را  تـوان زدن زلـف خميده چنـگ نمي  الف) قامتم از خميدگي صورت چنگ شد ولي 
  ي كنـايـت رفت كــه آشـكـارا در پــرده  ب) ميـان مـانـدن و رفتـن حكايتي دارم 
  كافغان به ناي حلق چو ارغن (نوعي ساز) درآورم  ج) از چنـگ غـم خالص تمنّي كنـم ز دهر

  دارتـر هـاسـت نخـل كهـن ريشـه از نخـل  امـل از جوان زيادد) در پيـر هست طـول 
 حـاليـا چشـم جهـاني نگـران من و توست  هـ) روزگاري شد و كس مرد ره عشق نديد

  ب، الف، ج، د، هـ      د، هـ، ب، الف، ج 
  د، الف، ج، ب، هـ     الف، ج، هـ، ب، د 

وجـود دارد؟ » بند بندم را جدا كرده است دست غم به تيغ/ تو به خون گرمِ مي، پيوند كن بندم ز بنـد «در بيت  تماماًكدام گزينه  هاي آرايه .114
  )96ارديبهشت  15 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(      

      تضاد، استعاره     جناس تام، تشخيص 
  معادله تكرار، اسلوب     نظير آميزي، مراعات حس 

    در كدام گزينه آمده است؟» است توان خواند از جبين خاك، احوال مرا / بس كه پيش يار حرفم بر زمين افتاده مي«بيت  ادبيهاي  آرايه .115
 )94فروردين  28 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده62(      

    كنايه -تشبيه -مجاز -استعاره 
 معادله اسلوب -حسن تعليل -مجاز -تشخيص 

  تناسب -كنايه -معادله اسلوب -استعاره 
  حسن تعليل  -استعاره -كنايه -تشخيص 

    كدام گزينه درست خواهد بود؟» تناسب، پارادوكس، تشبيه جناس تام، حسن تعليل، ايهام«هاي  ترتيب آرايه گرفتنبا در نظر  .116
 )94بهمن  9 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده62(      

  مـاند، دريغا مـاه نو پيوسته نيست نيك مي  الف) شـكل مـاه نــو، خـم ابـروي او را راستـي
  سبب خون جگر، در ناف آهو بسته نيست بي  ب) مشك را سوداي زلفش، خون به جوش آورده است

  غيـر از اين هيچ ميان من و تـو حايل نيست  چـو ميـانت هيچ است ج) مـن تني دارم و آن هـم
  يـان ايـن مـه و مهـر اجتماع نيستزيـرا م  د) سـلـمـان اميـد مـهـر از آن مـاهـرو مــدار

  درد اسـت دواي تـو و ايـن درد تـو را نـيست  و) عشـق اسـت مـرا چـاره و ايـن چـاره مـرا هست
  ج، ب، الف، د، و     الف، ب، د، و، ج 
  و، د، ج، ب، الف     ج، ب، د، و، الف 

 )94بهمن  23 اند، اين سؤال مراجعه كرده % به61(  شود؟ هاي ادبي همگي در بيت زير يافت مي كدام گروه آرايه .117

 »اش چشم زليخا را غني! روز سياه پير كنعان را تماشا كن / كه روشن كرد نور ديده«

    تضاد، تناسب، كنايه 
 تعليل تشبيه، تناقض، حسن 

  معادله، تضاد، ايهام تناسب اسلوب 
  تناقض، تشبيه، تلميح 
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    شود؟ در كدام ابيات يافت مي ترتيب به» تعليل، تناقض، استعاره، اسلوب معادله ، حسنايهام«هاي  آرايه .118
  )94اسفند  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(     

  كـه وقـت چيـدن گل باغبان شود پيدا  الف) ز هم جدا نبود نوش و نيش اين گلشن
  سازد جدا فـانـوس از پروانه ميشمـع را   ي شرم است مانع در ميان ما و دوست ب) پرده

  يك ره تـو نـيـز گـوش به فرياد كن مرا  ج) دارد بـه فكـر صائب من گـوش، عالمي
  شود پيدا كه صد درياي آتش از شراري مي  د) گرفتم سهل، سوزِ عشق را اول، ندانستم
  را زان در نـيـارد از پـا چـرخ كبـود مـا  و) خواهد كمان، هدف را پيوسته پاي بر جا

   ، ج، ب، و، د الف   ج، و، د، الف، ب   الف، ب، و، ج، د   ج، و، د، ب، الف 

 )94دي  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(  كار رفته است؟ ها به كدام آرايه ترتيب بهدر ابيات زير،  .119

  ايم سـرگـرفـتـهايـم و زنـدگي از  سـر داده  كند، كه در اين بحر چون حباب الف) باور كه مي
  كه چون نرگس سرآمد عمر من در چشم ماليدن  پرسي ز من كيفيت حسن بهاران را؟ ب) چه مي

  بـه جمـال تـو چـو نـرگس نـگران بـرخيزم  ج) صبح محشر كـه من از خواب گران برخيزم
  كـه مـاه مصـر در ايـن كـاروان شـود پيـدا  د) عـزيــز دار چـو اكـسيـر خـاكسـاران را

 ي شكستـه نـخـيزد صـدا درست از كـاسـه  شكستگان هـ) حسـن بيـان مجـوي ز مـا دل

  معادله، تلميح كنايه، ايهام، تناقض، اسلوب   معادله تناقض، كنايه، ايهام، تلميح، اسلوب 
  معادله، تلميح كنايه، تشبيه، ايهام، اسلوب   معادله تناقض، تضاد، كنايه، تلميح، اسلوب 

 )95آبان  21 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» آميزي ، تشبيه، كنايه، تضاد، حستناقض« هاي آرايه .120

  ز خـاك بودن و خود را بر آسمان ديـدن؟  بين، چگونه آيد راست الف) تـو گر نباشي كج
  بــر آستـان ديـدنتـوانـي مسنـد  نمي  ب) غبـار كـوي تـنـزّل بـه ديـده تـا نكشي 

  داران را دوا كردن به مي خشكي زهد روزه  بايد در ميخانه واكردن پ) شب عيد است، مي
  بـه روشنـايي او سـود در زيــان ديـدن  اي كـه بتواني ت) خـدا نصيـب كـنـد ديـده

 شكستـه دل شـود از مرگ دشمنان ديدن  مند بـود ث) ز صدق دوستي آن كس كه بهره

  الف، ث، ت، پ، ب   ت، ث، الف، ب، پ   الف، ب، ث، پ، ت   الف، پت، ب، ث،  

 )95آذر  19 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده60(  ، در بيت زير وجود دارد.…ي  ذكر شده در گزينه هاي آرايهي  همه .121

 »كارفرمايي چو شيرين در جهان تلخ نيست / ورنه چون فرهاد دستي در هنر داريم ما«

  تلميح -مجاز -اسلوب معادله -آميزي حس   مجاز -ايهام -آميزي حس -تشبيه 
  تضاد -تناسب -ايهام -تشبيه   ايهام تناسب -تشبيه -آميزي حس -كنايه 

 )94آبان  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده59(  ؟شود ديده مي» آميزي و تضاد اسلوب معادله، حس«هاي  در كدام بيت تمام آرايه .122

  پل از بهر وداع سيـل پشت خـود دو تـا دارد  كنـد عيش جـواني را  قد پيـران تـواضـع مي 
  ي خون را پي يك قطره مي بر لب منه صد كاسه  ي شيرين ارزد بـه حـرف تـلخ، عيش باده نمي 
  ي ساعت كنم ريـگ بيابـان را؟ چه سان در شيشه  غم عالم فراوان است و من يك غنچه دل دارم 
  ي شـبــنــم را نـيـست آواز درآ، قـــافـلـــه  ور و غـوغـا نـبـود در سـفـرِ اهـل نـظــرشــ 

 )93خرداد  2 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده58(  ؟وجود دارد» معادله، كنايه تشخيص، تضاد، اسلوب«در كدام گزينه  .123

  چراغدليل روي تو هم روي توست سعدي را / چراغ را نتوان ديد جز به نور  
  ي چشم / خواب راحت نكند هر كه صفايي دارد مژه بر هم نزند آينه ز انديشه 
  در سخن گفتن خطاي جاهالن پيدا شود / تير كج چون از كمان بيرون رود رسوا شود 
  كند عيش جواني را / پل از بهر وداع سيل پشت خود دوتا دارد قد پيران تواضع مي 

    در كدام گزينه آمده است؟» ها شكر گذاشت ي گل هر غنچه را مپرس / در شير صبح، خندهشيريني تبسم «هاي بيت  آرايه .124
 )92دي  27 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(      

  آميزي، تناسب تشبيه، استعاره، حس   نظير آميزي، اغراق، تناقض، مراعات حس 
  تشخيص، كنايه، مجاز، تضاد     تناسب، تضاد، كنايه، جناس 
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 )93ارديبهشت  19 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  درست است. …ي  گزينه استثناي بهها  ي گزينه هاي مقابل همه آرايه .125

  تعليل)  ي سنبل برخاست / كه سر زلف دراز تو كند پامالش (اسلوب معادله، حسن به اميدي ز چمن دسته 
  آميزي، استعاره) به اميد دوا باز آمد (حسالله بوي مي نوشين بشنيد از دم صبح / داغ دل بود  
  اين همه بيننده ز نزديك و دور / كس ننهد آينه در پيش كور (تضاد، كنايه) 
  نظير، جناس) خرد و مست به كوي تو كشند (مراعات عارفان از چمن قدس چو بوي تو كشند / خويش را بي 

  )95ارديبهشت  17 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(  شود؟ يافت مي» آميزي، تناقض، ايهام تناسب و استعاره حس«هاي  بيت آرايه كدامدر  .126
    نيست كم از شاخ گل هر مصرع رنگين مرا  سنج؟  چون نباشد بلبل من چار موسم نغمه 
  گشت از شكر ميتر  جواب تلخ تو شيرين  ي من ز شـور عشق تـو در كام جان خسته 
  مـردمـان بـوي تـو يـابند ز رنگ سخنم   لب ببستم ز سخن اي گل خندان كه مباد 
  كـه جسم تـو ز صفا عالمي است روحاني  من از لطافـت جـان تـو چـون كنـم تعبير 

 )95بهمن  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده57(   است؟ نرفتهكار  به» اسلوب معادله«ي  بيت، آرايه كدامدر  .127

  گير و غنيمت شمار عزلت را  كنـاره  ها در اين زمان كه عقيم است جمله صحبت 
  زينهار از دشمنانِ بردبار انديشه كن   بـاشـدگـران، شمشيـر لنـگردار را  زخـم مي 
  خيـزد سپنـد از سـر آتش ز درد مي  سمـاع اهـل دل از روي شـادمـانـي نـيست 
  ي گرداب را بحر نتواند گشودن عقده  ي ما عاجز است گشتـهعشـق در كـار دل سـر 

    شود؟ با توجه به ابيات زير در كدام گزينه ديده مي» استعاره - جناس - اسلوب معادله - ايهام«هاي  ترتيب آرايه .128
 )92آذر  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده56(     

  زبان تقرير نتوانست كرد خبر / مطلب دل را، ي در، از درون خانه باشد بي الف) حلقه
  كه حيران تو بيش از دگران است منم كه پيوسته به سويت نگران است منم / و آن ب) آن

  ي كيست؟ ي كيست؟ / جان من سوخت بپرسيد كه جانانه افروز ز كاشانه پ) يارب اين شمع دل
 ستت) بنال بلبل اگر با منت سر ياري است / كه ما دو عاشق زاريم و كار ما زاري ا

  ت -الف -ب -پ     پ -ت -الف -ب 
  الف -ت -پ -ب     ب -ت -الف -پ 

   در ابيات كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» تشبيه، تناقض، مجاز، تشخيص، كنايه«هاي  آرايه .129
 )93فروردين  7 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(      

  مدد خواهي چراغ دل برافروزيآيد نسيم باد نوروزي / از اين باد ار  الف) ز كوي يار مي
  چو نوروز كه بر خوان ملك يغما بود ب) دل سعدي و جهاني به دمي غارت كرد / هم

  ج) بيار اي باد نوروزي نسيم باغ پيروزي / كه بوي عنبرآميزش به بوي يار ما ماند
  د) شب هجرانت اي دلبر، شب يلداست پنداري / رخت نوروز و ديدار تو عيد ماست پنداري

 كشان ساغر سرشار گرفتند هـ) نوروز همايون شد و روز مي گلگون / پيمانه

  د، الف، ب، ج، هـ   ب، الف، ج، هـ ، د   الف، د، ب، هـ ، ج   ج، د، هـ ، الف، ب 

    شود؟ هاي ادبي يافت مي كدام آرايه» ست ز ياقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟ گر نرُبوده اي بوسه«در بيت  .130
  )92آذر  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(      

  تعليل نظير، حسن تشبيه، استعاره، مراعات 
  تعليل، تلميح استعاره، تشبيه، حسن 
  معادله اسلوبي حروف، تشبيه، جناس،  نغمه 
  معادله، تلميح استعاره، تشبيه، اسلوب 

در كدام گزينـه درسـت بيـان شـده     » گشت تر از شكر مي ي من / جواب تلخ تو شيرين ز شور عشق تو در كام جان خسته«هاي بيت  آرايه .131
 )92بهمن  11 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(  است؟

  جناس، كنايه، ايهام، تناسب   استعاره، پارادوكس، تشبيه، ايهام 
  آميزي، تناقض، استعاره ايهام تناسب، حس   ايهام تناسب، كنايه، مجاز، تشبيه 
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    كدام است؟» تشبيه -آميزي حس - استعاره -تناقض«هاي  از جهت داشتن آرايه زيري ابيات لترتيب توا .132
 )94آذر  6 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده55(      

  اي ي خود را به نماز آمـده ي غمزه كشته  نـرم تـو كـه از بهـر ثـوابالف) آفرين بـر دل 
  اي نواز  آمده فـرصـتـت بـاد كه ديـوانه  اي ي زلـف دراز آمـده ب) اي كه بـا سـلسـلـه

  اي باز آمده چشم بد دور كـه بس شعبده  اي از لـب لـعل ج) آب و آتـش بـه هـم آميخته
 اي مسـت و آشفته بـه خلوتگه راز آمده  بـه يغماي دلمد) زهد من بـا تـو چـه سنجد كه 

  د -ب -ج -الف   د -ج -ب -الف   ب -الف -د -ج   ب -د -الف -ج 

   در كدام گزينه آمده است؟» سرا گردد اگر من از نوا افتم رقصد / جهان ماتم ي من آسمان مستانه مي به ذوق ناله«هاي بيت  آرايه .133
 )95اسفند  20 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 55(      

  تشخيص، جناس، ايهام، اغراق    معادله، تشخيص، اغراق پارادوكس، اسلوب 
  معادله، ايهام، تكرار تشبيه، اسلوب     اغراق، استعاره، ايهام، تشبيه  )3

 

    است؟در كدام گزينه آمده » خود«ي برا ترتيب به» خواستن -آمدن - خوردن - گفتن«افعال  ي مؤدبانههاي  گونه .134
 )93 بهمن 24 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده78(      

  كردن شدن / تمنّا شدن / مشرّف به عرض رساندن / صرف   كردن آوردن / استدعا كردن / تشريف جان كردن / نوش  عرض 
  كردن ارادهرسيدن /  كردن / خدمت نمودن / ميل عرض   كردن فرما شدن / خواهش نمودن / تشريف فرمودن / صرف 

    در كدام گزينه درست است؟ ترتيببه، »ابر، همه، تويي«هاي واحدهاي زباني واژه هجاييالگوي  .135
 )93آبان  9 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده76(      

  (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت مصوت صامت) 
  (صامت مصوت صامت مصوت)(مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت صامت)  
  (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت مصوت) 
  (مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت مصوت) 

  )95آذر  5 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده69(  ي ابيات زير مناسب است. براي ادامه … ي گزينهفقط بيت   .136
  نگـه كـرد بر روي مردان دين  آفرين حـبـيـب خـداي جهـان

  نشد هيچ كس را هوس رزم او  همه بـرده سـر در گريبان فـرو
  بـگـفـتـا شنيـديــد گـفـتــار او  سـوي نـامـداران ديــن كــرد رو 
  بـرآب نقشي بـود  اسالمشان كـه  جـواب نگفتش كـس نـعـم و ال ز 
  منـم در قـيـامـت شـفـاعتگـرش  خــدا يــاورشبـود در دو عـالـم  
  دمــادم بـه پـاي تـو سـازم نثـار  مرا گر به  تن  جان  بدي صدهزار 

هاي اول و  ترتيب نهاد جمله به» ها گردد بدين باالنشيني من از روييدن خار سر ديوار دانستم / كه ناكس كس نمي«در صورت بازگرداني بيت  .137
 )94آذر  6 اند، اين سؤال مراجعه كرده % به68(  دوم كدام است؟

  ها باالنشيني -خار   ها باالنشيني -من   ناكس -من   ناكس -روييدن 

 )93آبان  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده64(  ي ... صحيح است. گزينه جزها به  ي گزينه در همه» اطّالعات گردآوريي  شيوه« .138

  هاي گوناگون پيرامون زندگي فرد مورد مطالعه طرح پرسش   ها برداشت كردن از آني آثار شخص مورد مطالعه و  مطالعه 
  اي  خانه استفاده از منابع كتاب   مشاهدات شخصي و پرسش از افراد مطّلع 

 )93مهر  25 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده63(  ؟نداردنياز به ويرايش  گزينهكدام  .139

  فوتبال امروز ممكن است متفاوت از ديدگاه ديگر مربيان باشد.ديدگاه هر مربي كارآزموده در  
 اند. هنوز معلوم نيست چه تعداد از كاركنان آن واحد اداري، شامل قانون خدمات كشوري شده 

  طلبي كشورهاي ثروتمند است. گي در بسياري از كشورهاي فقير جهان پرخوري و رفاه منشأ گرسنه 
  ي علني ديروز مجلس مطرح و كلّيات آن تصويب شد. آينده، در جلسهي سال  ي بودجه اليحه 
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 )92مهر  26 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده62(  نياز به ويرايش دارد. …ي  گزينه جز بهها  ي گزينه هعبارات هم .140

هـاي خـود نقـل     هـا و شـنيده   ي ديده مطالبي دربارهگويند و  هاي شخصي خود از فرد مورد نظر سخن مي ها افراد از خاطرات و ارتباط در اين مجموعه 
  كنند. مي

  دهند. ذوقي و خشك مغزي نسبت مي جويان، آنان را به بي جويي متّهم و تازه جويان را به ناداني و شهرت كاران، تازه محافظه 
  شد. كم آسوده مي ي معهود خاطرم داشت كم آيد، قلباً خيلي مسرور شدم و در باب آن مسئله ي وظايف خود برمي چون ديدم به خوبي از عهده 
ي افالطـون اشـارتي    ها معتقد هستند كه افالطون هنگامي كه فيلسوفي بلندآوازه بوده، به ايتاليا و مصر سفر كرده است. علي كلّ حال در رساله بعضي 

  روشن به سفر مصر نيست.

 )93اسفند  22 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده62(  آيد؟ مي» اَفعال - فعل -فعال - اَفعال«هاي  در وزن ترتيب بهكدام گزينه  هاي واژهجمع  .141

  طبيب، نكته، مكتب، نعمت     قريب، عبد، حكمت، شريف 
  غني، بنا، ملّت، قبيله     صورت، جدول، مضيقه، فكر 

 )94مهر  24 اند، اين سؤال مراجعه كرده% به 60(  ؟الگوي هجايي يكساني دارند» گوهر، عين، سپه«هاي  گزينه با واژه كدامهاي  واژه .142

  روشن، سيل، ساده     نوروز، اشك، تباه 
  دولت، دين، روزبه     توحيد، اين، نامه 

 )94اسفند  21 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده59(  ي دو تلفظي وجود دارد. كلمه …ي  گزينه جز بهها  گزينه ي همهدر  .143

  ي گـوهـر بـه يـادگـار گـذاشـت هـزار دانـه  ابر بهـاراي كه در اين بحر كـرد  به جلوه 
  ها به عدم پيوسته است ي جان كز دو سر، رشته  سير مدار استـواري طمـع از عمـر سبك 
  داشت وگــرنــه آتـش سـوزنـده زيـر پـا مي  ي مـن خـبـر ز عشق نـدارد دل فسـرده 
  مگـر دل نـامهـربـان دوسـت رحـمـت كنـد  رنجور عشق دوست چنانم كه هر كه ديد 

 )95مهر  23 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده58(  هاي مشخص شده در بيت زير در كدام گزينه درست است؟ هاي گروه هسته هاي واجتعداد  .144

 »باشم خاك كوي توباشم / بدان اميد دهم جان كه  آرزوي توكه بميرم در  آن نفسدر «

  سه -پنج -پنج   سه -شش -پنج   چهار -پنج -چهار   چهار -پنج -پنج 

  )95اسفند  20 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده58(   ؟شود نميي دوتلفظي يافت  در كدام گزينه واژه .145
  دوزي بــر نـقــد رايگاني حيـف اســت كيـسـه  همت به فكر هستي خـود را گــره نسازد 
  اي چنان را كــه ديــده بـاشد رخسارهآن كس   شـايـد اگــر بخـنــدد بـر روزگار خسـرو 
  دري نيست كه نيست ي خود پرده خجل از كرده  اشك غماز من ار سرخ بــرآمد چـه عجب 
  درد دل عمـري اسـت از چـشم دوا افتـاده است  در عالجم اي طبيب مهربان زحمت مكش 

 )95دي  3 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده56(  د؟ان ها از تركيب (اسم + بن مضارع) ساخته شده ي صفت گزينه همه كدامدر  .146

 نشين چادر -بين حقيقت -نويس دست   كلفت گردن -خودرو -خودجوش 

  گرد بيابان -هواپيما -رهگذر   ديرياب -دار خويشتن -آميز محبت 

 )92آذر  8 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده52(  ي جمع است؟ در چند واژه نشانه» ان« پسوند .147

 »كوهان -رهپويان -آوارگان -روندگان -دردمندان -ديلمان -آفريدگان -نياكان -زانوان -بهاران -شامگاهان -ديدگان«

  هفت   ده   هشت   نه 

    ؟مطابقت دارد» روزبه، معلّم، پيمان، صيد«هاي  با واژه ترتيب بههاي كدام گزينه  هجايي واژه الگوي .148
 )93مهر  25 اند، كرده% به اين سؤال مراجعه 51(      

    شاهكار، تألّم، ايمان، بيد     پنبه، تعلّم، سيراب، چيد 
   خورشيد، مداوم، بيدار، علم     كارگاه، شكارگاه، كاردان، اسم 

 )92دي  6 اند، % به اين سؤال مراجعه كرده50(  ؟نيستگزينه صحيح  كدام .149

  آميزي شده است. چهره و حاالت و خصايص انساني، موجب طنزنمايي و اغراق در توصيف  ، بزرگ»كباب غاز«در داستان  
  كند. تر مي دادن امور، حقيقت را برجسته آرايد و با غيرواقعي جلوه گذارد، نويسنده نقد را به شوخي مي گاه كه زبان جد اثر نمي آن 
  است.» جايي حوادث جابه«ها  آني  كنند كه اساس همه هاي مختلفي براي ساخت طنز استفاده مي نويسندگان از شيوه 
  افزايد. طور آگاهانه و بازي با كلمات، لطايف و نكات به قدرت طنز مي هاي اماليي به گيري از فرهنگ عامه، كاربرد غلط بهره 




