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ردشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 

.سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند 6بيش از سوال به 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

 است؟ كرده گردآوري» البالغه نهج«  طالب را با نامِ بن ابي هاي علي ها و خطبه اي از نامه كدام شخص گزيده -1

 

 

  الدين سمعاني شهاب) 2    سيد رضي) 1
  محمدبن منور) 4    ابوالقاسم قشيري) 3

 تفاوت است؟شده م زمان كدام فعل مشخّص -2

  
 

  و طاقت و هوش ببردعقل و صبرم /  دينال يبه صبح م يدوش مرغ) 1

  به گوش ديرسمگر آواز من /  از دوستان مخلص را يكي) 2
  كند مدهوش نيچن يبانگ مرغ/  راو كه ت باورنداشتم گفت) 3
  خاموش نمو  يگو حيمرغ تسب/  ستين تيشرط آدم نيا گفتم  )4

 كدام بيت تشبيه دارد؟ -3

  
 

  آمد نييكه نگارت به چه آ ينيتا بب/  دركش و سرخوش به تماشا بخرام يقدح )1
  گري داند وگرنه هر كه تو بيني ستم/ وفا و عهد، نكو باشد ار بياموزي ) 2
  آمد نيباش كه شاه كبوتر نگران يا/  ستييابرو دل باز هوادار كمان مرغ) 3
  آمد نيكه به كام دل ما آن بشد و ا/  بده و غم مخور از دشمن و دوست يم ايساق) 4

 متنِ زير معرّف كيست؟ -4

ثـار  از آ »ي بلـخ كارنامه« .آورد يرو يقاخال ي وبه سرودن اشعار عرفان يپس از مدت ماا؛ سرا بودحهيمد يدر ابتدا شاعر ي كههجر شاعر و عارف بزرگ قرن ششم«
  ».اوست

  
 

  قاآني) 4  سنايي) 3  صائب) 2  سعدي) 1

 . سعدي نوشت …را به تقليد از » پريشان«اديب قرن سيزده بود كه كتاب  … - 5

  
 

  بوستان  سنايي،) 4  گلستان  سنايي،) 3  بوستان  قاآني،) 2  گلستان  قاآني،) 1

  

8301    03/07/94    %70    %82    

6775    09/05/94    %44    %82    

13414    10/07/94    %67    %81    

12143    07/09/93    %55    %79    

6775    09/05/94    %50    %79    
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 .است. . . ي از شاعران دوره» اآني شيرازيق« -6

  
 

  صفوي) 4  زنديه) 3  قاجار) 2  افشاريه) 1

 ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات قرابت معنايي  -7

  
 

  ستيجز تو كس از سرّ تو آگاه ن/  ستيتو راه ن يفكرت ما را سو) 1
  كه تواند گشاد تيهو يها/  تو زبان را كه تواند نهاد رد) 2
  يجز بندگ هب ستيما چ ي شهيپ/ ي ده زندگ هيما يدرت ا بر) 3
  فرومانده از كنه ماهيتش/ جهان متّفق بر الهيتش ) 4

 است؟در كدام گزينه نويسنده از چاشنيِ طنز استفاده كرده. اندعبارات زير از يك متن انتخاب شده -8

 

 

  .بشريت است نويس اثرشان، جنايتي در حقّلين پيشكنده به شما خواهند گفت كه اوك و پوسترها خيلي بسياري از نويسنده) 1
اهيـد كـه ايـن كارهـا ممكـن اسـت       دهيد و در عين حال به اين مسئله آگهاي جديد ميركردن كاامتحان يهما به خودتان اجازش ،خالقنويسندگيِ حالت در   )2

  .درست باشد و يا ممكن است نادرست باشد
  .را نكنيد هرگز اين كار. ويرايشي بنويسد اق وخلّ دو حالت زمان درهم كندفتد كه نويسنده سعي ميافاق ميشكي قلم و ناتواني در نوشتن، زماني اتّخ  )3
4 (نوشتن يك پيش يهدهيد، بايد اين باشد كه به خودتان اجازلين كاري كه به عنوان يك نويسنده انجام ميپس اوليه را بدهيدنويس او.  

 تري وجود دارد؟هاي بيشدر كدام بيت تشبيه -9

  
 

  زديگر اديكه ز ص يوحش يچون آهو/  زدياز صحبت مردم دل ناشاد گر) 1
  زديون كودك نادان كه از استاد گرچ/  كشان زاهد غافلكند از باده پروا  )2
  زديچون برق كند جلوه و چون باد گر/ ي گل و صبح جوان اميكه ا ابيدر) 3
   زدياز خاطر ناشاد گر يكĤسودگ/ ي شيخو شيكن اگر طالب آسا يشاد  )4

 . آورد …ي  توان در تأييد عبارت گزينه بيت زير را مي - 10

 »شيزشت خو يكنند و او خجل از پا نيسحت/  كه هست خلق يس را به نقش و نگاروطاو«

 

 

   .»من آنم كه من دانم« :سر بر آورد و گفت ،كردند يمبالغه م لشيو در اوصاف جم ستودند ياندر هم يرا از بزرگان به محفل يكي )1
اگـر  ! ، گفت اي برادر حرم در پيش است و حرامـي در پـس  »ردست از من بدا« :ن را گفتمسر بنهادم و شتربا .رفتنم نماند يپا يخواب يمكه از ب ابانيدر ب يشب) 2

  . رفتي بردي و اگر خفتي مردي
  .قاتل بخورد و بمرد ياند كه دارو آورده .كند ادتيكه دارد در حق من ز يشوم مگر اعتقاد فيبخورم تا ضع ييكه دارو ديشياند ،طلب كرد يرا پادشاه يعابد) 3

  .كردم زيدر نظرم ناپسند آمد از فعل آن پره شانيهرچه از ا .ادبان يگفت از ب ي،را گفتند ادب از كه آموخت لقمان) 4
  
  

10221    09/08/93    %59    %77    

6775    09/05/94    %38    %77    

13801    08/08/94    %62    %76    

15659    20/09/94    %61    %76    

13414    10/07/94    %60    %76    
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 قرابت معنايي دارد؟» يمصطف يتوان رفت جز بر پ/  كه راه صفا ياست سعد محال«بيت كدام گزينه با بيت  -11

 

 

  مبرانيپ پاك رتيس به حقِ اربي/ دار  نگاه لقشخ ينفس و فتنه از شرِّ) 1
  ديكه هرگز به منزل نخواهد رس/  ديره گز يكس مبريخالف پ) 2
  ترسا را؟ هدهيتو ب يچون دشمن/  قاننديو رف مبرانيپ شانيا) 3
  مبرم؟يپ زيعز يآخر نه خاك پا/  نهم؟ يچرا پا نم ناتئبر فرق كا) 4

 كدام بيت تشبيه دارد؟  -12

 

 

  اهللا اهللا تو فراموش مكن صحبت ما را/  ما رسم شكستن نبود عهد وفا را شيپ) 1
  نشناسند هوا را قتيخودپرستان ز حق/  كنيست ولا نگران تيبه رو دهيهمه را د) 2
  دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ ي كه چه خواه امتيبكنندم به ق ريمخ گر) 3
  پا را و سريبسوزند من ب يكه سراپا/  وجودت شيصفت پشمع كندم يم آرزو) 4

13-  يكار چيزان انتظار ما را نگشود ه/ ي انتظار ميكرد ياري يبه بو يعمر«در بيت « ... 

  
 

  .دو جمله با فعل گذشته وجود دارد) 1
  .وجود دارد يك جمله با فعل گذشته و يك جمله با فعل حال) 2
  .يك جمله با فعل گذشته وجود دارد) 3
  .يك جمله با فعل گذشته و دو جمله با فعل حال وجود دارد )4

 است؟ترتيب در كدام گزينه درست آمدهدر بيت زير به» خجل«و » خلق«، »طاووس«هاي نقش دستوري واژه - 14

 »شيزشت خو يپا كنند و او خجل از نيتحس/  كه هست خلق يس را به نقش و نگاروطاو«

 

  

  مفعول، نهاد، مسند) 2    نهاد، نهاد، مسند )1
  مفعول، مسند، مسند) 4    نهاد، مفعول، مسند) 3

 اند، تشبيه دارند؟انتخاب شده» خسرو و شيرين«كدام بيت يا ابيات زير كه از داستان  - 15

  ستادنديا يسرو بر پا نِساهب/  به خدمت سر نهادند نيچ تانِب. الف

  زباناننيريگفت با ش يبه چرب/  مهربانان يرو ديد نيريش چو. ب

  به دامم يشود مرغ )كشته( مگر بسمل/  خرامم ياهللا به صحرا م بسم كه. ج

 برنشستند ،نشست اوبر يچو حال/  حلقه بستند نيريهمه در گرد ش. د

  
 

  ب، د) 4  الف فقط) 3  الف، ب) 2  د الف، ب،) 1

  

11922    23/08/93    %62    %75    

13801    08/08/94    %67    %81    

10221    09/08/93    %52    %75    

10221    09/08/93    %28    %74    

12744    21/09/93    %27    %74    
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 ؟كند نميكدام گزينه به داستان زندگي پيامبري اشاره  -16

  
 

  آبادم خراب ريد نيآدم آورد در ا/  بود ميجا نيمن ملك بودم و فردوس بر )1
  يانسان از حد شيب ديد يكه در حسن تو لطف/  كرد تيبوس تو ن نيآدم زم ي ملك در سجده) 2
  گناهي ما را چگونه زيبد دعوي بي/ جا كه برق عصيان بر آدم صفي زد  آن) 3
  اه افزود مرا بر غم يغم/  گذشت وارياز سر د ياهيسا/ ا ه ماندند ز من آدمدور /  كنم ، تنها، از جاده عبور يم) 4

 اي به ساختارِ مصدر دارد؟كدام مصراع رباعي زير، واژه -17

  كه آب انگور خوش است ميگويمن م/  بهشت با حور خوش است ،كسان نديگو«
 »از دور خوش است دنيواز دهل شنĤك/  بدار هيو دست از آن نس رينقد بگ نيا

  
 

  مصراع دوم) 2    مصراع نخست) 1
  مصراع چهارم) 4    مصراع سوم )3

 ابيات زير كدام است؟به تشبيه مشبه. پهلواني ايراني بود» طوس« -18

  جوشن هم اندر شتاب ديبپوش/  بآرپ دهيدل طوس پرخون و د«
 »سان برگ درخت بر ديبلرز/  سخت ديبنال يردان جنگگُ ز

  
 

  جوشن) 4  لرزيدن )3  برگ درخت) 2  طوس) 1

  ت؟در بيت زير برابر اس» چون«در كدام بيت با معناي » چون«معناي  -19
 »كه بايد خويشتن را خود بخواني؟/  تو هم شعر خدايي، چون نداني«

  

  
  يارا مكن ولي تواني جور و جفا/ سعدي  چون هزار بر تويي كه روش اين در) 1
  را آب بداند قيمت اوفتد خشك بر كه ماهي/ كس  هيچ نداند من چون نفسهم يار مقدار) 2
  ما شكست باشد چه ايم شكسته خود ما/ كني  مي پنجه اگر درافكن خودي چون با  )3
  آشكار؟ شد كجا از تصاوير   كاين  نجويي چون/ پديد؟  آمد كجا از تماثيل كاين  نپرسي چون  )4

 است؟ آمده نادرستهاي كدام بيت در مقابل آن تعداد تشبيه - 20

 

 

  يك: ناله گرم بود محفلي كه من دارمه ب/  سينه خروشد دلي كه من دارم هي بنچو ) 1
  صفر : پوشي به تار پرنيان مانم ز عشق پرنيان/  به دشواري توان ديدن وجود ناتوانم را) 2
  دو: ت آشنا خواهمدلي چون الله با داغ محب/  درديخواهم كه با سردي چو گل خندم ز بي نمي) 3
يك: بار بايد و نيستبه سان شبنم گل اشك/ تو  يان رسي كه ديدهكجا به صحبت پاك) 4

8301    03/07/94    %57    %73    

8594    25/07/93    %56    %73    

12143    07/09/93    %47    %73    

16056    22/08/94    %48    %72    

12940    21/01/94    %37    %72    
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ردشوا هاي سؤال
 

 

.سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  داريم دانشانتظار   

 شبه تشبيه است؟كدام واژه در عبارت زير وجه -21

 ».يتهانيبلندآواز و م ،يطبل غاز چونو نادان  يست خاموش و هنرنماا ارعطّ يدانا چو طبله. ديار بگوه عطّك نه آن ،ديببوخود ست كه ا مشك آن«

 

 

  ي عطّارطبله) 2    طبل غازي) 1
  مشك) 4    خاموش و هنرنماي )3

 قرابت معنايي دارد؟» فرومانده از كنه ماهيتش/ جهان متّفق بر الهيتش «بيت كدام گزينه با مصراع دوم بيت  -22

  
  
  ستيكيو پنهان به نزدش  دايكه پ/  ستين دهيذره پوش كيبر او علم ) 1
  و زور نديو پا دست ي وگرچند ب/  مار و مور يكن روز ايمه) 2
  هست؟ ست،يكه داند جز او كردن از ن/  امرش وجود از عدم نقش بست به) 3
  وصفش رسد دست فهم لينه در ذ/  بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم نه) 4

 ارد؟ي غيرساده وجود د در بيت زير چند واژه -23

  »ها ده عنوان وي طلعت روي تو، زينت/ ها  اي نام نكوي تو، سردفتر ديوان«
  
  
  چهار  ) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 .استكردههاي او پيروي مياز غزل. . . سعدي است و . . . نام ديگر » نامهسعدي« - 24

  
 

    ان، هاتف اصفهاني بوست) 1
  هاتف اصفهاني   گلستان،) 2
  بوستان، سنايي) 3
  سنايي  گلستان،) 4

 متنِ زير، معرّف كيست؟ - 25

  ».سرا بود ولي تغييرِ حال داد و به عرفان روي آوردشاعر و عارف ايرانيِ قرن ششم، كه در آغاز شاعري مديحه«
  
  
  سنايي ) 4  فردوسي) 3  نظامي) 2  جامي) 1

102210    09/08/93    %43    %71    

85940    25/07/93    %40    %71    

67750    09/05/94    %28    %71    

13801    08/08/94    %38    %70    

12940    21/01/94    %48    %69    
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 ؟نداردوجود » بن مضارع«در ساختمان كدام واژه،  -26

  
 

  بينا) 2    پروردگار) 1
  زنه آتش) 4    زيرانداز) 3

 هاي بيت زير يكي است؟هاي كدام بيت با تعداد جملهتعداد جمله -27

 »  آن بينياست،  چه ناديدنيو آن/ چشم دل باز كن كه جان بيني «

  
  از دشمنان ندارم باك يگرم تو دوست/  قصد هالك كنند يهزار دشمنم ار م )1
  هالك ميوگرنه هر دمم از هجر توست ب/  دارد يوصال تو زنده م ديام مرا  )2
  سپر كنم سر و دستت ندارم از فتراك/  رميبه شمش يزن يكه گر م چيمپ عنان  )3
  كند ادراك يبه قدر دانش خود هر كس/  نديهر نظر كجا ب ييرا چنان كه تو تو) 4

 كدام بيت با ابيات زير قرابت معنايي دارد؟ -28

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

  
  ؟ديكه د يعشق نيدر همه عالم چن/  ديو دلبر ناپد دايعاشقان پ) 1
  ديمك يم يرياز سر انگشت ش/  ليخل ياندر غار در طفل آخر) 2
  ديعاقبت چون چرخ كژقامت خم/  كه چرخش كرد راست ييو باال قد) 3
  ديالور نحن اقرب گفت من حبل/  ر حاضرستالسخمش كن عالم ين) 4

 . . .  در رباعيِ زير -29

  ستا من نيد ،نيفارغ بودن ز كفر و د/  ستا من نِييخوردن و شادبودن آيم«
  »ستا من نيم تو كابخرّ گفتا دلِ/ ؟ ستيتو چ) مهر( نِيبه عروس دهر كاب گفتم

  
  .دو فعل گذشته و چهار فعل حال وجود دارد) 1
    .حال وجود داردسه فعل گذشته و چهار فعل ) 2
  .دو فعل گذشته و شش فعل حال وجود دارد )3
    .فقط چهار فعل حال وجود دارد )4

 به تشبيه است؟ مشبه  ي كدام بيت،شدهي مشخّصواژه -30

  
  ميكار جهان به اهل جهان واگذاشت/  ميگذاشت ايبر سر دن يو پا ميرفت) 1
  ميو سر به دامن صحرا گذاشت ميرفت/  شهر يسراز وحشت دهيرم يآهو چون) 2
  ميرسم تازه را به جهان ما گذاشت نيا/  آزار كس نبوددل اري يجووجست در) 3
 ميبه مدارا گذاشت يزندگ انيبن/  دوست ميكه با دشمن ميز دشمن منيا  )4

  

83010    03/07/94    %39    %68    

11820    24/07/94    %43    %67    

85940    25/07/93    %25    %67    

85940    25/07/93    %28    %66    

160560    22/08/94    %43    %65    
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رتر دشوا هاي سؤال   
.سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500ا ت 5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

.سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  
.سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش  

 ترتيب چيست؟به» خدا خود برترين آموزگار است/  خط كردگار استچون دستجهان، «ي بيت هاي قافيهنقش دستوري واژه -31

  
  اليهمضاف  مسند،  )4  اليه، مسندمضاف  )3  مسند، مسند  )2  نهاد، نهاد  )1

 ؟ندارداز مصدر كدام گزينه در ابيات زير فعلي وجود  -32

  يمجلس ندارد آب يم يپر كن قدح كه ب/ ي بده شراب يجام عشقم ساق مخمور«
  »يبده شراب يساق ييمطرب بزن نوا/  ديوصف رخ چو ماهش در پرده راست نا 

  
  
  نمودن) 4  زدن) 3  آمدن) 2  دادن) 1

 . فعلي هست كه زمان آن با ساير افعال متفاوت است. . . ي در بيت گزينه -33

  
 

  توست يدام و دانه ريعجب ز يها فهيلط/  دل يبه لطف خال و خط از عارفان ربود) 1
  توست يدر خزانه به مهر تو و نشانه/ ي كه دهم نقد دل به هر شوخ ميآن ن من  )2
  توست يانهيچو فلك رام تاز يكه توسن/  كارنيريشهسوار ش يا يخود چه لعبت تو  )3
   توست يسخن ترانهنيريكه شعر حافظ ش/  اكنون فلك به رقص آردمجلست  سرود) 4

 كند؟بيت زير، به داستانِ زندگيِ كدام پيامبر اشاره مي - 34

  »  بهشت ابد از دست بهشت زيپدرم ن/  تقوا به درافتادم و بس ينه من از پرده«
  
 

  )ع(ابراهيم  )4  )ع(عيسي  )3  )ع(آدم  )2  )ع(نوح  )1

 ي ادبي بارز كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟  آرايه - 35

  
  
    مرد نادان ز مردمي دور است/ نور است علم، چشم بيدل بي )1
    راه جويد به آفريننده / دل شود گر به علم بيننده  )2
    د روانت را   بر سپهر او بر/ علم بال است مرغ جانت را  )3
  وز همه بد بر تن تو جوشن است/ دانش اندر دل چراغ روشن است  )4
  
  

16056    22/08/94    %24    %64    

16056    08/08/94    %35    %62    

1182    24/07/94    %30    %61    

12940    21/01/94    %29    %60    

13324    10/11/93    %31    %56    
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 د؟كنمياشاره پيامبري  زندگيبه داستان  كدام بيت -36

  

  

  يصورت و باال كه تو دار نينه بد كنيل/  بود سرو روان و گل خندان اريبس) 1

  يتوانا كه تو دار نيميبا ساعد س/  چه بود زور ما را يكه سرپنجه داستيپ) 2

  يكه تو دار) دست سفيد( ضايب ديچه زند با  كنيل/  سخنم در همه آفاق ببردند سحر) 3

  ي همه حلوا كه تو دار نيست اسمگ يجا/  ما ننگ ندارند )نشيني هم( تو از صحبت امثال) 4
  

 د كه بيت زير به آن اشاره كرده است؟كنبيت كدام گزينه، به همان داستان مذهبي اشاره مي -37

 »ناخلف باشم اگر من به جوي نفروشم/ ي رضوان به دو گندم بفروخت پدرم روضه«

  

 

  گناهي؟ ما را چگونه زيبد، دعويِ بي/ زد ) برگزيده(جا كه برقِ عصيان، بر آدمِ صفيآن) 1

  دولت صحبت آن مونسِ جان ما را بس/ يادت طلبيم؟ يار با ماست، چه حاجت كه ز) 2

  ي احزان شود روزي گلستان، غم مخوركلبه/ گشته بازآيد به كنعان غم مخور يوسف گم) 3

  كه يوسف به زرِ ناسره بفروخته بودآن/ يار مفروش به دنيا، كه بسي سود نكرد ) 4

 ر يكسان است؟ فارغ از اشخاص، مفهوم بيت كدام گزينه با مفهوم بيت زي -38

 »توان رفت جز بر پي مصطفي/ محال است سعدي كه راه صفا «

  

  

  به زر ناسره بفروخته بود وسفيآن كه /  سود نكرد يكه بس ايمفروش به دن اري) 1

  يظلمات است بترس از خطر گمراه/  خضر مكن يهمره يمرحله ب نيقطع ا) 2

  ستيپدرشان مگر از كنعان ن عقوبيكه چو /  مصر بدند نيكه در انيرووسفيبسا  يا) 3

  زند يو اسحق م ليرا بر حلق اسماع غيت/  مجنون گشت اندر شوق او ميجان ابراه) 4

 است؟در كدام بيت متممي با دو حرف اضافه آمده -39

  

  

  پدر نيبستش به ك كمر تنگ/  بر برد سر ديبه خورش دونيفر) 1

  فروزيتياختر و فال گكيبه ن/  رفت خرم به خرداد روز برون) 2

  شيتوشه بردند پ يسپه را هم/  شيكش و گاومگردون النيپ به) 3

  پر ز داد يدل نهيپر ز ك يسر/  رفت منزل به منزل چو باد يهم) 4

10221    09/08/94    %19    %56    

12534    26/10/93   %11    %56    

11820    24/07/94   %32    %55    

15659    20/09/94   %25    %55    
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 ام عبارت وجود دارد؟در كد» فكر ضبط صفات او نكند/  خرد ادراك ذات او نكند«مفهوم بيت  -40

  
 

  خدايا نه شناخت تو را توان، نه ستايش تو را زبان، پس تو را ستايش چون توان؟ ) 1
  .نازيمخدايا به شناخت تو زندگانيم و به ياري تو شادانيم و به كرامت تو مي) 2
  . ي آشكار و نهان استدانندهسپاس باد يزدان دانا را كه آفريدگار جهان است و ) 3
  .گزيدگان اوي، خلق را به راستي پند دادند و به يزدان راه نمودند) 4

41 - زير قرابت معنايي دارد؟  ابيات كدام گزينه با بيت 

  »آفت از ضعف چشم خفّاش است/ نور خورشيد در جهان فاش است «
  
 

  عالم در چه افزود و چه كم شده ب/  ز عالم با عدم شد يمور اگر//  نداند رفت در قاف يكه گنجشك/  دن الفز ديبا شتنيقدر خوه ب) 1
  اوست يضعف خود نه از پ ياز پ/  روستين يبوم ب ديگر ز خورش //  دستيمثل او چو بوم و خورش/  دستيهركه اندر حجاب جاو )2
  يبباش رانيدر عاقبت ح يهم/ ي خوف باش يبا خوف اگر ب اگر//  است و هراسانترس  يوگرنه جا/  دادن شود دشوار آسانز جان) 3
  يشتاب يياگرچه چند هر سو/ ي ابين يزيچ يدر خانه م يول// ي جوان اميا دارينظر م/ ي كن جان بابا تا توان سفر) 4

 ؟نداردقرابت معنايي » تشفرومانده از كنه ماهي/ جهان متّفق بر الهيتش «بيت كدام گزينه با مصراع دوم بيت  - 42

  
 

  ديو گمان رس اسيجا كه مرغ وهم و ق آن/  رسد يهم نم يتو خبر ياياز كبر) 1
  وهم بال مرغيتو س يو افكنده در هوا/  تو شهباز عقل پر يبشكسته در قفا) 2
  انيد آشت او سازجا كه باز همآن/  ت عروجوهم را نبود قو مرغيس) 3
  شد به قطع پرش هر دو شهپرش )قيچي( مقراض/  مرغ وهم كه بر بام او پرد خواست يم) 4

43 -  قرابت مفهومي دارد؟ » كه بايد خويشتن را خود بخواني؟/ تو هم شعر خدايي، چون نداني «بيت كدام گزينه با بيت 

  
 

  خرسندش اتيح نيبكن ز اتيبدان ح/  ش دارروان او خو ايخدا شيبه لطف خو) 1
  بنگر داستيپ نيدرون دل بب/  بنگر جاستنيجمال جان جان ا) 2
  پرستم يرا م شتنيخو يخدا/  محنت كه هستم نيرها كن تا در ا) 3
  هاييايناز كبر شيخو ياز خدا اموزيب/  هااييسچهره نيتا كجا ا نيدرگاه سالطه ب) 4
 

 

 

  
  
  

12940    21/01/94    %39    %54    

16056    22/08/94    %39    %53    

10221    09/08/93    %11    %53    

13801    08/08/94    %27    %51    




