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  متن
  .هر چيزي كه ذهن ما را به پويايي درآورد

  .باشد …كنيم و  تواند نوشته، صدا، بو، يك رويداد مشهود، مزه، چيزي كه لمس مي مي
   

  كتاب
  .معموالً متن ديداري است

  متن شنيداري يا خوانداري ←اگر خوانده شود 
  

  .كند ها، خويش را از هر خطايي حفظ مي شناختن اموري كه آدمي به وسيلة آن: معناي قديمي -    
  .اطالق شد» داشتند خود را از خطاي در سخن مصون مي بدانهايي كه آدميان  دانش«بعدها اين واژه به  -    
  ...صرف و نحو، بديع، معاني و بيان، قافيه، خط و  ←ها  انواع اين دانش -    
  .هاي گوناگون سخن آشنا باشد شخصي كه با شيوه: اديب -    
  .است» ادب« معموالً در زبان فارسي مترادف -        
  .كاربرد زيادي پيدا كرد) ش. هـ  1285(مشروطه از عصر  -      
         

  
  

  معاني امروزي اين واژه -                 
  
  
  
  

   »انگيز، عاطفي و تأثيرگذار هنر كالمي زيبا، خيال« :تعريف كلّي ادبيات
  
  

  

هــاي ادبيــات در زبــان  دخــل و تصــرف -
  براي هنري كردن آن

  مدد تخيلدرهم ريختن منطق معنايي زبان به  -1
  ...آميزي، اغراق و  استفاده از شگردهاي هنري مثل تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، حس -2
  عواطف و احساسات انساني ،تكرار موسيقايي آواها -3

 انگيزد نشيند و او را برمي ادبيات سخني اثرگذار و بليغ يا رساست كه در ذهن شنونده مي.  

 مباني علوم و فنون ادبي

ها، اصطالحات و رفتارهايي كه در يك  مجموعة نوشته(آداب و هنجار رايج در يك زمينة خاص  - 1
  ...)يابد؛ مانند ادبيات پزشكي، ادبيات مديريت، ادبيات اخالق و  اي رواج مي رشتة علمي يا حرفه

شامل متون علمي، (همة آثار مكتوب و به طور كلي هر نوشتة متعلق به تاريخ تمدن بشر  -2
  )تاريخي، جغرافيايي، پزشكي و فلسفي گذشته

فقط شامل (ها بيان كنند  ترين صورت ها را در عالي ها و خيال هايي كه باورها، انديشه نوشته -3
آيد مانند  شمار مي  بهاي ادبي به ادبيات مكتوب است اما ادبيات شفاهي نيز ميراث گران

).هاي متداول در ميان مردم ترانه ها و ها، افسانه ها، مثل حكايت
  يكي از هنرهاست  
  .است» زبان«مادة اصلي آن   
  آفريني زيبايي: ادبيات       كاربرد هنري زبان= ادبيات   
  » هدف« ←تفاوت ادبيات و زبان   
 رساني ارتباط و پيام: زبان           

 »ادب«واژة 

 »ادبيات«واژة 

 متون، ادبيات، ادب، زبان/ متن : ها كليد واژه
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  :هاي ادبيات ويژگي

  كلمه و كالمروشني و درستي     
   بيان مقصود با الفاظ روشن و روان به طوري كه: در اصطالح  فصاحت 

      

  )هاي ظاهري لفظ و سخن جنبه(گردد  واژگان برميبه چگونگي و كيفيت     
  زباني و شيواسخني رسايي سخن، چيره    
  سخن گفتن به اقتضاي حال شنونده و جايگاه يا مطابقت آن با موقعيت و شرايط: در اصطالح    
  هم به فصاحت توجه دارد و هم به چگونگي معنا و محتواي كالم    

      

  شاخه دارد  3علم بالغت     
  

  

 

  
  

  آيند؟ ، تمام متون علمي قديم در زمرة آثار ادبي كهن به شمار مي»ادبيات«بر اساس كدام تعريف از  . 1
  )تأليفي) (كتاب درسي 13و  12 هاي همتن صفح(

  .كند ترين صورت بيان مي عاليها را در  هايي است كه باورها و انديشه ادبيات نوشته) 1
  .ها، اصطالحات و رفتارهاي يك رشتة علمي و حرفه است ادبيات مجموعه نوشته) 2
  .كند ادبيات شناخت اموري است كه انسان را از هر خطايي مصون مي) 3
  .اي است كه به تاريخ تمدن بشري متعلق باشد ادبيات هر نوشته) 4

  تري در پي افزايش تأثير سخن خود است؟ علم بالغت، شاعر در كدام بيت با شگردهاي بيش در تحليل ابيات زير از نگاه . 2
  )تأليفي) (كتاب درسي 15و  14 هاي هصفح مكمل(

  است تو را؟جز از جان ز من آخر چه تمنّ به/ جان بخواه از من بيدل كه روانت بدهم ) 1
  خواب چراست؟ سيراب تو بيزين صفت نرگس / دلبرا سنبل هندوي تو در تاب چراست؟ ) 2
  هاي گرفتار آيد زو همه نالة دل/ ت بگشايند ژهر گره كز شكن زلف ك) 3
  گونة زردت بس است شرح غمت را بيان/ خواجو اگر عاشقي حاجت گفتار نيست ) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    15   تا     13     هاي      صفحه      مكمل (  شود؟ در عبارت زير در كدام گزينه يافت مي »ادبيات«مصداق مفهوم  . 3
  ».رساني و هدف ادبيات زيبايي آفريني است هدف زبان، ارتباط و پيام«
  چه داني كه نه نيكوش جواب است، مگوي و آن/ گوي متا نداني كه سخن عين صواب است ) 1
  بر نيايد درست تدبيري/ راي  گه بود كز حكيم روشن) 2
  اندود، دود رواق چرخ دود نهاد نه از/ دم برآوردي چو باد  بار من هر آه آتش) 3
  ام سالمت به جوانمردي كوشگو در اي/ هر كه فريادرس روز مصيبت خواهد ) 4

هايي مثل حروف و كلمات دشوار و سنگين،  از عيب
  .، پيچيده و مبهم تهي باشدنوآهنگ و ناموزدب

 .معني سخن به آساني فهميده شود

 مباني علوم و فنون ادبي

 بالغت 

  بديع
  بيان

 معاني

3 

2 

1 
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   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    15  ة    صفح      مكمل (  كاربرد شگردهاي هنري در كدام گزينه مشهودتر است؟ . 4
  بستاندبده وگرنه ستمگر به زور / چو سايل از تو به زاري طلب كند چيزي ) 1
  ها معلوم كه خبث نفس نگردد به سال/ مباش و غرّه مشو لي ز باطنش ايمن و) 2
  گذرد دود دل است كĤنچه بر روزن او مي/ آتش از خانة همساية درويش مخواه ) 3
  ربود هر دم افغانم كاله از فرق فرقد مي/ فروخت  هر نفس آهم ز شاخ سدره آتش مي) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    13  و     12    هاي    ه   صفح    متن  (  است؟ نادرستهر دو مورد كدام گزينه  . 5
  .هر چيزي كه ذهن ما را به پويايي درآورد، متن است) الف
  .روند معموالً مترادف يكديگر به كار مي» ادبيات«و » ادب«در زبان فارسي دو واژة ) ب
  .كرده استدر زبان فارسي از عصر مشروطه كاربرد زيادي پيدا » ادبيات«واژة ) پ
  .اي است به معناي آداب و هنجار رايج در يك رشتة علمي يا حرفه »ادبيات«گاه ) ت
  .شود ميراث ادبي محسوب نمي ءهاي متداول جز ها، حكايات و ترانه ادبيات شفاهي مانند افسانه) ث
  .آموزد ميهاي رفتار درست با ديگران را  وسيلة آن، شيوه شناخت اموري است كه آدمي بهصرفاً » ادب« ،در نزد پيشينيان) ج
  ب، ج ) 4  ث، ج) 3  ت، پ) 2  الف، پ) 1

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    13  ة    صفح    متن  (  .تواند منطق معنايي زبان را در هم بريزد مي …ادبيات به مدد  . 6
  عواطف) 4  تخيل) 3  فصاحت) 2  وزن) 1

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    14  ة    صفح    متن  (  ؟نيستهاي سخن رسا و بليغ صحيح  كدام گزينه دربارة ويژگي . 7
  .فصاحت در اصطالح عبارت است بيان مقصود با الفاظي روشن و روان) 1
  .كه هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد، مربوط به ويژگي فصاحت است اين) 2
  .زباني و شيواسخني است چيرهبالغت به معناي ) 3
  بديع، بيان، معاني: علم بالغت سه شاخه دارد) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    15  ة    صفح      مكمل (  باشد؟ ،»ادبيات هنر كالمي است«مصداقي براي جملة  تواند نميبيت كدام گزينه  . 8
  كم شناسد نفع خود را از ضرر /آدمي اندر جهان خير و شر) 1
  اي گشاد سيلي از هر مژه /روي ليلي مجنون چو نديد) 2
  فرو شد تا برآمد يك گل زرد/ هزاران نرگس از چرخ جهانگرد) 3
 مگر كسي كه به زندان عشق دربند است /شب فراق كه داند كه تا سحر چند است  )4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    15  و     13    هاي    ه   صفح      مكمل (  رساني است؟ در متن كدام گزينه، هدف صرفاً پيام . 9
  .در كَه اگر از كهربا جزوي نباشد، هرگز سوي او نرود) 1
  . كند كهربا ربايندة كاه است و چون آن را مالش دهند، اجسام سبك را جذب مي) 2
  .هاي بيد مجنون جلوي حياط كه نه از شرمساري بلكه به عادت هميشگي سر به زير داشتند، سالم كرد خورشيد به سرشاخه) 3
  . ...ها چترهاي خود را خواهند جنباند باز نخل... گردند چشم از راه برمدار؛ همه بازمي! بان برج بلند ديده !خرمشهر) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    13  و     12    هاي    ه   صفح    متن  (  ؟باشد نميصحيح » ادبيات«و » ادب«هاي  كدام مورد، در مورد واژه . 10

  .تاريخ تمدن بشري است ادب محافظ انسان از خطاست و ادبيات، همه آثار مكتوب) 1
شـوند و در ادبيـات، هـر     دارند كه ادب ناميده مي ، انسان را از خطا در سخن باز مي...هاي نحو، بديع، معاني، بيان و  مجموعه دانش) 2

  .واژه معناي قراردادي و روشن دارد
مي، تاريخي، جغرافيايي و پزشكي و فلسـفي  هاي گوناگون سخن آشنا باشد و ادبيات، متون عل گويند كه با شيوه اديب به كسي مي) 3

  .گيرد گذشته را دربرمي
آن، خويش را از هر خطـايي حفـظ كنـد و واژه ادبيـات در زبـان فارسـي، از عصـر          ادب، شناختن اموري است كه آدمي به وسيلة) 4

  .مشروطه كاربرد زيادي پيدا كرد

6 

5 

4 

7 

8 

9 

10 
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  ...شناختي، ادبي و  جامعه شناختي، زباني، اخالقي، محيطي، فكري، تاريخي، روان ←هاي مختلف در تحليل يك اثر  ديدگاه -
  :قلمروهاي مختلف بررسي متن - 

  
  آفرين زيباييكارگيري عناصر  هاي ادبي اثر و شيوة نويسنده در به فهم زيبايي :ادبي - 2

  

  
شود بندي مي ها و شناخته شدن جهان متن، نوع اثر بر حسب غلبة موضوع و محتوا و از نظر انواع ادبي طبقه پس از اين گام.  

  شكل و ساختمان      
  محتوا  هاي مقايسة آثار ادبي مالك -

  ردهاي هنريشگ      

  

  

  

 معنايي/ فكري واژگان، / متن، ادبي، زباني، واژه : ها كليد واژه بندي آثار بررسي و طبقه
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   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    18          مكمل صفحة  (    .شود ديده مي» بديع«و » بيان«توجه به علوم  …گزينة  جز به ها گزينه همةدر    .   11

  روز محشر سر بر آرم از لحد مست و خراب/ چون به ياد نرگس مستت روم در زير خاك ) 1
  افزاي توست آب حيات مرجان جان ةمرد/ اي كه از سرچشمة نوشت برفت آب نبات ) 2
  چو بنشست بر جايگاه مهي/ گفت بر تخت شاهنشهي چنين ) 3
  ريخت چشم دريادل من لؤلؤ الال مي/ هاي خيال تو به دامن هر دم  در قدم) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    19  ة    صفح      مكمل (  در كدام گزينه نگرش مبتني بر بدبيني نسبت به جهان بارز است؟ . 12

  دين من است ،بودن ز كفر و دين فارغ/ مي خوردن و شاد بودن آيين من است ) 1
  عشق داند كه در اين دايره سرگردانند/ عاقالن نقطة پرگار وجودند ولي ) 2
  خواستي كه چون باشد پس تو مي/ چند گويي كه عشق بدبختي است ) 3
  كي خاطر اهل فضل رنجيده بدي/ ور عدل بدي به كارها درگردون ) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    20  و     18    هاي    ه   صفح      مكمل (  ابيات زير مشهود است؟كدام گزينه در  هاي ادبي آرايه . 13

  باد خنك از جانب خوارزم وزان است / خيزيد و خزآريد كه هنگام خزان است «
  »رزان است گويي به مثل پيرهن رنگ/ آن برگ رزان بين كه بر آن شاخ رزان است 

  تضادمراعات نظير ـ ايهام ـ ) 2    جناس ـ استعاره ـ سجع) 1
  آرايي ـ استعاره ـ ايهام واج) 4    آرايي واجتكرار ـ تشبيه ـ ) 3
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    18  ة    صفح      مكمل (  تر است؟ تعداد واژة مركب در كدام گزينه بيش . 14

  بسا سرا كه در اين كارخانه سنگ و سبوست/ كش اين دير رندسوزم و بس  نه من سبو) 1
  چو اللة خودروست كه داغدار ازل هم/  هوس استنه اين زمان دل حافظ در آتش ) 2
  رزان است گويي به مثل پيرهن رنگ/ آن شاخ رزان است  رآن برگ رزان بين كه ب) 3
  بن كه بر لب جوست فداي قد تو هر سرو/ نثار روي تو هر برگ گل كه در چمن است ) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    21    تا    17    هاي    ه   صفح      مكمل (  كدام گزينه دربارة شعر زير درست است؟ . 15

  تر از اوست و آن را كه غم تو كشت، فاضل/ غازي ز پي شهادت اندر تك و پوست «
  »كان كشتة دشمن است و آن كشتة دوست / فرداي قيامت اين بدان كي ماند؟

  .گنجد ميدو بيتي حاضر، در حوزة ادبيات غنايي ) 1
  .از واژگان عربي نسبتاً ساده استفاده شده است) 2
  .از لحاظ قلمرو ادبي، در سطح بياني بسيار غني است) 3
  .پيام متن از لحاظ فكري، ارزش جهاد و شهادت است) 4
  است؟ نادرستدر بررسي سطح بديع معنوي در ابيات زير، توضيح كدام بيت در كمانك مقابل آن  . 16

  )تأليفي) (كتاب درسي 18 ةصفح مكمل(
1 (خ سنگ بود يا دل آن خسرو خوبان خَلُّ/ نگفت  ة فرهاد مسكين كسپيش شيرين قص)كلمة شيرين ايهام دارد.(  
  ).دوا بودن درد، تناقض است(ت را دوا جز درد نيست دردمندان محب/ درد دل را گفتم از وصلش دوا سازم وليك ) 2
  ).دارد بيت حسن تعليل(باز تو در تاب چراست  ور نه هندوي رسن/ سياه تو غباري دارد  مگر از خطّ) 3
  ).ايهام تناسب دارد» ذره«كلمة (اي چشمة خورشيد درخشان همه شب  هذر/ تا تو در چشم مني از نظرم دور نشد ) 4

 بندي آثار بررسي و طبقه 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    21   تا     17     هاي   ه   صفح      مكمل (  است؟ نادرستدر مورد متن زير كدام گزينه  . 17
كننـد؟ گفـت نـداني كـه اهـل فضـيلت        در انگشت چپ چرا مي بزرگي را پرسيدند با چندين فضيلت كه دست راست راست، خاتم«

  هميشه محروم باشند؟
  »يا فضيلت همي دهد يا بخت/ آن كه خط آفريد و روزي سخت 

  .تأكيد متن بر ناكامي اهل فضيلت است) 1
  .اند تر فارسي جمالت، موجز و كلمات، بيش) 2
  .جناس و تضاد در متن مشهود است) 3
  .گنجد ادبيات غنايي ميمتن در حوزة ) 4
  )  96  -      سراسري      كنكور    ) (         كتاب درسي    19  و     18     هاي   ه   صفح      مكمل (  مفهومي دارد؟ تقابلكدام بيت، با بيت زير  . 18

 » كسي چون ميان دو منزل نشيند/ طبيب، از طلب در دو گيتي مياسا «

 بس به دست گلوي خويش گرفتاري / گر ز بهر خور و خواب است تو را كوشش ) 1

 جوشش از عشق دان، چشش ز ايمان / كوشش از تن طلب، كشش از جان ) 2

  سازي ز كوشيدن چرا  راه خود را دور مي/ ترك كوشش دامن منزل به دست آوردن است ) 3
 حرص گدا شود طرف شام بيشتر / پيران تالش رزق فزون از جوان كنند ) 4

  )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    19  و     18     هاي   ه   صفح    مل  مك (  بيت زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟ . 19

 »سر بسي خواهد سر و كار سخن/ چون قلم از خويش سرها بر تراش«

  رسد سر تا بريده نيست به افسر نمي/ رسد دولت به ملك عشق به هر سر نمي) 1
  از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل/ رنگين سخنان در سخن خويش نهانند) 2
  مياور سخن در ميان سخن/ را سر است اي خداوند و بنسخن ) 3
  رسد پيغام آشنا به رسيدن نمي/ گوش گران پيكر دهريم و نزد ما) 4
   )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    19  و     18     هاي   ه   صفح      مكمل (  متنِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 20

خورند، تا سير بخورد و ايشـان گرسـنه    مهمان گمان چنان برد كه ايشان با او ميزن برخاست و طفالن را به بهانه در خواب كرد و «
 ».خفتند

  چه مرا در دل بود داشت او خود به زبان آن/ خواستم سوز دل خويش بگويم با شمع) 1
  چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع/ ديدار تو همچو شمعم يك نفس باقي است بي) 2
  قسمت ايــن بود كه پروانه در آتش باشد/ سوزنده و سركش باشدشمع مسكين نه كه ) 3
  او جـــمال جمع جويد در زوال خويشتن/ سوزي چه باك افروز را از خويشتن شمع بزم) 4
   )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    19  و     18     هاي   ه   صفح      مكمل (  بيت زير با كدام عبارت، قرابت مفهومي دارد؟ . 21

 »جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او باالتر است/ نشيند كسر شأن شعله نيستدود اگر باال «

  .عالم را نشايد كه سفاهت از عامي به حلم درگذراند كه هر دو طرف را زيان دارد) 1
  .آتش، گوهر علوي است وليكن چون به نفس خود هنري ندارد با خاك برابر است) 2
  .غبار اگر به فلك رسد همان خسيس چنان نفيس است و گوهر اگر در خالب افتد هم) 3
  .رساند هر كه نفسي شريف و گوهري بلند دارد خويشتن را از محل وضيع به منزلتي رفيع مي) 4
   )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    19  و     18     هاي   ه   صفح      مكمل (  است؟ متفاوتكدام بيت، با ساير ابيات  مفهوم كلي . 22

 كـــه ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنم/ بينام ليك وقــت مستي  گداي ميكده) 1

  گـــــدا پادشاه است و نامش گداست/ نگهبـــــــــاني ملك و دولت بالست) 2
  به حــــــــكم آن كه دولت جاودان به/ دال دائم گداي كوي او بـــــــــــاش) 3
  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي/ خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي) 4
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   )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  :جز بهديگر يكسان است،  ابيات با يك ةمفهوم هم . 23
 شبنم كـــــــــند خنك جگر داغ الله را  /ديدگان اشك است غمـــــــــگسار دل داغ) 1

  ريزد ميعشــــــق در هر گذري رنگ دگر / ديده از اشك و دل از داغ و لب از آه پر است ) 2
  جز چشم تري نيست ما را كه نصيب از تو به/ با اشك مگــــــر آتش دل را بنشـــــانيم ) 3
  گوارتر ندهند تــــــو را شراب از اين خوش/ كني از اشك تلخ خود صائب  چه شكوه مي) 4
  )  96  -      سراسري      كنكور    ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  مفهوم بيت زير با كدام بيت تناسب دارد؟ . 24

 »بگفت از جان صبوري چون توان كرد/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد«

  بيــــداد نيكوان هـــــــمه بر آشنا رود/ اي آشناي كوي محبت صبــــــــــور بـــــاش) 1
  ي حيوان گردد كه چو دل آب شود چشمه/ جـــــــگر صبر كن بر نَفَس گرم خود اي تشنه) 2
  سرانجام همه كارت بود از صبر پا بر جا/ دست آري اگــر خواهي كه كام دل بهصبوري ورز ) 3
  دمد بر آهن سردم به هـــرزه باد هوا مي/ كند به صبــــوري هر آن كسم كه نصيحت همي) 4
   )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  دارد؟ تفاوتمفهومِ كدام بيت، با ابيات ديگر  . 25

  شود ز سيمايش بيــــان عشق عيان مي/ آيد مرا كه بر او سيم اشك مـــــيرخ ) 1
  چه كند؟ سوز غم عشق نيارست نهفت/ اشك حافظ خرد و صبر به دريا انداخت) 2
  تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كنند؟/ رود حالي درون پرده بسي فتنه مــــــي) 3
  م بداني]رازها[تو به صورتم نگه كن كه سراير/ رويم غم دل به كس نگويم كه بگفت رنگ) 4
   )  96  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  ديگر، قرابت معنايي دارند؟ كدام ابيات، با يك . 26

  بري دهم گر تو اسير مي دست به بند مي/ كني كشم گر تو هالك مي روي به خاك مي -الف
 كه پس از تو زندگاني كردنخوشتر / باز آي و مرا بكش كه پيشت مردن -ب

 رسان دوست ما، سر فداي خاك رسالت/ گر زر فداي دوست كنند اهل روزگار -ج

 گر آسايش رساني ور گزندم/ سري دارم فداي خاك پايت  -د

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

  )  95  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   و    19   ،  18    هاي    ه   صفح      مكمل (  :جز بهشود،  ابيات دريافت مي ةمفهوم بيت زير از هم . 27

 »سـرت زآسمان بگذرد در شكوه/ اگر پـاي در دامن آري چو كـوه «

  نـــه كه از عزلت خود شهرت عنــــقا يـابي/ اي گير كه از يــــاد خاليق بــروي  گوشه) 1
  ــاني باشدتكنـــج عـــزلت گير تا گنج مع/ تا در اين زندان فانـــي زندگاني باشــدت ) 2
  اي بگزيد كه قطب گشت هر آن كس كه گوشه/ اي بنشين  ميان ببند چو گردون و گوشه) 3
  هركه چون عنقا ز چشم مردمان پنهان شـــده/ از شكوه خود سبك كرده است كوه قاف را ) 4
  )  95  -            كنكور سراسري (   )         كتاب درسي    21   و    19  ،   18    هاي    ه   صفح      مكمل (  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  . 28

 تو را از نامه خوانـــــدن ننگـــــت آيــــــو/ خوانان نامه خوانند  چو فـــــردا نـــــامه) 1

  ي اعمال خود است بس كه صائب خجل از نامه/ چشم پوشيده شود روز قيامت محــشــور ) 2
  خود كافـــــــر استاو بهشتي نيســــت بل / گر بهشتي تشنـــه باشـــد روز حشــــر ) 3
  سياه مــــن است ةسواد زلف بتــــان نام/ به روز حشر كه اعمال خويش عرضه دهند ) 4
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  )  95  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   و    19  ،   18    هاي    ه   صفح      مكمل (  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت استنباط مي . 29

 »زاد و مرگش در دي استكاو بهاران / پشّه كي داند كه اين باغ از كي است «

  آمـــد مـــگسي پديـــد و ناپيـــدا شد/ آمد شـدن تو انـــدريــن عالم چيــست؟ ) 1
  در بهــاران بگذران فصل خزان خويش را/ مرگ را بر خود گوارا كن در ايــّام حيـــات ) 2
  ت اول مكرّر شدشرر را زنـــدگي در ساع/ تـــوان ديـــدن  ز آغاز انتهاي كار دنيا مــي) 3
  ما چه دانيــم كه انجــامي و آغازي هســت/ ما هر دو يكي است   چون شرر، آمدن و رفتن) 4
  )  95  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   و    19  ،   18    هاي    ه   صفح      مكمل (  زير تناسب مفهومي دارد؟ كدام بيت با بيت . 30

 »ام مردم نديدهعيبم مكن كه آهوي / گريزم از نظر مردمان رهي  گر مي«

  ام چشـمي شبنم نديده عاشق به شوخ/ كند  بر روي نازبالش گل تكيه مي) 1
  آهوست آن صحرا به صحراي قناعت شو كه بي/ به تيه حرص چون آهو چه تازي نفس همچون سگ ) 2
  ام گاهي ز پشت آينه حرفي شنيده/ ام  رويان نديده روي سخن ز آينه) 3
  ام عذرم بسي بجاست كه آدم نديده/ رمم  روش خلق ميگر وحشيانه از ) 4
  )  95  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت دريافت مي . 31

 »زين دو چرا نگذريم؟ منزل ما كبرياست/ تريم  خود زفلك برتريم، وز ملك افزون«

  زين ناخن و دندان گره از كــــار منوا نشد / چون فلك سير مه و اختر دلم را وانكرد ) 1
  جز بر مقــــرّ ماه نبـــــودي مقـــر مـــرا/ گر بر قياس فضل بگشــــتي مدار دهر ) 2
  حيف باشد چو تو مرغي كه اسير هوســــي/ بال بگشا و صفير از شجــــر طوبي زن ) 3
  صر كه زنداني نيستيوسفي نيست در اين م/ قفس تنگ فلك جاي پرافشاني نيست ) 4
  )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    18  و     17     هاي      صفحه      مكمل (  كدام ويژگي است؟ فاقد، متن زير هاي زباني ويژگياز ديدگاه  . 32

چنين شنودم كه متوكّل فتح را به فرزندي پذيرفته بود و از فرزند، عزيزتر داشتي، اين فتح را خواست كـه شـناو كـردن بيـاموزد،     «
آموختند و اين فتح هنوز كودك بود و بر شناو كردن دلير نگشته بود، اما چنان كه عادت  را آوردند و او را اندر دجله شناو مي مالحان

 ».كودكان است از خود نمودي، كه آموختم

  با زبان امروز تلفّظ بعضي واژگان تفاوت) 2    ها تكرار واژه) 1
  ي جمع فعل مفرد به جاي صيغهكاربرد ) 4    استمراري» ي«كاربرد ) 3
 از تسليم و رضاي عبد در برابر حضرت حق سخن گفته است؟  شاعر در كدام گزينه . 33

 )95مرداد  15 - آزمون كانون) (كتاب درسي 19و  18 هاي هصفح مكمل(

  حكم تو بر من روان زجر تو بر من رواست/ گر بنوازي به لطف ور بگدازي به قهر ) 1
  هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست/ ي دام بالست  حلقهي موي دوست  سلسله) 2
  ها در مقابل رخ دوست نهادم آينه/ نظير دوست نديدم اگرچه از مه و مهر ) 3
  عشق آن لولي سرمست خريدار من است/ طالع خويشم كه درين قحط وفا  ةبند) 4
تناسب  … ةبيت گزين جز بهابيات  ةبا هم» نعمتي بدهد و زشت بازستانداحمق مردا كه دل در اين جهان بندد كه «مفهوم عبارت    .   34

  )  95       شهريور     26  -            آزمون كانون   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  .مفهومي دارد

 سپردن سزاوار نيست بر او دل/ جهان را نمايش چو كردار نيست ) 1

  كار، كيهان را به مكر خويش و خود اين است/ بگويشان كه جهان، سرو من چو چنبر كرد ) 2
 پايد ماند وين عهد نمي كاين عمر نمي/ ساقي بده و بستان داد طرب از دنيا ) 3

  كاين عروسي است كه در عقد بسي داماد است / گر دهر مبند  دل در اين پيرزن عشوه) 4

19 

20 

4 

3 

2 

1 



 )دهم و يازدهم(پايه  كنكور انساني ادبي علوم و فنون          
  

 
 
 

19 

جمال  ةها ببريدند و از مشاهد دستچون زنان مصر يوسف را با آن جمال و كمال بديدند، در چشم ايشان بزرگ آمد؛ همه «عبارت    .   35
 با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» .و مراقبت كمال يوسف از دست بريدن خود خبر نداشتند

  )95مهر  9 - آزمون كانون) (كتاب درسي 21مكمل صفحة (
 كجا ز يوسف مصري جدا بود يعقوب/ صال حقيقي بود ميان دو دوست چو اتّ) 1

 چون نقش رخش بر ورق ديده كشيدم/ وح ضميرم نقش دو جهان محو شد از ل) 2

 اين چه سوداي محال است خريداران را/ وصل يوسف ندهد دست به صد جان عزيز ) 3

 صبحدم بر يوسف گل پيرهن/ پاره گرداند زليخاي صبا ) 4

حـق بـر او اثـر     ةخيزد كه جذب مينوازد و فرياد موالنا هنگامي از ني وجودش بر در حقيقت، اين ني عشق را پروردگار مي«عبارت    .   36
  )  95    مهر     23  -            آزمون كانون   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  ؟نيستبا مفهوم كدام بيت متناسب » گذارد مي

 كنـي زاري از مـــا ني، تـــو زاري مي  زني مــا چــو چنگيــم و تو زخمه مي) 1

  تيــرانـدازش خـداستمــا كمــان و   رانيم تـيـر آن نـه ز ماستگـــر بــپـّ) 2
  صفات ما ز توست اي خوش  برد و مات  مـا چــو شطــرنجيم انـدر برد و مات) 3
  انـــدر اكـــرام و سخــاي خــود نگر  منــگــر انـدر مـا مكـن در مـا نظــر) 4
 شود؟ در كدام گزينه ديده مي» خطايي ةعطايي و اي حكيمي كه پوشند دةاي كريمي كه بخشن«پاياني عبارت  ةمفهوم جمل   .   37

  )  95     آبان    7  -            آزمون كانون   ) (         كتاب درسي    21   ة   صفح      مكمل (  

 دارد كــه جـرم بيند و نـان بـرقرار مي  خــداي راست مسلّم بــزرگـواري و حلم) 1

  يـكـي را ز چــاه انــدر آري بـه مــاه  يـكـي را ز مــاه انـــدر آري بـــه چـاه ) 2
  پوش تــو بــا بـنـده در پـرده و پـرده  بـــرآورده مــردم ز بــيـرون خــروش) 3
  ايـن گـهــر را خــرد نـدانـد سفــت  وصـف حـق، حـق بـه خـود تواند گفت) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    21   تا     19    هاي            مكمل صفحه (  .ويژگي فكري يكساني غالب است …بيت  جز بهدر همة ابيات  . 38

  حواله برآيد خيال باشد كاين كار بي/ سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود به ) 1
  نشين باشد كاين شاهد بازاري و آن پرده/ در كار گالب و گل حكم ازلي اين شد ) 2
  كه جز اين تحفه ندادند به ما روز الست/ برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير ) 3
  مكن گر به آب چشمة خورشيد دامن تر/  همتماد از م برگرچه گردآلود فقرم ش) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    19           مكمل صفحة (  است؟ متفاوتويژگي فكري كدام بيت با ساير ابيات  . 39

  خانه در رهن شراب اولي است تا صحرا خوش است/ ها خوش است   نوبهار آمد اگر دنيا خوش و دل) 1
  آن كه پندارد كه حال مردم دنيا خوش است/ برق را در خرمن مردم تماشا كرده است ) 2
  م در پا خوش استه گل به سرگرمي پسندي خار/ تر هم فرق نيست  در ميان نيك و بد زين بيش) 3
  گر دل روشن نباشد، چشم بينا هم خوش است/ شمع هم ياري است در هر جا نباشد آفتاب ) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    19    تا    17    هاي    ه   صفح     مكمل  (  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد متن زير  . 40

ها بر شب و روز و آن چهار مار را  پس من دنيا را بدان چاه پرآفت مانند كردم و موشان سپيد و سياه و مداومت ايشان بر بريدن شاخ«
  …»زهر قاتل باشد   كه عماد خلقت آدمي است و هرگاه كه يكي از آن در حركت آيد،به طبايع 

  .براي جمع بعضي كلمات متن در زبان امروزي رايج نيست» ان«نشانة استفاده از ) 1
  .بينانه است ديدگاه نويسنده نسبت به دنيا و انسان خوش) 2
  .توان به آراية تضاد اشاره كرد هاي ادبي متن در سطح بديع معنوي مي از ويژگي) 3
  .لحن متن، نشان از پند و اندرز و نگرش حكمي و تعليمي دارد) 4

6 

5 
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  هاي آن بررسي پيكر و كالبد شعر و شناخت عناصر و سازه ):شعر(كالبد شكافي متن  - 

  خوانش -1      

  شناسايي و استخراج نكات زباني -2      

  شناسايي و استخراج نكات ادبي -3  مراحل كالبدشكافي شعر -

  شناسايي و استخراج نكات فكري -4      

  گيري و تعيين نوع نتيجه -5      

  
  :نامة عطار از الهي» روباه و شكارچي«داستاني  - شعر روايي  - 

  

  
  .در كل زبان شعر ساده و روان است و پيچيدگي ندارد -

  

  
  عرفاني - ادبيات تعليمي : رف داستاني بهره برده استظشاعر براي بيان حكمت و معرفتي كه مدنظر دارد از  ← گيري تعيين نوع و نتيجه) 5

 )شعر( 1كالبدشكافي متن 

 مفهومي/ شعر، زباني، ادبي، فكري : ها كليد واژه
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   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    25           مكمل صفحة (  كند؟ را دنبال مي متفاوتيكدام گزينه، مفهوم فكري  . 41
  جز تخم و بر است همه خار و خس دان هرچه به/ جز خردمند مدان عالم را تخم و بري ) 1
  است) كُره(چه برون زين اكر  ز آن پس خبرگوي مرا/ اي پا و پري  از هوش و خرد يافته گر تو) 2
  چون همي داني كه او معدن علم و فكر است/ جز از دل تو بد و نيك جهان  از كه پرسي به) 3
  است) آبگير(اوست دريا و دگر يكسره عالم شمر / كه زي دانا درياي خرد خاطر اوست  آن) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    26           مكمل صفحة (  آمده است؟ نادرستم مقابل كدام بيت مفهو . 42

  )گويي سنجيده(ل بايدش بر زبان بند گراني از تأم/ خواهد كه از سنجيده گفتاران شود  هركه مي) 1
  )قناعت(اي پيوسته چون گل بايدش  جبهة واكرده/ اي از مال دنيا در بساط هركه هست  خرده) 2
  )شكيبايي(دانه چون در آسيا افتد تحمل بايدش / جور فلك كن تا برآيي روسفيد صبر بر ) 3
  )فروتني(از كنار ابر تا دريا تنزّل بايدش / قطرة آبي كه دارد در نظر گوهر شدن ) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    26           مكمل صفحة (  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  . 43
  سايي آفتاب سرور آفاق شد از جبهه/ گيرد از افتادگي پاية عزّت، بلندي ) 1
  نيازي از گدا زيبنده است سركشي و بي/ نماست  از كريمان هر قدر لطف و تواضع خوش) 2
3 (ريزيم ما در زمين خاكساري دانه مي/ يد ما خواهد به گردون سركشيد خوشة ام  
  ابر تا دريا تنزّل بايدشاز كنار / قطرة آبي كه دارد در نظر گوهر شدن ) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    26           مكمل صفحة (  .با دو بيت زير تناسب دارند …بيت  استثناي بهمفهوم همة ابيات  . 44

  به دين ما حرام آمد كرانه/ نهنگي بچة خود را چه خوش گفت «
  »همه درياست ما را آشيانه/ از ساحل بپرهيز  و به موج آويز

  آسودگي خيال محال است پيش ما/ قرار  سرابيم بيوجو چو موج  در جست) 1
  موج ما را نيست بر لب نام ساحل جز گره/ م حرف عافيت از ما مپرس يقراران بي) 2
  آبروي گوهر ما كوه تمكين بوده است/ ايم  هاي موج اين محيط آسوده از كشاكش) 3
  آرام نگيريمما زنده به آنيم كه / موجيم كه آسودگي ما عدم ماست ) 4
   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    25           مكمل صفحة (  بيان شده است؟ نادرستمفهوم فكري كدام بيت در مقابل آن  . 45

  )گرايي غم(اي شادم خدايت شادمان دارد  كرده  بدان غم/ هاي جهان دارد  غم عشق تو آزادم ز غم) 1
  )بدبيني(ام تحقيق  هزار بار من اين نكته كرده/ جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است ) 2
  )گرايي عقل(نكته به تحقيق نتاني دانست   ترسم اين/ آموزي   اي كه از دفتر عقل آيت عشق) 3
  )اختيارگرايي(من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك / چرخ بر هم زنم از غير مرادم گردد ) 4

 )شعر( 1كالبدشكافي متن 

5 

4 

3 
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  با كدام بيت يكسان است؟» زبان بند گراني از تامل بايدشبر / گفتاران شود  خواهد كه از سنجيده هر كه مي«مفهوم بيت  . 46

  )تأليفي) (كتاب درسي 26 و 25هاي  متن صفحه(

  جز كشته، گندم نخواهي درود به/ مگوي آن چه طاقت نداري شنود ) 1

  چو طوطي سخنگوي نادان مباش/ زاده فاش  به نطق است و عقل آدمي) 2

  نديدي چو گل پيرهندريده / چو غنچه گرت بسته بودي دهن ) 3

  چو چنگ اي برادر سرانداز پيش/ ريش  ويرنخواهي كه باشي چو دف ) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    26  و     25     هاي   ه       متن صفح (  ؟نيستمفهوم كدام دو بيت يكسان  . 47

  ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش/ در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم ) 1

  ل بايدشاز كنار ابر تا دريا تنزّ/ قطرة آبي كه دارد در نظر گوهر شدن     

  چون تو پرورد و كشتكه بسيار كس / مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت ) 2

  پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد/ گذرد دل منه كه دجله بسي  چه مي به آن    

  اي پيوسته چون گل بايدش اكردهجبهة و/ خرده اي از مال دنيا در بساط هر كه هست ) 3

  چيزي نخريد و زر بينداخت/ فايده هر كه عمر در باخت  بي    

  كĤتش چو بلند شد، جهان سوخت/ توان كشت  امروز بكش چو مي) 4

  توان بستن جوين كه چو پر شد/ اي سليم آب ز سرچشمه ببند     

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    24   ة   صفح      مكمل (  شود؟ مي د دستور تاريخي يافتبركار … جز بهها  در همة گزينه . 48

  ندانستمي چپ كدام است و راست/ خاست  هبه طفلي درم رغبت روز) 1

  روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را/ نكردم پيش از اين  مي من نيز چشم از خواب خوش بر) 2

  نيزه، كمر زمانه بسته رضاي تو را چو/ جهان گشاده ثناي تو را چو تير، دهان ) 3

  گشتم حقير راه او تا ساق شيطان بشكنم/ گشتم مقيم بزم او چون لطف ديدم عزم او ) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  ؟گنجد نميكدام بيت در حوزة ادبيات غنايي  . 49

  چه غم خورد كه بميرد چراغ پيرزني؟/ اي كه وكيل است بر خزاين باد  فرشته) 1

  دست گيتي بزدي تيغ هالكم بر سر/ كه در پاي تو شد خار اجل  كاش كان روز) 2

  آموز را ريسمان در پاي حاجت نيست دست/ ايم  ديگري را در كمند آور كه ما خود بنده) 3

  يدوار خويش رامرهمي بر دل نهد ام/ دارم كه بعد از داغ هجر  يد ميچنان ام هم) 4

   )      تأليفي   ) (         كتاب درسي    26  و     25     هاي   ه   صفح      مكمل (  آمده است؟ نادرستپيام كدام بيت در مقابل آن  . 50

  ).توصيف شخصي كه چيزي از خود ندارد(كه هيچ چيز نبيني حالل جز خونش / در همه اسباب و ملك و هستي او بگرد ) 1

  )قناعت كردن(ت خواست نوايي به از مذلّ بي/ نانم افزود و آبرويم كاست ) 2

  )خساست(در جهان  يتا قيامت روز روشن كس نديد/ بودي آفتاب گر به جاي نانش اندر سفره ) 3

  )اهميت خوشرويي(كنند نماز  پشت بر قبله مي/ پارسايان روي در مخلوق ) 4

6 
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  )  95  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    26  و     25     هاي   ه   صفح      مكمل (  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  . 51

 مــر اين قيمتي در لفظ دري را/ نـريزم من آنم كه در پاي خوكان ) 1

  عنبر چو عاطر است كه گردد به گــرد كف؟/ گوهر چو روشن است كه گويد حديث سنگ؟ ) 2

  گوهر ارزنده با خـزف مده ارزان/ سنگ  خاصيتي با تو مضمر است گران) 3

  بوم كه ضايع شود تخم در شـوره/ بر مرد نادان نريزم علوم ) 4

  )  95  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  بيت زير با كدام بيت تناسب دارد؟مفهوم  . 52

 »وقت خرمنش خوشه بايد چيد/ هر كه مزروع خود بخورد به خويــد «

  زود باشد كش به شب روغن نماند در چراغ/ ابلهي كو روز روشن شمع كافوري نهـد ) 1

  دانم چينم ره خــرمن نمي اگر چه خوشه مي /از آنم سوخت خرمن كه من عمري در آن صحرا ) 2

  نبود فردا جز باد در انبانم/ گر به باد تو كنم خرمن خود بر باد ) 3

  دانه است بي ا خوشةآب و رنگي دارد ام/ ي اميــد ما  شمع است بار كشته ةخوش) 4

  )  95  -                  كنكور خارج از كشور (   )         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  كدام بيت ارتباط مفهومي با بيت زير دارد؟ . 53

 »چه سازم به خاري كه در دل نشيند/ خَلَد گر به پا خاري آسان برآيد «

  ي آن دل كه از صحرا گرفت چيست يا رب چاره/ كنند  گير را درمان به صحرا مي ي دل خانه) 1

  هم  خواهي كه ماند زخم سوزن به اين ترتيب مي/ گويي برون آرم  شكستي در دلم خاري و مي) 2

  غرضش سرزنش سوزن خار است هنوز / ي بلبل دوزد  گل كه خواهد دل صد پاره) 3

  گريزم طبيب دلم كز دوا مي/ دلم دردمند است هم درد بهتر ) 4

  )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  بيت زير با كدام بيت، ارتباط مفهومي دارد؟ . 54

 » غـرقه در نيـل چه انديشه كند باران را/ سعدي از سرزنش غير نترسد هيهــــات «

  بلبالن را از حديث گل دهــــان پر گل شود/ حسن هيهات است حقّ عشق را ضــايع كند ) 1

  سيل از دريا به خاري روي گردان كي شود؟ / انديشـد از زخــم زبان  دل نمي عاشـق پــر) 2

  كه در اين بــاغ نهالي ز كـــرم سبـــز شود/ قارون به زمين هيهــــات است  تا بود ريـشة) 3

  نفس چون طغيان نمايد بدتر از شيطان شود/ سيل بيكار است چون از خود برآرد خانه آب ) 4

   )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  مفهوم بيت زير، با كدام بيت قرابت دارد؟ . 55

 »گردد خـواب در وقت سحــرگاه گران مي/ گـــردد  آدمي پيـــر چـو شد حرص جوان مي«

  آخــــر به استخــــوان چه ز بال همــا رسد؟ / در پيـــري از سعـــادت دنيــا چـــه فايــــده ) 1

  بـارد  ام ميكه اين برف پريشان سيـــر بر هر ب/ مخند اي نوجــــوان زنـــهار بر موي سفيـــد ما ) 2

  كند مطلــق عنـان، خـاك ماليم ريــشه را  مي/ پير را طول امل بيش از جـــوان پيچد به هم ) 3

  صبح آگاهي ز پيري بر دميد اكنون بس اســت/ در جواني هر چه كردي گشت غفلت عذرخواه ) 4
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   )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (    درسي     كتاب     25   ة   صفح      مكمل (  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر  . 56
  كه گر به قهر بـــــراني به لطف بنـــوازي / هنوز با همـــه بـــد عهديــــت دعـــا گويـم ) 1
  چون سر برهنــه گرديد گردون كاله گردد / در ترك اعتبــــار است گـــــر هست اعتباري ) 2
  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كــــردم / از خالف آمــــد عـــادت بطلب كـــام كه من ) 3
  كاي قفس بشكسته اينك شاخ طوبي مرحبا/ كان كه رست از رسم و عادت گويد او را سنّتش ) 4
   )  95  -    كشور               كنكور خارج از   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  مفهومي دارد؟ تقابلبيت زير، با كدام بيت  . 57

 » ســـاله فراموش كني تيمــــار صــد/ اگــر يك روز با دلبـــر خــوري نـوش «

  بپرســـيد از غــــم و تيـــــمار راهــــــش / ثناها كـــرد بر روي چــــو ماهــــــش ) 1
  باشد گره در حسرت مويــي  گهر آن دل كه مي/ خوشا چشمي كه دارد انتظار ديدن رويي ) 2
  دانه نكشت كاهل و دخــــل انتظــــار كــرد/ هر كاو عمل نكــــرد و عنايت اميــد داشت ) 3
  ار نيــرزد نشــــاط باده به دردســــر خمـــــ/ اميد وصـــل به اندوه انتظـــــار نيــــرزد ) 4
  )  95  -                  كنكور خارج از كشور (  )          كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  ؟نداردمفهوم بيت زير، با كدام بيت تناسب  . 58

 »سر ز مـــلـك جــهان گران بيني/ بــــي ســـر و پـا گــداي آن جـــا را «

  ســـواري برق جـــوالنيم مـا  با وجود ني/ كنيم  بر بســـاط بوريــــا سير دو عالــم مي) 1
  كلهند خســــروان بيكمــر و  شهان بي/ گدايــــان عشق را كاين قـــوم  مبيــن حقير) 2
ـــت اســت اسبـــــــاب ) 3 عيــــن دريــــا ز جـــــوي يابـــد آب/ شـــاه را از رعيـ  
  چارتكبير زدم يكسره بر هر چه كه هست/ ي عشق  من همان دم كه وضو ساختم از چشمه) 4
   )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  بيت زير، با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ . 59

 »اكسـير عشق بر مسم افتاد و زر شدم/ كه زرد كرد؟ ! گويند روي سرخ تو، سعدي«

  قلب ما را نزد اكســــير چو بگداخت دريغ / كيمياگـــر كه مس، جمـــله از او زر گردد ) 1
  چه چشم دارد اگر خــــاك را طال بكــند / قلندري كه طال هم به چشم او خاك اسـت ) 2
  ايــم زهر را بســيار از يك خنده شكّر كرده/ ايم  ما به اكســـير قناعت خــاك را زر كرده) 3
  ا بــكنــد بود كه عشــق تــواش كار كيمي/ مسي گداخته دارم به جــاي دل در بــــر ) 4
  )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  :جز بهابيات زير قرابت مفهومي دارند،  ةهم . 60

  آن مـردم چشـــم نازنيـــني بوده اســت/ هــــر جـــا كه قدم نهي تو بر روي زمين ) 1
  بوده اسـت از ســـرخي خون شـــهرياري/ زاري بـــوده اسـت  در هر دشـــتي كه الله) 2
  خالي است كه بر رخ نگاري بــوده اســـت/ رويد  هــر شـــاخ بنفشه كز زميـــن مــي) 3
  گردنده فلك نيز به كــــاري بـــوده اسـت/ پيش از من و تو ليل و نـــهاري بوده است ) 4
  )  96  -      ز كشور            كنكور خارج ا   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 61

  »بگفت از دور شايد ديد در ماه/ بگفتا گر نيابي سوي او راه«
  مـــــرا بس ايــــن كه نگه را به پشت پا بندم/ در آن چمن كه گل وصل دسته بندد غير) 1
  نــــــهاده بر سر و خاري شكسته در پاي است/ روم دستي ز دست عشق تو هر جا كه مي) 2
  رفتم گذشت آن كز پي يك گل به صد گلزار مي/ بينم دامنم باشد نميكنون گر گلستان در ) 3
  پيمايد ديــــــري است كــــــه ماهتـــاب مي/ از غيــــــرت روي همچو خورشيد تو، ماه) 4
  )  96  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ ةمنظوم . 62

 »كه به در كس آيد/ پايم بر عبث مي/ تا دري بگشايم/ سايم ميها  دست«

  دهد دست كسي بگير اگر دست مــــي/ مشكل بود گرفتن چيزي ز دست خـلق) 1
  كشم از احتياط دست به ديوار مــــــي/ هـــــــر چند شمع رهروانم چو آفتاب) 2
  از روزگـــار من بداريـــا كـــــه دست / يا مــــــرا يك روزگــــاري دست ده) 3
  زند دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي/ سوار ام در انتـــــظار اين غبار بي نشسته) 4
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  )  96  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  شود؟ دريافت مي» ناتواني عقل«از كدام بيت، مفهوم  . 63

 تر است چـــــــــــرخ از تو هزار بار بيچاره/ با چرخ مــــكن حواله كاندر ره عقل) 1

  خواهيــــــم ننگ و نــــام را مــــا نـــمي/ گــــــر چه بدنامي است نزد عاقالن) 2
  چه بر او مشكل بود گفت به شرح آن عشق مي/ كرد دل چو از پير خرد نقل معاني مي) 3
  كـــه را عـــقل نيست دولت نيست هــــــر/ ديگرند عقـــــــل و دولت قرين يك) 4
  )  96  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  اشاره شده است؟ »نظام احسن«در بيت كدام گزينه به  . 64

 ي خورشيد درخشان نشود طالب چشمه/ ذره را تا نبود همت عالي حافظ ) 1

  سراپايخلل يابد همه عالم / اگر يك ذره را برگيري از جاي ) 2
  زنان تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ/ اي پست مشو مهر بورز  تر از ذره نه كم) 3
  چو ز تو يافت نشاني چه كند نام و نشان را/ ز تو هر ذره جهاني ز تو هر قطره چو جاني ) 4
  )  96  -            خارج از كشور      كنكور    ) (         كتاب درسي    25   ة   صفح      مكمل (  است؟ متفاوتمفهومِ كلّيِ كدام بيت، با ساير ابيات  . 65

 مجموع چه غم دارد از من كه پريشانم؟/ ي زيبــــــايي اي روي دالرايت مجـــــموعه) 1

  چه غم آسوده خاطر را ز حال ناشكيبابي/ رسد، ليكن همي دانم كه فريادم به گوشش مي) 2
  ه دانيرياضت من شب تا سحر نشسته چ/ تــــــــو را كه ديده ز خواب و خمار باز نباشد) 3
  چــون بتوانم گريخت تا تو كمندم كشي/ گفتي اگـــــر درد عشــــــق پاي نداري گريز) 4

 شود؟ ، از كدام ابيات، دريافت ميترتيب به» گويي، اوضاع نابسامان زاد و توشه بودن، نكوهش آزمندي، پرورده بي«مفاهيمِ  . 66
  )96 -كشور كنكور خارج از) (كتاب درسي 26و  25 هاي همكمل صفح(

 خوري خون از براي نعمت الوان چرا؟ مي/ چشمي سير كن نان جو خور در بهشت سير) الف

  دهان جز به لؤلؤ نكردند باز/ وار گوهرشناسان راز  صدف) ب
  كه سزاوار چمن بال و پري نيست تو را/ لرزي بر شكست قفس جسم از آن مي) ج
  ويي بست دست قهرمان حسن راخط م/ چون ورق برگشت موري شير را عاجز كند) د
 الف، ج، د، ب) 4  ج، الف، ب، د) 3  ج، ب، د، الف) 2  الف، ب، ج، د) 1

  )  95      مرداد     29  -           آزمون كانون (   )         كتاب درسي    24   ة   صفح      مكمل (  .شود اي كامالً متروك يافت مي واژه … ةگزين جز بهها  گزينه ةدر هم . 67

 توان خورد آچار چيزي كم  بيكه / چو آچار است لفظ فارس در خورد ) 1

 گرچه از چار آخشيج و پنج حس در ششدرم/ بردم از نرّاد گيتي يك دو داو اندر سه زخم ) 2

 گل غنچه پيكان، زره آبگير/ كمان آزفنداك شد ژاله تير ) 3

 همه خيره گشته بر ايشان كيان/ بيفكند رستم شغا و كمان ) 4

 داند كه در مسير سير و سلوكش موفّق بوده است؟  را عارف سالكي مي» گُل«ا شاعر با توجه به مفهوم بيت زير، چر . 68
  )95 مرداد 29 -آزمون كانون) (كتاب درسي 25مكمل صفحة (

  »خرسند گشوده است ةاين گل كه چنين چهر/ بوي سلوكش  خوش ةنام پاك است طرب«
  .پژمرد هاي آن زود مي گلبرگچون ) 2  .داند زيرا گُل را نماد زيبايي ناپايدار مي) 1
  .داند هايش را پاك و لطيف مي چون گلبرگ) 4  .داند بخش مي زيرا رنگ گُل را آرامش) 3
  )  95   دي     24  -           آزمون كانون (   )         كتاب درسي    26  و     25    هاي            مكمل صفحه (  .با يكديگر ارتباط مفهومي دارند …بيت  جز بهابيات  ةهم   .   69

 ايم ايم ارچه آزاده همه بنده/ ايم ز مادر همه مرگ را زاده) 1

  رود در مي به مرگ اين دو از سر به/ رود غم و شادماني به سر مي) 2
  بگذري آخر تو زين بلند ستانه/ است در سراي سپنجي ) درگاه( مرگ ستانه) 3
  رويش پيش، منزلي هر روز بازمي/ المثل مرگ از تو دور نيست، وگر هست في) 4
شناسـي   از نظـر زيبـايي  » تا بر شـتر نبنـدد محمـل بـه روز بـاران     / با ساروان بگوييد احوال آب چشمم «بيت كدام گزينه با بيت    .   70

  )  95     بهمن     15  -           آزمون كانون (   )         كتاب درسي    25  و     24    هاي            مكمل صفحه (  ؟نداردهماهنگي 

  رفت پايت در گلي گر فرو مي/ شدي  واقف از سيل سرشكم مي) 1
  غبار خاطر من سنگ راه سيالب است/ دردي  بكنم گريه، نيست بيز عشق اگر ) 2
  گر چشم من اندر عقبش سيل براند/ قاصد رود از پارس به كشتي به خراسان ) 3
  كش زير و زبر نكرده باشم/ اي نيست  از سيل سرشك خانه) 4
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  :نمونة تحليل متن نثر

  :از كليله و دمنه، باب برزوية طبيب» ...تر خاليق است  چون بشناختم كه آدمي، شريف«متن  -
  اشتر، شاخ، بنگريست، نتوان دانست ←كاربردهاي كهن متفاوت با زبان امروز  -1  
  »ان«با نشانة » موش«جمع كلمة  -2  
در معناي كُشنده براي غير انسان به كار » قاتل«و » عسل«در معناي » شهد«، »بريده شد، شكست«در معناي  »بگسست« -3  
  .اند رفته   نكات زباني

  نينديشيد= انديشيد  نه ←جدا نوشتن نشانة منفي ساز فعل  -4  
  »جست خالص خود را طريقي مي« ←» براي«در معناي » را«كاربرد  -5  
  زنبور النة= زنبورخانه  -6  
  اند ها كوتاه و قابل فهم تر جمله بيش -7  
  ، شيريني، چشيدن، زنبور، حالوتدشه ←شبكة معنايي  - 1   
  اندك و بسيار - رنج و لذت  - يا شهد  يزهر و شيرين -سر و قعر  - پا و سر  - سياه و سفيد  ←تضاد  -2  نكات ادبي
  غفلت انسانبيان مفهوم گيري از تمثيل براي  بهره - 3   

  
  .آيد اي از متن تعليمي يا اندرزي به شمار مي ماية اثر، اين نوشته، نمونه با توجه به نكات به دست آمده و تأكيد درون :گيري و تعيين نوع نتيجه

/ متن، خوانش، زباني، ادبي، فكـري  / نثر  :ها كليد واژه )نثر( 2كالبدشكافي متن 
 مفهومي/ معنايي 
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71 .  چنان كه ذكر آن تا آخـر روزگـار بـاقي    اي بنويسم و بناي بزرگي افراشته گردانم  غرض من آن است كه تاريخ پايه«مفهوم عبارت

  )  95  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  با كدام بيت مطابقت معنايي دارد؟» ماند

  كه از بـــاد و بــاران نيــــابد گـــــــزند / برافــكنــــدم از نظــــم كــاخي بلنــد ) 1
  كنــــون نــــو شود روزگــــار كـــــهن/ ســــخـن بــــدانسـتــم آمــد زمــــان ) 2
  فــــــــراوان بــــدو انـــدرون داستــان/ يـــكي نـــامه بــــود از گـه بـاســـتان ) 3
  بـــه رنگ فســــون و بـــهانه مــــــدان/ تو ايـــن را دروغ و فســـانـــه مـــدان ) 4
، با كدام بيـت ارتبـاط مفهـومي    »».معراج مردان سر دار است«: گفت» حال چيست؟«: بردند، گفتندچون به پاي دارش «: عبارت   .   72

  )  93  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  دارد؟

  اي ي خود را به نماز آمده ي غمزه كشته/ آفرين بر دل نرم تو كه از بهر ثواب ) 1
  كه پايمرد سران اوست در سراي جزا /به يك شهادت سربسته مرد احمد باش ) 2
  زهي حيات نكونام و مردني به شهادت/ ي سعدي به كوي دوست درآرند  اگر جنازه) 3
  بگذر از سر جوهر تيغ شهادت را ببين/ ي دريا نگنجد در دل تنگ حباب  موجه) 4
  )  93  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  عبارت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟   .   73

  ».چنان نفيس است و غبار اگر به فلك رسد، همان خسيس افتد، هم] گنداب[گوهر اگر در خالب «
  ها بندگي صاحب ديوان كردم سال/ گر به ديوان غزل صدر نشينم چه عجب ) 1
  ستگه برگ و بر ا خاك بستان عاقبت سجده/ شوند  يك مريد خاكساران مي سركشان يك) 2
  آب حيوان زان نهان شد تا مگويي بهتر است/ كامالن هرگز رواج ناقصان را نشكنند ) 3
  جاي قفل ار كار استاد است بيرون در است/ سفله،گر ممتاز باشد، صدر را شايسته نيست ) 4
اش  دهـد و در شـب، شـعله    توان داشت؟ آتش را كه در روز دودش از راز نهان خبر مي چه چيز را دشوار پنهان مي«مفهوم عبارت    .   74

  )  92  -            كنكور سراسري   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  .تناسب دارد  …بيت  جز بهابيات  همةبا » .كند دري مي پرده

  چند گاهي پي دلدار دگر خواهم شد/ عندليبِ گلِ رخسار دگر خواهم شد ) 1
  دهد از رخسارم خون دل عكس برون مي/ بر طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام ) 2
 كه رسوايي شود از پوشش افزون اين عالمت را/ نشان عشق را بگذار چون آتش به حال خود ) 3

 چيده، صحراي قيامت راي پي نباشد نامه/ ي عاشق  چو خورشيد است پيدا راز عشق از سينه) 4

چون خويشـتني   اگر چنان بودي كه آن كودك بدان نان تهي قناعت كردي و طمع از حلواي او برداشتي، وي را سگ هم«عبارت    .   75
  )  92  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  ؟نداردبا كدام بيت قرابت مفهومي » .نبايستي بود

 چو دارد تقاضاي تلخ از پِيش/ نيشحالوت ندارد شكر در ) 1

  بهر حلواي كسان كفچه مكن دست طمع/ ي تلخ قناعت ز جهان، قوت تو بس لقمه) 2
  آيد به جوش ديگ بخشايش نمي/ تا نگريد كودك حلوا فروش )3
  آز كم كن تو كه نرخ همه ارزان گردد/ حرص توست اين كه همه چيز تو را ناياب است) 4

 )نثر( 2كالبد شكافي متن 
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دري  اش پـرده  دهـد و در شـب، شـعله    توان داشت كه در روز دودش از راز نهان خبر مـي  آتش را دشوار پنهان مي« مفهوم عبارت   .   76
  )  92  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  با كدام بيت تناسب دارد؟» .كند مي

 ام هبدلي ساخت چون نگاهش غزل بي/ ام نقش سياه گر چو چشمش به سپيدي زده) 1

  حال درون خانه نمايان ز روزن است/ ي خونبار روشن است احوال دل ز ديده) 2
  رود از آتش هجران تو دودم گو به سر مي/ اي نسيم سحر آن شمع شبستان طرب را) 3
  همه چون زلف تو آشفتن و شيدا گشتن/ نقش من عاشقي و در خط و خال رخ توست) 4
از ابوالقاسـم  » .اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبـول نگـردد  «مفهوم كدام بيت با عبارت    .   77

  )  92  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  ؟نداردقشيري در حقّ حلّاج تناسب 

  نگردد بلندبه پامردي كس / كسي را كه قهر تو در سر فكند) 1
 به افكندن كس نيفتد ز پاي/ گراي سري كز تو گردد بلندي) 2

  يكي را ز كيوان درآرد به چاه/ يكي را ز گردون دهد بارگاه) 3
  چه شد گر بر ديگري خوار شد/ دار شد كسي را كه يزدان نگه) 4
ا و زرق او شير را معلوم گشت، چه نهال كردار و تخم گفتار چنان اما روزگار انصاف بستد و دمنه را رسوا گردانيد و افتر«مفهوم كلي عبارت    .   78

  )  93  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  ؟شود نميدر كدام بيت ديده » .كه پرورده و كاشته شود به ثمرت رسد

 ببين الجرم بر كه برداشتي/ همه تخم نامردمي كاشتي ) 1

  نه انصاف ماند نه تقوي نه دين/ خشم از كمين چو لشكر برون ماند ) 2
  چو تخم افگني بر همان چشم دار/ رطب ناورد چوب خرزهره مار ) 3
  به سر الجرم درفتادي به چاه/ تو ما را همي چاه كندي به راه ) 4
دو  هـر  سـفر  اكنون هم كه دارم ديگر قدمي كردم؛ مي خاك سفر پاي، بدين«: گفت و كرد تبسمي ببريدند؛ پاهايش پس«: عبارات   .   79

  )  93  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (دارد؟ مفهومي تناسب بيت كدام ، با»».ببريد قدم آن توانيد اگر. كند عالم

  رفتند همه هزاران و ماند قفس به تنها /ويران گلشن اين در گرفتار مرغ يك) 1
  بنيادم نكَند تا نكند كوته دست /من دامن از فلك جفاي كه نمايد مي) 2
  كجاست كران را آن كه نگفت كس كه زيرا /گرفت توان چون كران عشق بحر ز خواجو) 3
  اوست مختصر سفر گذشتن عرش از /اوست پر و بال جهان ز رميدن كه مرغي) 4
با مفهـوم كـدام   » .پذيرفت و بد را به عنوان مشيت الهي مي ي ايمان وصل بود كه خوب شائبه هر عصب و فكر به منبع بي«عبارت    .   80

  )  94  -                  كنكور خارج از كشور   ) (         كتاب درسي    31  و     30     هاي   ه   صفح      مكمل (  بيت، متناسب است؟

 كه جان بسپارند چاره نيست جا جز آن آن/ راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست ) 1

  مستقيم اي دل كسي گمراه نيست در صراط/ در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست ) 2
  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست/ دهي خوش دمي بود  هرگه كه دل به عشق ) 3
  ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست/ اندام ماست  هر چه هست از قامت ناساز بي) 4
ي ابيـات   ، در همـه »گـنج مارسـت   بدان كه هرجا كه گل است خارست و با خمر خمارسـت و بـر سـر   «آخر عبارت  ةمفهوم جمل   .   81

  )  91             كنكور سراسري    ) (         كتاب درسي    31  و     30    هاي            مكمل صفحه (  .،آمده است…بيت  استثناي به

 بيار باده كه مستظهرم به همت او/ بهشت اگرچه نه جاي گناهكاران است ) 1

  كه بر دوزخ نيستي بگذري/ گه خوري  آساني آن بهشت تن) 2
  كه پيش تير بال سينه را سپر دارد/ تواند زد سري به عالم عشقت قدم ) 3
  گر ره در آن دو زلف پريشانت آرزوست / ي مشق هزار زخم  چون شانه باش تخته) 4
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