
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  »)ره( ينيامام خم«. هاست تيجوانان، زنده كردن روح جست و جو و كشف واقع يبرا يعلميهمبارز
  

  اول يسواالت مرحله يدفترچه
     1394ي المپياد ادبي سالبيست ونهمين دوره
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  باسمه تعالي
  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت آموزش و پرورش

  جوانپرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان ملي  مركز
 معاونت دانش پژوهان جوان

 جوان باشگاه دانش پژوهان

  
  
  

ي شما تصحيح  نامه در غير اين صورت پاسخ .نامه با مداد پر كنيد  اين كد را در محل مربوط روي پاسخ. است 2كد دفترچه سؤاالت شما   .1
هاي اين دفترچه نوشته شده است، با كد اصلي كه در همين  توجه داشته باشيد كددفترچه سؤاالت شما كه در زير هر يك از صفحه. نخواهدشد

 .صفحه است يكي باشد

. ترابررسينماييدسوااليهايدفترچهبرگهيبالفاصلهپسازآغازآزمونتعدادسواالتداخلدفترچهووجودهمه  .2
 .درصورتوجودهرگونهنقصيدردفترچه،دراسرعوقتمسوولجلسهرامطلعكنيد

ضمنا .درصورتنادرستبودنĤن،دراسرعوقتمسوولجلسهرامطلعكنيد. يكبرگپاسخنامهدراختيارشماقرارگرفتهكهمشخصاتشمابررويĤننوشتهشدهاست .3
 .مشخصات خواسته شده در پايين پاسخ نامه را با مداد مشكي  بنويسيد 

. درمحلمربوطعالمتبزنيدمدادمشكينرمپاسخهرپرسشرابا، كند،پسĤنراتانكنيدوتميزنگهداريدوبهعالوهپاسخنامهرادستگاهتصحيحمييبرگه .4
 .موردنظرراكامالًسياهكنيديلطفاًخانه

 .نمرهمثبتوپاسخنادرستيكنمرهمنفيدارد 3 پاسخدرستبههرسوال  .5

. كينظيرتلفنهمراهولپتاپممنوعاستهمراهداشتنهرگونهكتاب،جزوه،يادداشتولوازمالكتروني .6
 .همراهداشتناينقبيلوسايلحتياگرازآناستفادهنكنيدياخاموشباشد،تقلبمحسوبخواهدشد

تابستانيازبيندانشيداردوشركتكنندگاندردورهĤزمايشيوآمادگييصرفاًجنبهآموزانسالدومدبيرستاندومبرايدانشيآزمونمرحله .7
 .پايهسومدبيرستانانتخابميشوندآموزان

  ).شودداده دفترچهبايدهمراهپاسخنامهتحويل(سواالتراباخودببرنديدفترچهتوانندمينداوطلبان .8

 

 .ياد خدا آرام بخش دلهاست توضيحات مهم

 حقوق اين سؤاالت براي باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است يكليه

 www.ysc.ac.ir: آدرس سايت اينترنتي 

 2:   كد دفترچه    

 :شماره صندلي       :انوادگي خنام       :نام 
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  هاي منابع درسي پرسش

 

  هاي زير چند تكواژ وابسته وجود دارد؟ در جمله - 1

ند دو گردباد به تر از آنها در شاهنامه كسي نيست، مان آورتر و پردل دو پهلوان اصلي واقعه كه نام

  آويزند. هم درمي

  ده )4      نه )3        هشت )2    هفت )1

  نوع متمم در كدام گزينه متفاوت است؟ - 2

  برخورد نخست با دلفروزترين كلمات پهلواني همراه شد. )1
  خواهد رابطة خود را با خانوادة كيان قطع كند. نمي )2
  او به پايتخت احضار شده بود تا اظهار اطاعت كند. )3
  بيند. مجازات مورد پيشنهاد پادشاه را متناسب با گناه خود نمي )4

  جايگاه جملة وابسته در كدام گزينه متفاوت است؟ - 3

  اند. او را به عنوان كسي كه بايد تجسمي از رؤياها و آرزوهايشان باشد آفريده )1
  تواند مشكل رستم را دريابد. اسفنديار پروردة تعبد نمي )2
  ز نپذيرفت؟چرا پيران ويسه كه از انيران بود، در جنگ دوازده رخ پيشنهاد تسليم را از گودر )3
  جنبد، سرنوشتي مشابه سرنوشت ديگران نخواهد داشت. پهلواني چون او تا نبضش مي )4

  تعداد اجزاي كدام جمله متفاوت است؟ - 4

  كند. رستم باالي تپه چند لحظه با عمر دوباره يافتة خويش خلوت مي )1
  است. تني اسفنديار غلبه كرده پهلواني رستم بر رويين )2
  صورت لزوم با خشونت اجرا شود. مأموريت در )3
  ورزد. از هيچ خواهش و پوزش و اظهار بندگي دريغ نمي )4

  ساختمان فعل در كدام گزينه متفاوت است؟ - 5

  گردد. در اين جنگ حرف با عمل همراه مي )1
  اند. كرده طوافدر همين سه روز به اندازة يك عمر  )2
  آيد. شيهة اسبان مانند نهيبي از حلقوم روزگار بيرون مي )3
  با پذيرش اسارت، جان خود و كسانش را نجات داد. )4
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  گذر فعل در كدام گزينه متفاوت است؟ - 6

  كند. در مقابل، اسفنديار فرتوتيِ او را تحقير مي )1
  داند. فرمان شهريار را در حكم فرمان يزدان مي )2
  اند. بدترين پتياره دانسته مرگ را در شاهنامه )3
  كند. همين چند كلمه زندگي او را دگرگون مي )4

  حذف شده است؟ م گزينهدر كدانهاد جدا  - 7

  شود. پس از استقرار نظم تازه، ديگر نامي از كاوه شنيده نمي )1
  دهد. جان و جوهر تراژدي رستم را مقاومت تشكيل مي )2
  يابد. ها در صفت نمايندگي مردم جريان مي همة اين ويژگي )3
  .بود سرنوشتي مشابه ديگران، سراسر كاميابي و لذّت، نخواسته )4

  هاي زير چند وابستة پسين به كار رفته است؟ در جمله - 8

دردي،  مردم عهد جمشيد راهي جز اين نداشتند كه راه عهد ضحاك را در پيش بگيرند. عصر بي

دوراني پردرد در پي داشته باشد. ريشة آن را بايد در سرشت عجيب انسان يافت. حساب بايد 

  آدميزاد بايد با طبيعت اطراف متعادل باشد تا زندگي آدميان به سير طبيعي خود ادامه دهد.

          ) هفده2            ) شانزده1
  نوزده )4            ) هجده3

  هاي زير چند واژة مشتق وجود دارد؟ در جمله - 9

و نه بيماري و پيري و گرما و سرما زيستن  آسا كه در آن نه رنجي است  بهشت دگي در جهانيزن

درد بكند. در چنين دنيايي جنبة  كند، طبيعي است كه مردم را غافل و بي آدميان را تهديد مي

  شود. حيواني انسانيت در ساية تنبلي و ركود تقويت مي

          ) يازده2            ) ده1
    دهسيز )4            ) دوازده3

  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر مطابقت نهاد جدا و پيوسته  - 10

   ها باز شد. هاي طوطي همة قفس) 2  هاي زيادي براي گفتن داريد. ات حرف تو با طوطي )1
 خوانيم. ام با هم آواز مي من و طوطي )4  ها براي خودتان اهدافي داريد. هركدام از شما طوطي) 3

  را به چه كسي داده است؟» دست طبيعت نقاش چيره«ادبيات كتاب درسي لقب مؤلف تاريخ  - 11

        ) عنصري2            ) رودكي1
  ) ابوشكور4            ) كسايي3
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  ها مربوط به كدام شاعر است؟ اين ويژگي - 12

به دست غالم خود كشته  گفت؛ پيرو دين زردشتي بود و جواني امراي چغاني را مدح مياو در 

  شد.

  ) اسدي توسي4  ) فرخي سيستاني3      ) دقيقي توسي2  ) شهيد بلخي1

  در حضور كدام پادشاه سروده است؟ دربارة چه و ،بيت زير را كدام شاعر - 13

  اي ماه چو ابروان ياري گويي /  يا ني چو كمان شهرياري گويي

  ملكشاه –هالل ماه رمضان  –) معزّي 2    الب ارسالن –هالل ماه شوال  –) معزّي 1
  مسعود غزنوي –هالل ماه رمضان  –) عنصري 4    محمود غزنوي –هالل ماه شوال  –) عنصري 3

  سالمتي است؟» سيسم كالسي«بيماري و » سيسم رمانتي«كدام شخصيت گفته است كه  - 14

  ) ويكتور هوگو4     ) گوته3      ) ولتر2    ) ژان ژاك روسو1

ز قيد وزن و قافية سّنتي رها در كدام گزينه نام شاعراني آمده است كه شعر فرانسوي را ا - 15

  ؟كردند

 راسين و كورني) 4  ) بودلر و كورني3      ) رمبو و راسين2  بودلر و رمبو) 1

  شده است؟ نادرستجايي اجزاي جمله، معنا  به با جاكدام گزينه در  - 16

  د)يبرخواست  سرش را از تن هميي خواست از تن سرش را بريد () هم1
  داند)ر را (پدر نبايد كه پس ايد كه داند پسر) پدر را نب2
  ) كاو چو خود پنداشت صاحب دلق را (كه او صاحب دلق را چو خود پنداشت)3
  ) مرا مادرم نام مرگ تو كرد (مادرم نام مرا مرگ تو كرد)4

  . .ها درست است بجز گزينة .. گزينهتوضيح همة  - 17

  ) منشين با بدان كه صحبت بد /  گرچه پاكي تو را پليد كند1
  نشين) اي ابر ناپديد كند (تأثير هم آفتابي بدين بزرگي را /  پاره

  گفتم /  شير شير است گرچه پير بود ) در جواني به خويش مي2
  چون كه پيري رسيد دانستم /  پير پير است گر چه شير بود (تأثير پيري)

  بايد فدا كرد /  به راه مملكت فرزند و زن را ) شبي آمد كه مي3
  دوستي) هاند از بند اهريمن وطن را (ميهندشمنان استاد و جنگيد /  ربه پيش 

  داند ) فقيه شهر زند الف آن به مجلس عام /  كه آشكار و نهان علوم مي4
  گرايي) بكند يا سري بجنباند (نكوهش عوامجواب هر چه از او پرسي آن بود كه به دست /  اشارتي 
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  ؟است  عني شدهها درست م ينه همة واژهدر كدام گز - 18

  ) خسته = مجروح، سهم = ترس، درنورديده = در هم پيچيده، ارتزاق = روزي دادن1
  ها ) افگار = مجروح، ستوه = درمانده، خيراالنام = بهترين مردم، مواريث = ميراث2
  زده ور، موحش = وحشت ) مصاف = رزمگاه، عامل = والي، برخوردار = بهره3
  ها يد = درآمدها، تمتّع = برخوردار، خفايا = نهان) معركه = ميدان جنگ، عوا4

  ها كنايه هست بجز گزينة ... . نهدر همة گزي - 19

  ) همه حيرت كردند كه آفتاب از كدام سمت برآمده كه خسرو كيف آورده است.1 
  تر بست. ) هر چه بر او تنگ گرفتند او كمربند خود را تنگ2
  نيامد.مان از اول مطابق  ) گفت: هيچي ستاره3
  .تاب عرفاني اسليمي آدم نقشي نداشت اش نبود و بهتر كه نبود. در پيچ و ) آدم در نقشه4

  در كدام گزينه مانند نمونة زير است؟» را« - 20

  .كه او را دالرام نام است كسي هست از آن پادشاه ماچين

    ) مرا دست و پا بند و پالهنگ در گردن افگن.1
  بگوي كه نگاه توانم داشت.) تو مرا بر خويشتن گير و 2
        ) كه باشد كه مرا به حيلت بربندد؟3
  ) خدمتكاران تو به خشم برفتند از بهر آن كه تو گردن مرا بخواستي زدن.4

  .زينة ... ها درست است بجز گ معني مصراع دوم در همة گزينه - 21

ي است كه خدا پشتيبان ) تو مرا كشتي و خداي نكشت /  مقبل آن كز خداي گيرد پشت = خوشبخت كس1
  اوست.

سنگدل كه آب خوردني داشت فروماية ) حالي آن لعل آبدار گشاد /  پيش آن ريگ آبدار نهاد = در برابر آن 2
  گذاشت.

  حلقه بر در = امروز من غالم حلقه به گوش هستم. كامروز منم چوگفت گرفته حلقه در بر /   ) مي3
  گشت = در پي كشتن چنگيز بود. ه دنبال سر چنگيز مي) در آن درياي خون در دشت تاريك /  ب4

  ؟هاي ذكر شده وجود دارد گزينه همة آرايه در كدام - 22

  )بخشي ويشتن ديد (تشبيه، استعاره، جان) در آن درياي خون در قرص خورشيد /  غروب آفتاب خ1
زين ميان ما را (ايهام، جناس،  دمي بنشين /  به اقبالت مگر كاري برآيد جويي ميان بگشا ) كنار از ما چه مي2

  تضاد)
  



دوكد   | 5  

 

  بخشي) گ عاشقانة ما (تشبيه، ايهام، جان) چو بانگ رعد خروشان كه پيچد اندر كوه /  جهان پر است ز گلبان3
، اغراق، در كف او موم است سنگ خارا (تضاد) سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد /  دلبر كه 4
  )سلوب معادلها
  ؟نيستخودستايي  در كدام گزينه - 23

  گان را چشم از ديدن من روشننسيم آيد بر قصد طواف من /  آهوبر ) هر صبح1
  اند  ايم خط سرنوشت خويش /  ما را براي سوز و گداز آفريده شمعيم و خوانده) 2
  خواهد زيبايي رخسارم ) از خون رگ خويش است گر رنگ به رخ دارم /  مشاطه نمي3
  پرستي كي كند گر برهمن بيند مرا بت بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا / ) 4

  است؟ نادرستمعادل كدام گزينه  - 24

  .روي هست /  پس به هر دستي نشايد داد دست = هر گردي گردو نيست ) چون بسي ابليس آدم1
  .يد = دنيا دار مكافات است) گر شد از جور شما خانة موري ويران /  خانة خويش محال است كه آباد كن2
  ) به چشم خويش ديدم در گذرگاه /  كه زد بر جان موري مرغكي راه3

  هنوز از صيد منقارش نپرداخت /  كه مرغ ديگر آمد كار او ساخت = دست باالي دست بسيار است.
  ست.) ما را سر باغ و بوستان نيست /  هر جا كه تويي تفرج آنجاست = مزد هر كس به قدر همت او4

  .ت به قرينه حذف شده است بجز ... ها بخشي از عبار در همة گزينه - 25

  ) قايق از تور تهي /  و دل از آرزوي مرواريد /  همچنان خواهم راند1
  آرند پرياني كه سر از آب به در مي –ها دل خواهم بست /  نه به دريا  ) نه به آبي2
به يك شعله به يك خواب لطيف /  خاك، موسيقي احساس تو نگرند /  كه  ) مردم شهر به يك چينه چنان مي3

  شنود را مي
ست /  كه در آن وسعت خورشيد به اندازة چشمان سحرخيزان است /  شاعران وارث آب  پشت درياها شهري) 4

  اند و خرد و روشني
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  درسيغير هاي منابع  پرسش

  

  با توجه به عبارت زير كدام گزينه درست است؟ - 26

اين فاضل از روزگار ستمكار داد يابد و پادشاهي طبع او را به نيكو كاري مدد دهد، چنانكه اگر 

و  ديافتند استادان عصرها چون عنصري و عسجدي و زينبي و فرخي، در سخن موي بدو نيم شكاف

  دست بسيار كس در خاك مالد. 

  است.» داد«، »يافتند«) مفعول 2        ) پادشاهي اسم مصدر است1
  ) يك تشبيه در عبارت وجود دارد.4  رط است.جواب ش» انكه يافتند استادان عصرهاچن) «3

  در كدام گزينه جملة پايه به قرينه حذف شده است؟ - 27

ام و صواب آن است، و مالي بزرگ است. گفت: تا بنده نيز بينديشد، آنگاه آنچه راي عالي  ) گفت: انديشيده1
  بيند، بفرمايد.

كه ببايد فرمود تا خلعت وي راست كنند زيادت از آن كه اريارق را كه ساالر هندوستان  ) گفت: امير را بگوي2
  بود ساختند.

كند كه چند تن را از اعيان ديلمان چون بونصر طيفور و جز وي با تو فرستاده آيد تا  ) راي عالي چنان اقتضا مي3
  از درگاه دورتر باشند.

آنگاه كه درجة زعامت حجاب يافت، چنان كه بيارم بجاي خويش كه تر بود تا  ) و پس از اين هر روزي وجيه4
  كدام وقت بود.

  در كدام گزينه تفاوت دارد؟» را«حرف  - 28

  بسنده باشد به خليفتي ما و ساالر و كدخدايي كه امروز فرستاديم بر سر و دل وي باشد. را) آن سپاهان وي 1
كاكو داده آيد كه مرد هر چند نيم دشمني است، از وي  به پسر را) بنده را خوشتر آن آيد كه آن نواحي 2

  انصاف توان ستد.
  بركنده آيد. را) ناچار حاجت آيد كه ساالري محتشم بايد فرستاد با لشكر گران تا وي 3
به ديوان عرض فرستاده  رااند و آن  ) صواب آن است كه از خازنان نسختي خواسته آيد به خرجها كه كرده4

 شود.

  هاي زير بدل وجود دارد؟ يك از عبارت كدامدر  - 29

  ) پيالن را عرضه كردند هزار و ششصد و هفتاد نر و ماده بپسنديد، سخت فربه و آبادان بودند.1
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  ) امير گفت: كدام كس رود؟ خواجه بونصر گفت: اميرك بيهقي را صاحب بريد بلخ بفرستيم.2
  برهانه گذشته شد. شنبه خبر رسيد كه اميرالمؤمنين اناراهللا ) روز سه3
  داران و جنيبتان بسيار برفتند. رسولدار با مرتبه ) و بر اثر وي بوعلي4ِ

  ... . معنايي با وجه التزامي دارند بجزامروزه هاي زير  همة افعال مشخص شده در عبارت - 30

  .اند كرده) كس نكرده است و نشنوده است در هيچ روزگار كه اين 1
  .بگفتيد كه زشتي اين حال ) نتواند گفت كه كسي نبو2
  كه اين حال چيست. نداند) (امير) چنان نمودي كه البته خود 3
  .است) و نيستند آن خصمان، چنانكه ازيشان باكي 4

  شود؟ ترين وجه كامل مي با كدام گزينه بيت زير به متناسب - 31

  جرار ي ..... /  در اوفتند به نيزه دو لشكرپبدان زمان كه چو ..... به ..... از

  ) زانو، زانو، غم4  ) خنجر، خنجر، كين3    ) خرمن، خرمن، باد2  مژه، مژه، خواب )1

  ؟شود در كدام گزينه اشكالي دستوري ديده مي - 32

  آيد.  داران بر اثر تو آيند و رسول را بسزا در شهر آورده يي بزرگ به استقبال روي و مرتبه ) بساز تا با كوكبه1
داران هيچ آواز  به مسجد جامع آمد سخت آهسته چنانكه بجز مقرعه و بردابرد و مرتبه) امير بر اين ترتيب را 2

  ديگر شنوده نيامد.
  آراستند. روز را چنان شده بود كه به هيچ زيادت حاجت نيامد. ) شب آدينه تا روز مي3
) اگر حرمت درگاه خالفت را نبودي ناچار قصد بغداد كرده آمدي تا راه حج گشاده شدي كه ما را پدر به ري 4

  اين كار را ماند. 

  در مورد بند زير كدام گزينه درست است؟ - 33

جهد بايد كرد تا اين مقدمان را فرو گرفته آيد كه در سر فساد دارند و ما را مقرر گشته است و 

  گرم كرد و به خمارتاش سپرد و آنگاه سوي ري برفت. دل تركمانان را

  ) دل تركمانان گرم شده بود.2        ) مأموريتي انجام نشده است.1
  ) كسي به سوي ري رفته است.4  به كسي اشاره دارد كه بايد مقدمان را فرو گيرد.» اين) «3

  توضيح كدام گزينه درست است؟ - 34

  دكانها از جاي بكند و آب راه يافت. (هنر = خطر)هنر آن بود كه پل را با ) بزرگتر 1
) بنده آنچه دانست بازنمود و شك نيست كه خداوند بينديشيده است و پرداخته. (پرداخته = توجه و عنايت 2

  كرده)
  ها كرد) ها بخواستند و سخن متظلّمان بشنيدند. (مظالم كرد = ستم ) مظالم كرد و قصه3
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باشد و خط بر خوارزمشاه بايد كشيد و كاشكي فسادي ديگر تولد نكندي. (خط ) آن ملطّفه به دست آن دبير 4
  بر خوارزمشاه بايد كشيد = او را بايد از دست رفته انگاشت)

  شده در كدام گزينه، درست معني شده است؟ قسمت مشخص - 35

من نيز زي و اريارق. و ) لعنت بر اين بدآموزان باد، چون علي قريبي را كه چنويي نبود، برانداختند و چون غا1
  ، خداي، تبارك و تعالي، نگاه داشت. = من هم در آن ماجرا نزديك شبورقان بودم.نزديك بودم بشبورقان

و مجلس ما از تسحب و تبسط وي  تا بر يك كار بايستد) اين بوسهل را نيز به شغل عرض مشغول كرديم 2
  كند. برابر كاري مقاومتتا در =  .برآسايد [اما وي] راه رشد خويش را بنديد

فرمود كه همچنان با بند و غل پيش ما آريد. = به بارگاه كسري  بميدان كسري رسانيدند) چون بزرجمهر را 3
  انوشيروان رساندند.

راند، ترتيبي بجايگاه  او مي  ) اگر خداوند سلطان درين واليت باكاليجار را بدارد كه بروزگار منوچهر كار همه4
 تا آنچه نهادني استصواب آمد، رايت عالي مهرگان قصد بلخ دارد. رسوالن بايد فرستاد «ت كه باشد. جواب رف

  آنچه براي قرارداد و پيمان بستن الزم است.» = با ايشان نهاده آيد.

  داند؟ با توجه به متن زير، نويسنده چه چيزي را سبب پذيرفته شدن سخن خود مي - 36

كار ناقه و جملي  آيينه فرا روي او بتوانم داشت و بدانكه مرا درينمن بنده نيز نامه بتوانم نبشت و 

نبوده است سخن من بشنود و كاري افتد. گفت: سخت صواب آمد، هم فردا فرمايم تا او را 

  بنشانند.

        يي دريافت نكرده است. ) اين كه او تاكنون رشوه1
  كند. ميي حقايق را بازگو ا ين كه او صادقانه و مانند آيينه) ا2
    ) اين كه همواره سخن او در دربار مورد توجه و اعتماد بوده است.3
  يي در اين سخنان براي خود ندارد. ) اين كه او غرض و منظور يا فايده4

  معني شده است؟ غلطكدام گزينه  - 37

ه فكر خود و ) آلتونتاش و احمد خويشتن را و فرزندان و غالمان خويشتن را اند. = آلتونتاش و احمد فقط ب1
  خانوادة خود هستند.

او، احمد ) آن بر آن نسخت نبشتم كه كدخدايش احمد عبدالصمد كرد. = آن نامه را به شيوة پيشكار 2
  نوشتم. عبدالصمد،

  ) بي حاضري وي راست نيايد. = بدون حضور او ممكن نيست.3
به غزنين آمد. = وقتي امير محمود ) چون امير محمود گذشته شد و پيلبان از سر پيل دور شد، امير محمد 4

  .درگذشت و روح او از جسم جدا شد، امير محمد به غزنين آمد
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  با توجه به متن زير، كدام گزينه درست است؟ - 38

. بدانكه آلتونتاش با علي تگين يكي شود و شرّي بپاي گفت: كار ناانديشيده را عاقبت چنين باشد ..

كند، و حق خداوند ماضي را نگاه دارد و بداند كه در اين كند. من گفتم: نه همانا كه او اين 

  خداوند را بدآموزي بر راه كژ نهاد.

  ) خداوند ماضي = سلطان محمود، خداوند (را) = مفعول، همانا = بدل از نه1
  اين = صفت اشاره، عاقبت = نهاد، نبايد = مبادا) (در) 2
  = مسند ) نه = شبه جمله، خداوند ماضي = تركيب وصفي، يكي3
  ) بدآموزي = نهاد، كار = مضاف اليه، به پاي كند = فعل4

شاعران شعرهاي بسيار خواندند چنان كه در «معادل دقيق فعل پاياني اين جمله چيست:  - 39

  .»دواوين پيداست و اينجا از آن چيزي نياوردم كه دراز شدي

  ) خواهد شد4    شد ) مي3      شود ) مي2    ) شود1

  درستي آمده است؟ هشده در متن زير، در كدام گزينه ب شخصمفهوم قسمت م - 40

  .كه ما را از وي نيز چيزي نيايددل از آلتونتاش بر بايد داشت 

  ) از او هم چون ديگران سودي نخواهيم برد.2    توانيم اميدوار باشيم. ) ديگر به او هم نمي1
  ر براي ما نخواهد فرستاد.) او چيزي ديگ4    .اي براي ما نخواهد داشت ) بعد از اين فايده3

  . ..بجز گزينة .اي) وجود دارد  اي (طعنه ها نيش و كنايه در همة گزينه - 41

نعمت تو بر من سخت بسيار است تا بلهو و شراب ميپردازم. ازين بيراهي هالك «) قائد بخشم جواب داد كه 1
  »ميشوم. نخست نان آنگاه شراب. آن كس كه نعمت دارد، خود شراب ميخورد.

) ساالر كجاتان سرمست بود نه جاي خود نشست بلكه فراتر آمد. خوارزمشاه بخنديد، او را گفت: ساالر دوش 2
  بار بيشتر در جاي كرده است و ديرتر خفته.

  كنيم. ) آري سير خورده، گرسنه را مست و ديوانه پندارد. گناه ما راست كه برين صبر مي3
ا حشمتي افتد و هم بحضرت نيز بدانند كه خوارزمشاه خفته نيست و زود زود ) اما دنداني بايد نمود، تا هم اينج4

  دست بوي دراز نتوان كرد.

  متن زير با كدام گزينه بيشتر نزديكي مفهومي دارد؟ - 42

تر آن است كه من خود از چنين كارها سخت دورم، چنين كه بيني و آلتونتاش اين همه را  طرفه

  در گردن من كند.

  يوسف ندريده آلودة ) گرگ دهن2        كه بر ماست) از ماست 1
  (بز كوهي) زار كند با پلنگ رنگ) آخر چه كار4        بر ) بسوزند چوب درختان بي3
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  كدام گزينه پرسشي است؟ - 43

  ) از آن سپس كه جهان سر به سر مر او را شد /  نه آن كه گشت به خون بيني كسي افگار1
  ت /  كه بازشان نتوان داشت بر در و ديوار) نه آدمي است مگر لشكر توخيل قضاس2
  ) نه مادر و پدر از جملة همه پسران /  نصيب آن پسر افزون دهد كه زار و نزار3
  ) سواران ما گر به بار اندرند /  نه تركان به رنگ و نگار اندرند4

  ها تفاوت دارد؟ در كدام گزينه با ساير گزينه» شدن«معني  - 44

  .مايه روزگار بزيست و گذشته شد خواجه احمد اندك) و پس از وزارت، 1
  ) يكي آنكه امير ماضي با قدرخان ديدار كرد تا بدان حشمت خاني تركستان از خاندان ايشان بشد.2
) هر دو لشكر بدان بال صبر كردند تا بشب، پس از يكديگر بازگشتند، چنانكه جنگ قائم ماند؛ و اگر 3

  ن بزرگي بباد شدي.خوارزمشاه آن نكردي، لشكري بدا
  پرده بردند بخرگاه و بر تخت بخوابانيدند و هوش از وي بشد. ) پوشيده او را در سراي4

  كدام گزينه تلميحي قرآني دارد؟ - 45

و پادشاهان محتشم را حث بايد كرد برافراشتن بناء معالي را كه هرچند در طبع ايشان سرشته است بسخن و  )1
  بعث كردن آن را بجنبانند.

اي؟ گفت: آري. گفت: مگر  ديگر روز {خوارزمشاه} در بارگاه قائد را گفت: دي و دوش ميزباني بوده )2
  گوشت نيافته بودي و نقل كه مرا و كدخدايم را بخوردي؟

  و حسد كاهش تن است و حاسد را هرگز آسايش نباشد كه با تقدير خداي دايم بجنگ باشد. )3
 چون شكوفة نهال را سخت تمام و روشن و آبدار بينند توان دانست كه ميوه بر چه جمله آيد. )4

  شده از تاريخ بيهقي كدام گزينه درست است؟ با توجه به متن خوانده - 46

  لباس عزاداري در دربار مسعود غزنوي سياه است. )1
  دهند. اي است كه پس از خوردن طعام به مهمان مي مزد نقدينه دندان )2
  جامة رسول خليفه سفيد است. )3
  وصف حجرة غالمان است.» بر در زده و حلقه افكنده« )4

  كدام گزينه صحيح نقل نشده است؟ - 47

  ) اين همه روز مرگ يكسانند /  نشناسي ز يكدگرشان باز1
  ) هم به چنبر گذار خواهد بود / اين رسن را كه هست دراز2
  واهي اندر امان به نعمت و ناز) خواهي اندر عنا و شدت زي /  خ3
  تر از جهان بپذير /  خواهي از ري بگير تا به طراز ) خواهي اندك4
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  دستوري ناقص است؟ كدام گزينه از نظر - 48

  تر اين پادشاه شروع كرد در روزگار امير مودود معروفتر گشت و در شغلهاي خاصه )1
  اي و نائب بريد را بخواندم و سيم و جامه دادم تا بدان نسخت كه خوانده )2
دان بود و با چندين  و ترتيبي و نظامي نهاد كه سخت كافي و شايسته و آهسته و اديب و فاضل و معاملت )3

  خصال ستوده مردي تمام
  آن واليت بزرگ و فراخ را دخل بسيار است و بهيچ حال نتوان گذاشت پس آنكه گرفته آمده است بشمشير )4

  توضيح كدام عبارت درست است؟ - 49

از و شراب روان شد هم بر اين خوان و ديگر خوان كه سرهنگان و خيلتاشان و اصناف لشكر بودند، چنان كه  )1
  ت سفره را ترك كرده بودند.: افراد مسخوان مستان بازگشته بودند

البته در اعمال و اموال سخن نگويي تا بر تو سخن كس نشنوند اما شرط ساالري را بتمامي بجاي آري چنانكه  )2
  و ترا زبون نگيرد: تو را تهديد به مرگ نكند. دست بر رگ تو ننهدآن مردك 

ان از آن كار اين : قصدشا رونقي تمام گيرداز آن خواستند تو درپيچيدندش تا اشراف اوقاف غزنين بستاند و  )3
  با او} رونقي كامل يابد.اين شغل {بود كه 

از آنجا دور احمد گفت: » باد حضرت ديدي در سر قائد«چون قائد بازگشت، احمد را گفت خوارزمشاه كه  )4
  اندازيم. كنيم و بيرون مي : او را از دربار دور ميكرده آيد

  با توجه به متن زير كدام گزينه درست است؟ - 50

از استادم شنودم كه امير ماضي بغزنين روزي نشاط شراب كرد و بسيار گل آورده بودند و آنچه از 

باغ من از گل صد برگ بخنديد، شبگير آن را بخدمت امير فرستادم و بر اثر بخدمت رفتم. 

خواجه گفت: زندگاني خداوند دراز باد، خواجة بزرگ و اوليا و حشم برسيدند... در چاشتگاه 

تر  تر و خوشبوي رند، خاصه چنين گل كه ازين رنگينشرط آن است كه وقت گل ساتگيني خو

نتواند بود. امير گفت: بونصر فرستاده است از باغ خويش. خواجه گفت: بايستي كه اين باغ را 

بمن كرد، گفت: چه گويي؟  جويي؟ گفت: ناچار. امير روي ديده شدي. امير گفت: ميزباني مي

آلود كه صيد بيوزان نمايند  گفتم: زندگاني خداوند دراز باد، روباهان را زهره نباشد از شير خشم

  كه اين در سخت ببسته است.

  وزير به پيشنهاد سلطان ناچار شد مهماني بدهد. )1
  بيهقي ترجيح داده است در حضور سلطان و وزير نظري در باب مهماني ندهد. )2
  خواجة بزرگ است.» يوز«بونصر مشكان و منظور از » روباه«منظور از  )3
  سلطان كرده است. هاي باغ خويش را در مجلس تعريف گل خواجه )4
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امير يوسف از بهر نگاهداشت دل سلطان محمود را بر آن جانب كشيد تا «با توجه به عبارت  - 51

  كدام گزينه درست است؟» اين جانب بيازرد

  امير يوسف براي حفظ جايگاهش دل سلطان محمود را به خود مايل كرد؛ در نتيجه امير محمد آزرده شد. )1
  امير يوسف به پاس خاطر سلطان محمود، جانب امير مسعود را گرفت؛ در نتيجه امير محمد را آزرد. )2
  امير مسعود را آزرد. امير يوسف براي حفظ جايگاهش دل سلطان محمود را به خود مايل كرد؛ در نتيجه )3
  امير يوسف به پاس خاطر سلطان محمود جانب امير محمد را گرفت؛ در نتيجه امير مسعود آزرده شد. )4

عبدالصمد از خوارزم به درگاه براي امر وزارت، در تاريخ بيهقي  هنگام رسيدن احمدبن - 52

ي؟ گفت: بفرّ دولت امير احمد را گفت: كار خوارزم و هرون و لشكر چون ماند«آمده است: 

و هيچ خلل نيست. امير گفت: رنج ديدي، ببايد آسود. خدمت كرد و بازگشت و   عالي بر مراد،

  شده چيست؟ منظور از قسمت مشخص.» اسب به كنيت خواستند

  با لقب وزارت اسب او را خواستند. )2    اسب او را خواستند.» خواجة بزرگ«با لقب  )1
  لقبي براي اسب او انتخاب كردند. )4    او اسب خواستند.با همان لقب پيشين براي  )3

  توضيح كدام گزينه درست است؟ - 53

كه چنين مرد به زعامت پيلبانان دريغ باشد با كفايت و مناصحت و سخن نيكو كه داند گفت و رسوم تمام  )1
  است.: زيرا اين مرد نحوة خدمت به پادشاهان را فهميده دريافته است خدمت پادشاهان را

تعبيه و معمايي رسيد از آن اميرك كه خوارزمشاه چون لشكر سلطاني بديد اول بشكوهيد كه علي تگين  )2
  : نقشه و نيرنگ است.است

  : روي خود را برگردانده.پشت باز نهادهو نزديك خواجه رفت او را ديد در صدري خلوت گونه  )3
رسيد بر آن خوازها گذشتن: دردسري  انك سخت رنج ميچن زحمتي بودو نثارها كردند از اندازه گذشته. و  )4

  بود.

توشه برداريم/  قدم در راه بگذاريم /  كجا؟ هرجا كه پيش آيد /  بدانجايي كه  بيا ره«در شعر  - 54

گويند خورشيد غروب ما /  زند بر پردة شبگيرشان تصوير /  بدان دستش گرفته رايتي زربفت  مي

تواند  كجا مي» آنجا«منظور از » : ديراده مشعلي خاموش و نالدوزين دستش فت و گويد: زود / 

  باشد؟

    ) ايران باستان2          ) سرزمين غرب1
  عالم درون )4          ) سرزمين اعراب3
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  درست است؟توضيح كدام گزينه  - 55

در هاي كوچك خويش /  بشكاف از هم پردة پاك هوا را /  بشكن حصار نور سردي را كه امروز /   با دست )1
ر پسراسر فضا را  ام من، و در خانه : در خلوت بي سقفدر كاشانة من /  پر كرده سرتاسر فضا راو خلوت بي بام 

  كرده است.
شب /  ديوانه  ،اي روزي شود ور بادهاي ديوانه هستم /   و اكنون دگر سرگشته و ولگرد و تنها /  چون كولي )2

  ديوانه و مست خواهم بود.: و اگر شرابي نصيب شود، هنگام شب مستم
كشاند خويشتن را همچو آساي زهراندود رگهايم /   جاني بي سر و بي دم /  كه از دهليز نقب كرم نيمه چو )3

: تاريكي اين اتاق، مانند مستان دست بر ديوار هاي تار اين غرفة با پرده مستان دست بر ديوار /  به سوي قلب من 
  .كشاند سوي قلب من مي خود را به

برگي روز و شب تنهاست /  با  /  باغ بي آسمانش را گرفته تنگ در آغوش /  ابر با آن پوستين سرد و نمناكش )4
  سكوت پاك غمناكش: ابر با پوستين سرد و نمناكش، آسمان خود را تنگ درآغوش گرفته است.

  ؟اخوان ثالث كيست» زمستان«در شعر » مسيحا« - 56

  فروش ) باده4    ) پير طريقت3      ) معشوق2  ) مصلح اجتماعي1

  چيست؟» قنديل سپهر  تنگ ميدان«در بخش زير از شعر زمستان، منظور از  - 57

اندود پنهان ست /   توي مرگ ا زنده /  به تابوت ستبر ظلمت نهميدان، مرده ي قنديل سپهر تنگ و

  ه را بفروز، شب با روز يكسان استحريفا رو چراغ باد
  ) خورشيد4    زادي) آ3        ) چراغ2    ) ماه1

  ؟نيستكدام گزينه درست » شكار« در باب بند زير از منظومة - 58

   ترك بر زمين سبز ن تنگناي كوه /  گسترده تن گشادهآنجا كه بستر تو ازي

  وين اطلس سپيد تو را جلوه كرده بيش /  بيدار و خواب مخمل پر موج و چين سبز

  ) مصراع دوم توصيف رودخانه است.2    در مصراع اول، آبشار است.» تو«) منظور از 1
  ) مصراع چهارم نهاد مصراع سوم است.4      ) اطلس سپيد، آسمان ابري است.3

  در كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟» بر«واژة مشخص شدة  - 59

    بر) شوم پيش ساالر بسته كمر /  زنم دست بر جنگ هومان به 1
  من به جنگ /  اگر جنگ جويي چه جويي درنگ بر) يكي را فرستي 2
      پهلوي /  درفشان سر از مغفر خسروي بر) زره با گره بر 3
  بر) برآهخت درع سياوش ز سر /  به خفتان هومان بپوشيد 4
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  است؟ نادرستمعني كدام گزينه  - 60

  .= كسي نتوانست مرا شكست دهد عنان مرا بر نتابيد كس) مرا بود بر مهتران دسترس /  1
  .= ماية سرافرازي سپاه شود به سر بر نهد بندگان را كاله) مگر خسرو آيد به پشت سپاه /  2
  دشت همچون آهن، تيره شد.=  بكردار آهن بتفسيد دشت) چو خورشيد تابان ز گنبد بگشت /  3
  پرانيم. را به هوا مي= سرشان  سرافشان كنيم از بر ماهشانگاهشان /   ) برآريم گرد از كمين4

  معني كدام گزينه درست است؟ - 61

  .= شكم شير جاي شمشير اوست كه تيغش دل شير دارد نيامويسگانست هومان به نام /   ) سر1
  .= بعد از ما اقدام به جنگ كن پس از ما به جنگ اندر آهنگ خواه) ز گودرز دستوري جنگ خواه /  2
  .ايم زمين را به خون كشانده = پهلوانان ايم زمين را به خون گرد بنشاندهايم /   مانده) كه از تن سرانشان جدا 3
  .= برگزيدة پهلوانان هر جناح سپاه است سر نامداران هر پهلو است) گزين بزرگان كيخسروست /  4

  است؟ درستزير كدام گزينه  هاي بيتبا توجه به  - 62

  قلب اندرون جاي كرددرفش دلفروز بر پاي كرد /  سپه را به 

  ديده هجير /  سوي راست كتمارة شيرگير به دست چپش رزم

  ببستند زآهن به گردش سراي /  پس پشت پيالن جنگي به پاي

  در مصراع دوم نشانة مفعول است. »را«) 2      .است »درفش«) نهاد مصراع دوم همان 1
  ت.اس توصيف پيالن جنگي» به پاي) «4        .اسم مصدر است» گردش) «3

  زينة ... .ها درست است بجز گ شده در همة گزينه معني قسمت مشخص - 63

  ياد دار = ديشب از دست من نجات پيدا كردي. ببردي ز من دوش سر) به هومان چنين گفت كاي بادسار /  1
  = تو در آخرت بازخواست خواهي شد. تو باشي بدان گيتي آويخته) هر آن خون كه آيد به كين ريخته /  2
  .بر او برگماشت = خداوند برنتافت/  يكي دادگر را  دادگر برنداشت) چو بيداد او 3
  در كرد.  ه= كينه را از سر ب سرآورد كين) چو بيژن چنان ديد كرد آفرين /  ابر گستهم كاو 4

  اند؟ ها از جهت معنا به هم نزديك كدام بيت - 64

  يد بريدبه كين جستن مردة ناپديد /  سر زندگان چند با - الف

  اگر زنده گردد تن مرده مرد /  جهاندار گستهم را زنده كرد - ب

  سخن گفتن كشتگان گشت خواب /  ز كين برادر تو سر بر متاب - ج

  كه گفتي ز بهر تني گشته خاك /  نشايد ستد زنده را جان پاك - د

  ) ب و د4    ) ب و ج3      ) الف و ج2    ) الف و د1
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  ست؟اشكست در جنگ  عواملي به ترتيب موجب جه به دو بيت زير، چهبا تو - 65

  چو آغازي از جنگ پرداختن /  بود خواب را بر تو بر تاختن

  همان چون سر آري به سوي نشيب /  ز ناخفتگان بر تو آيد نهيب

    ) ترك جنگ، وجود ناخفتگان2      ) شروع جنگ، هوشياري دشمن1
  ادامة آن) شروع جنگ، غفلت از 4        ) ترك جنگ، غفلت و خواب3

  چه كسي است؟» فرزند«گويندة اين سخنان كيست و منظور از  - 66

  سياوش به سوگند تو سر بداد /  تو دادي به خيره مر او را به باد

  از آن پس كه نزد تو فرزند من /  بيامد كشيدي سر از پند من

  ردار آتش همي تاختيك  هشتابيدي و جنگ را ساختي /  ب

  ) پيران، اندريمان4    ) پيران، رويين3    كيخسرو، گودرز) 2  ) گودرز، گيو1

  اندرز وجود دارد بجز گزينة ... .ها مضمون پند و  در همة گزينه - 67

  ) اگر خود بماني به گيتي دراز /  ز رنج تن آيد به رفتن نياز1
  ) جهان را نمايش چو كردار نيست /  بدو دل سپردن سزاوار نيست2
  ر آيد نخست /  ره بازگشتن ببايدش جست) كه هر كاو به جنگ اند3
  ) كه دانا به هركار سازد درنگ /  سر اندر نيارد به پيكار و ننگ4

  در كدام گزينه نفرين وجود دارد؟ - 68

  ) يكي با من اكنون به آوردگاه /  ببايدت گشتن به پيش سپاه1
  به خورشيد تابان برآيدت نام /  كه پيش من اندر گذاري تو گام

  پاسخش داد هومان كه بس /  به گفتار بينم تو را دسترس) چنين 2
  اي از جنگ خود رسته  اي /  گيا بركه بدين تيغ كاندر ميان بسته

  ) چو بندش جدا شد سرش را ز بند /  بريدند همچون سر گوسفند3
  بفرمود او را فكندن به آب /  بگفتا چنين بينم افراسياب

  نه آنگه كجا زو برآرند گرد ست مرد / ه ا) كنون يار بايد كه زند4
  ور ايدونك گويي مرو من سرم /  ببرم بدين آبگون خنجرم

  شمارد؟ در جنگ گودرز و پيران، گودرز كدام گزينه را براي خود بدكرداري مي - 69

  ) سر پهلوان را بعد از مرگ از تن جدا كردن2      ) خون خوردن و روي به آن آلودن1
  زنهار خواستن براي نجات از مرگ) 4  پاي كردن خورده بر )درفشي بر بالين پهلوان شكست3
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  از طرف گيو است؟» گروي«داشتن  ترين دليل زنده نگه كدام گزينه مهم - 70

  .اي نو از طرف گيو به پادشاه بود ) هديه2      .گروي هميشه مورد نفرين پادشاه بود) 1
  آمد. نوعي قاتل اصلي سياوش به حساب مي ) به4  خواست او را دست بسته بدواند تا پست گرداند. ) گيو مي3

  تواند باشد؟ هاي زير از زبان چه كسي مي با توجه به داستان دوازده رخ، بيت - 71

  سپهبد يكي داستان زد بر اين /  چو دستور پيشين برآورد كين

  ست ست /  ز نيكي به بخت بد آراسته كه هر مهتري كو روان كاسته

  كه پيران دل از كين نخواهد تهيزآن سخن پيش بود آگهي /  ا مر

  ) بيژن4    ) كيخسرو3      ) گودرز2    ) گيو1

   ؟است گزينهكدام » خنديدن پير و جوان«دليل  هاي زير با توجه به بيت - 72

  گرت راي جنگ است جنگ آزماي /  ورت راي برگشتن ايدر مپاي

  كه ننگ است ازين بر تو اي پهلوان /  بدين كار خندند پير و جوان

  ) فكر برگشتن و فرار كردن2          جنگ كردن انديشة) 1
  ) كاري را براي پهلواني ننگ دانستن4    ) در مقابل هم صف كشيدن و نجنگيدن3

  ميراث همة پادشاهان زير بود بجز ... .مهرة بازوبند خسرو  - 73

  ) تهمورث4    ) جمشيد3      گ) هوشن2    ) فريدون1

  .رود كارنمي بهفعلي وجود دارد كه امروزه  ... ها بجز گزينة گزينههمة در  - 74

  جوي مگه كينهه روي /  بوند اندرين رز) سران را ببخشيد تا بر س1
  ه بيداد بركرد پستخون سياووش يازيد دست /  جهاني ب به) 2
  ) اگر سر همه سوي خنجر بريم /  به روزي بزاديم و روزي مريم3
  آويخته پايها زير تنگ) به زين اندر آهخت و بستش چو سنگ /  سر 4

  است؟ نادرستها معني كدام واژه  با توجه به بيت - 75

  )بادپايان به زير (خرامان با شادي دنان) همه لشكر شاه ايران چو شير /  دمان و 1
  مرغ برساختي (سيخ كباب) بابزن بر) كه او را به نيزه برافراختي /  چو 2
  )گزيرنيست ( بيغاره) سه چيزت ببايد كز آن چاره نيست /  وز آن بر سرت نيز 3
  )(لرزان نوان) برآمد خروش از در پهلوان /  ز بانگ تبيره زمين شد 4

  منظور از سه گرد در بيت زير كدام گزينه است؟ - 76

  د پويان بدين راه دوراز پي بيم خورده دو تور /  بتازن سه گرد

    گستهم –رهام  –) فريبرز 2        بيژن –گيو  –) گودرز 1
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  رهام –فريبرز  –) گودرز 4        گستهم –بيژن  –) گيو 3

  .پاسخ دهيد زير  پرسشدو ها به  با توجه به بيت

  چنين تا بيامد به جنگ پشن /  از آن كشتن و رزمگاه گشن

  به الون كه چندان پسر كشته ديد /  سر بخت ايرانيان گشته ديد

  گشته است و گم كرده راه /  نخواهد كه بيند همي رزمگاهجگرخسته 

  به پيرانش بر چشم بايد فكند /  نهاده است سر سوي كوه بلند

  كدام گزينه درست است؟ - 77

  پرهيزد. هاي قبل، از جنگ مي هاي جنگ بيژن معتقد است گودرز به دليل مصيبت )1
  .گودرز معتقد است در جنگ بخت با ايرانيان يار نيست )2
  گودرز از ترس پيران به كوه پناه برده است. )3
  پيران محل مناسبي براي جنگيدن انتخاب كرده است. )4

  چيست؟» به پيرانش بر چشم بايد فكند«منظور گوينده از جملة  - 78

  گودرز بايد پيران را سرمشق قرار دهد. )1
  گودرز بايد عملكرد پيران را به دقت زير نظر بگيرد. )2
  رو شود. به گودرز بايد در جنگ با پيران رو )3
  كار گودرز به جايي رسيده است كه بايد منتظر عملكرد پيران باشد. )4

  هاي زير چيست؟ منظور از مصراع چهارم در بيت - 79

  سر چنين گفت بيژن به پيش پدر /  كه اي پهلوان جهان سربه

  قبايخجسته نيا را گر اين است راي /  سزد گر نداريم رومي 

  بهتر است لباس جنگي را از تن بيرون كنيم. )1
  عجيب نيست كه ما لباس رزم نداريم. )2
  شايسته است لباس آسايش و راحتي را بر تن نداشته باشيم. )3
  عجيب نيست كه لباس قيمتي بر تن نداريم. )4

  است؟ نادرستهاي زير كدام گزينه  با توجه به بيت - 80

  /  كه اي نامور گرد فريادرسبه نستيهن آنگه فرستاد كس 

  سزد گر كني جنگ را تيز چنگ /  به كين برادر نسازي درنگ

  منظور از برادر هومان است. )2        نهاد بيت نخست پيران است. )1
  صفت مركب است.» تيز چنگ«) 4  جويي برادر شتاب كني. مصراع چهارم يعني: براي كينه )3
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  چيست؟» بشكست«هاي زير، نهاد فعل  با توجه به بيت - 81

  بپيوندم اين مهر و آيين و دين /  بدوزم به دست وفا چشم كين

  كه بشكست هنگام شاه بزرگ /  ز بد گوهر تور و سلم سترگ

  چشم كين  )4  ) هنگام شاه بزرگ3    اين مهر و آيين و دين) 2    دست وفا )1

  ؟نيسترست بر اساس بيت زير كدام گزينه د - 82

  بيامد چو گودرز را ديد دست /  به كش كرد و سر پيش بنهاد پست

  مضاف گودرز است.» دست« )2          قيد است.» پست) «1
  مفعول است.» سر« )4    سه جملة مستقل تشكيل شده است. بيت از )3

  هاي زير كدام گزينه درست است؟ بر اساس بيت - 83

  )ساد: صاف و مستقيمكه بگذشت بر مرد و بر اسب ساد (  خدنگي به رانش برآمد چو باد /

  به روي اندر آمد تگاور ز درد /  جدا شد ازو زنگله روي زرد

  جنگجوي توراني است.» تگاور«منظور از  )1
  كه روي او زرد شده بود، زنگله از او جدا شد. مصراع چهارم يعني: درحالي )2
  جنگجوي ايراني است.» تگاور«منظور از  )3
  در بيت نخست، يكسان است. 2و  1هاي  نهاد مصراع )4

  معناي كدام بيت كامل نيست؟ - 84

  بگويمش از من تو چيزي مجوي /  كه فرزانگان آن نبينند روي )1
  سرت را ز تن دور مانم نه دير /  چنان كز تبارت فراوان دلير )2
  نابد كني كارزار /  اگر سوي زيبد برآراي كاربه كوه گ )3
  همي گفت كاي روشن كردگار /  پديد آر زان لشكر نامدار  )4

  كدام مصراع درست معني شده است؟ - 85

  .فرو ريخت/  فراز آوريدش به نزديك مرگ: اشك شيده مانند تگرگ  بباريد بر شيده اشكش تگرگ )1
  گيو از ايران رفت. /  چه مايه به سختي به توران بماند: و پس از آن كهوز آن پس كجا گيو ز ايران براند  )2
  شويم. : هر دو مانند همديگر بي سپاه ميبگرديم يك با دگر بي سپاهبه پيران سر اكنون به آوردگاه /   )3
: درود بر آن كسي كه مطابق درود آن كجا بĤرزو خود بكشتچو ما چرخ گردان فراوان سرشت /   )4

  آرزوهايش به پيشباز مرگ رفت.

  اوت است؟در كدام گزينه متف» كه« - 86

  كه را گردش روز با كام نيست /  ورا زندگاني و مرگش يكي است )1
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  زرهشان در آورد شد لخت لخت /  نگر تا كه را روز برگشت و بخت )2
  ببخشيد يارانش را سيم و زر /  كه را در خور آمد كاله و كمر )3
  كه را بركشيدي تو افگنده نيست /  جز از تو جهاندار دارنده نيست )4

اي وجود دارد كه معنايش با معناي متداول در فارسي معيار امروز  ها واژه در همة گزينه - 87

  متفاوت است؛ بجز گزينة ... .

  بدو گفت بردار شمشير كين /  وزيشان بپرداز روي زمين )1
  چو بيژن بديد آن ازو رفت هوش /  برآورد چون شير شرزه خروش )2
  ي شاد دارد گهي مستمندبه يكسان نگردد سپهر بلند /  گه )3
  مرا باد چندان همي روزگار /  كه بينم يكي چهرة شهريار  )4

ها كاربرد دستوري مشتركي (تطابق نهاد و فعل) وجود دارد كه در زبان معيار  در همة گزينه - 88

  امروز رايج نيست؛ بجز گزينة ... .

  ... كه ديدار ديده بر ايشان نبود /  دو ساالر زين گونه رزم آزمود )1
  ست/ زمان جستن اكنون بدين كار ت بمان تا كندشان پزشكان درست )2
  چو از تور و سلم اندر آمد زمين /  سراسر بگسترد بيداد و كين )3
  سپهدار ايران و مردان خويش /  به جنگ اندرون پاي بنهاد پيش )4

  شود؟ در كدام گزينه، كاربرد دستوري يك متمم با دو حرف اضافه ديده نمي - 89

  بدو گفت او را به زين بر ببند /  بياور چنان تازيان بر نوند )1
  به كين سياوش كمر بر ميان /  نبستي چرا پيش ايرانيان  )2
  مرا درد تو بّتر از مرگ خويش /  بنه بر سر خسته بر ترگ خويش )3
  شده چيره ايرانيان /  به كينه همه پاك بسته ميان به ما بر )4

  است؟ نادرستتوضيح كدام گزينه  - 90

  ) همش هوش دادي و هم زور كين /  شناساي هر كار و جوياي دين1
  اين دالور جوان /  چنانچون بود بچة پهلوان: به سوي من آمد. به من بازگشت

  امد چو شير) وز آن لشكر ترك هومان دلير /  به پيش برادر بي2
گذارد كه ما شتاب  : اي پهلوان رد، افراسياب نميكه اي پهلوان رد افراسياب / گرفت اندر اين دشت ما را شتاب

  كنيم.
  راه انداخت.  آهنگ را به زي پهلوان: پيش طاليه برافگند) وز آن پس هيوني تگاور دمان /  3
  كار شد. : دست بهآستينبرنوشت ) نخستين كسي كو پي افگند كين /  به خون ريختن 4
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        توضیح کدام گزینه درست است؟توضیح کدام گزینه درست است؟توضیح کدام گزینه درست است؟توضیح کدام گزینه درست است؟    - - - - ٩١٩١٩١٩١

    کاد الفقر ان یکون کـفرا: فقر = اسم کاد و منصوب) ١
  ) - تعاشر الکاذب: - = لنفی الجنس٢
    ) - میراث انفع من ا-دب: میراث = مبتدا و مرفوع٣
  منصوب ) علمت ان النجاة فی الصدق: النجاة = اسم ان و٤

        ترجمٔه کدام گزینه درست است؟ترجمٔه کدام گزینه درست است؟ترجمٔه کدام گزینه درست است؟ترجمٔه کدام گزینه درست است؟    - - - - ٩٢٩٢٩٢٩٢
  کارد. چینی بذر کینه می ِانH النمیمة تزرع الضغینة: چه بسا سخن) ١

ستِقرO بین الناس: همانا دوستی بین مردم قرار می٢
َ
  گیرد. ) لیَت الموّدة ت

ن دو کشاورز محصول را درو کردند.٣
ٓ
رع: ا Hحاِن یحصداِن الزXکان الف (  

اب: ده مسافر در ماشین بودند.) کان فی ٤
ّ
  الّسّیارة عشرة ُرک

        است؟است؟است؟است؟    نادرستنادرستنادرستنادرستکدام گزینه با توجه به عبارت زیر کدام گزینه با توجه به عبارت زیر کدام گزینه با توجه به عبارت زیر کدام گزینه با توجه به عبارت زیر     - - - - ٩٣٩٣٩٣٩٣
        طالب دنیا.طالب دنیا.طالب دنیا.طالب دنیا.    منهوماِن -یشَبعاِن: طالُب علٍم ومنهوماِن -یشَبعاِن: طالُب علٍم ومنهوماِن -یشَبعاِن: طالُب علٍم ومنهوماِن -یشَبعاِن: طالُب علٍم و

نیا فی الّتقدیر) اعرا١ Oهوماِن، خبٌر و مرفوٌع ) من٢        ُب الد  

  جامٌد  ) العلُم هو اسٌم ٤      شود یر نمی-یشبعان یعنی: س) ٣
        در کدام جمله تعداد کمتری اسم معرفه وجود دارد؟در کدام جمله تعداد کمتری اسم معرفه وجود دارد؟در کدام جمله تعداد کمتری اسم معرفه وجود دارد؟در کدام جمله تعداد کمتری اسم معرفه وجود دارد؟    - - - - ٩٤٩٤٩٤٩٤

  ) خلق السمواِت و ا-رض بالحق٢      ا الصراط المستقیممو هدیناه )١
  ) و لقد زّینا الّسماء الدنیا بمصابیح٤        ) لکم دینکم ولی دین٣

        است؟است؟است؟است؟    نادرستنادرستنادرستنادرستهای زیر های زیر های زیر های زیر     یک از جملهیک از جملهیک از جملهیک از جمله    کدامکدامکدامکدام    - - - - ٩٥٩٥٩٥٩٥
١(  

ً
ُتبا

ُ
َحد عشر کـ

َ
ُت ا

ٔ
َرا

َ
 ) ٢        ق

ٔ
یُت خمسة ا

k
  شجارٍ َرا

  ) َوَهَبْت اثنی٣
ً
  یت) اشترٰی اثن٤        عشر قلما

ً
  عشرة مجلة
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96- Complete the sentence using 1, 2, 3, or 4. 

Hello. Do you know what that word means? Of course you know what you mean when 

you say it. But did you know that just a hundred years ago there was no word “hello”? 

In those days people said “How do you do?” or “Good morning” when they spoke to 

each other. And they could speak to each other only when they were together. 

The paragraph suggests that ----------. 

1) There were no phones more than a hundred years ago 

2) People enjoyed talking to each other 

3) Greeting was very common 

4) People knew what they said 

97- Read the text below. Which statement is true? 

In 1959 a Russian spaceship went around the moon. There were no men in the 

spaceship. But there were cameras that took pictures of the other side of the moon. 

Later, other spaceships took more pictures. We saw that the other side of the moon is 

much like the side we see all time. But it has more holes. It has fewer flat places. 

1) There were men in the Russian spaceship. 

2) The first pictures of the moon were taken by a Russian. 

3) There were cameras in the Russian spaceship. 

4) The side of the moon we see all time has more holes. 

98- Put the words in the correct order. 

to drive – me – more carefully – the car – the woman – told  

     1             2                 3                       4                   5                6 

1) 5 – 6 – 4 – 1 – 2 – 3     2) 1 – 4 – 6 – 5 – 3 – 2  

3) 4 – 6 – 2 – 1 – 5 – 3     4) 5 – 6 – 2 – 1 – 4 – 3  

99- Fill in the blanks with the words given. 

“Leave the room immediately.” “Do you really ---------- it?” “but I haven’t ---------- 

anything about the accident yet.” “Don’t ----------, I am going to leave. 

1) mean/heard/shout    2) heard/shout/mean 

3) shout/mean/heard    4) heard/mean/shout 

100- Choose the right words to complete the sentences. 

Many years ago children worked as ----------. I feel sorry for the children who work in    

----------. It’s against the ------------ to make children work. 

1) machines/law/mines    2) miners/mines/law  

3) mines/miners/machines   4) law/mines/machines 

 






