
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 85نام و نام خانوادگی :

موضوع زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی( * فصل پنجم-ادبیات تعلیمی * فصل ششم-توصیف و تصویرگری * فصل ھفتم-ترجمھ * فصل ھشتم-ادبیات معاصر * فصل نھم-ادبیات

داستانی)

گروه مشاوره
خاکسار

 
1. چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه هاي «کنایه، تشبیه، ایهام، استعاره و جناس» مرتب کنیم، کدام ترتیب درست است؟

 
 الف) غنیمت دان اگر دانی که هر روز

 
 ب) برو شادي کن اي یار دل افروز

 
 ج) اگر کساد شکر بایدت دهن بگشاي

 
 د) اگر ملول شوي یا مالمتم گویی

 
 ه) مالمتم نکند هر که معرفت دارد

 
 
ز عمر مانده روزي می شود کم

 
چو خاکت می خورد چندین مخور غم

 
ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام

 
اسیر عشق نیندیشد از مالل و مالم

 
که عشق می بستاند ز دست عقل زمام

4) د، ه، ج، الف،ب3) د، ب، الف، ه، ج2) ب، ج، الف، ه ، د1) ب، الف، ج ، ه ، د
کد سوال: 96-سراسري-1391-سخت

2. از نظر امالیی کدام کلمه براي کامل کردن مصراع: «مرد نّقال از صدایش  ..................  می بارید.» مناسب است؟
4) َذّجه3) ضّجه2) ظّجه1) زّجه

کد سوال: 310-سراسري-1382-آسان

3. کدام کتاب در ردیف قّصه هایی است که جنبه هاي واقعی و تاریخی و اخالقی آن ها به هم آمیخته است و بیشتر از نظر نثر و شیوه ي
نویسندگی به آن ها توّجه می شود؟

4) تذکرة االولیاء3) گلستان2) آداب الحرب و الّشجاعه1) آواز پِر جبرئیل
کد سوال: 318-سراسري-1382-متوسط

4. حکایت زیر با کدام بیت، تناسب معنایی بیشتر دارد؟«یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده
است مگر آن کس که چون دیگري در سخن باشد همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز کند.»

 
تا ندارد دشمن خونخوار گوش در سخن با دوستان آهسته باش                 (1

 
میاور سخن در میاِن سخن سخن را سراست اي خردمند و بُن            (2

 
با کسی گفتن و گفتن که مگوي خاُمشی به که ضمیر دل خویش                 (3

 
پیش َمحرم، برهنه باید راز دوست َمحرم بَود به راز و نیاز              (4

کد سوال: 328-سراسري-1382-سخت

5. عبارت «به بهشت و حور چه نازم، مرا دیده اي ده که از هر نظر بهشتی سازم.»  با کدام عبارت ارتباط معنایی دارد؟
2) بکوش که عظمت در نگاه تو باشد، نه در چیزي که به آن می نگري.1) به هر کجا بروي، جز خدا چیزي را دیدار نمی توان کرد.

3) دریغا نمی دانیم هم چنان که در انتظار او به سر می بریم،
به کدام درگاه نیاز آوریم.

4) اعمال ما به ما وابسته است، هم چنان که درخشندگی به فسفر.

کد سوال: 329-سراسري-1382-آسان

6. معنی درست کلمات: «چینه، ناورد، کانا، سترگ»  کدام است ؟
1) دیوار گلی، مبارزه، نادان،

بزرگ
2) آبگینه، ترس، خشمگین،

ضخیم
3) مردار، پیروزي، فاسق،

خسته
4) حوصله، نورسیده، سرکش، پوشیده

کد سوال: 334-سراسري-1383-متوسط

7. موضوع کتاب هاي «چهار مقاله – اسرار التوحید – سیاست نامه – نصب الصبیان»  به ترتیب کدام است؟
2) کرامات اولیا – شرح مفاهیم عرفانی – بازرگانی – طّب کودکان1) عرفان – معرفت آفریدگار – حماسه – تعلیم موسیقی

3) شرح مفاهیم عرفانی – زندگی پیامبران – امثال و حکم –
کودك یاري

4) تعلیم و تربیت – کرامات عارفان – سیرت پادشاهان – تعلیم لغت

کد سوال: 348-سراسري-1383-متوسط
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صفحه 2

 
8. گوته در عبارات زیر از چه جهت خود را شبیه حافظ می پندارد؟

«هنوزم جرئت آن است که خویش را مریدي از مریدان تو شمارم؛ زیرا که من نیز چون تو در سرزمینی غرق نور زیستم و عشق
ورزیدم»

1) ارادت و احترام به شیخ و
مراد

2) فرهنگ ملّی و اندیشه ي
ملکوتی

3) دلیري و شجاعت در بیان
حقایق

4) خوش گذرانی و فراغت خاطر

کد سوال: 354-سراسري-1383-متوسط

9. بیت  «در پس آزادگان به هیچ طریقی         پیش کسان بد مگو که نیک نباشد» با مفهوم کدام بیت تناسب بیشتر دارد؟

 
1)  که بیند که شمع از زبان سوخته ست  از آن مرد دانا دهان دوخته ست

 
2)  ُجوي مشک بهتر که یک توده گل  کم آواز هرگز نبینی خجل

 
3)  که گر فاش گردد شود روي زرد  چرا گوید آن چیز در خفیه مرد

 
اگر هوشمندي یک انداز و راست  صد انداختی تیر و هر صد خطاست  (4

کد سوال: 356-سراسري-1383-متوسط

10. از این سخن حلّاج خطاب به ُجنید، کدام مطلب دریافت می شود؟  «آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم، تو جامه ي اهل صورت
پوشی.»

3) التفات به سیرت نیکو و2) تقابل عرفا و متّشرعان1) معراج مردان سردار است
اعراض از صورت زیبا

4) تأیید عقاید عرفانی از نظر علما

کد سوال: 377-سراسري-1384-متوسط

11. منظومه ي   «من نمی دانم / که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست / و چرا درقفِس هیچ کسی کرکس نیست. /
گل شبدر چه کم از الله ي قرمز دارد؟»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 
1)  عین تقوا و زهد و دین داري است  راحت بندگان حق ُجستن 

 
2)    مایه ي هر دوشان نکو کاري است  سود دنیا و دین اگر خواهی  

3)   ورنه سی روز بی گمان ماهی است  اختالفی که هست در نام است

 
4)  بیش بخشیدن و کم آزاري است  گر در خلد را کلیدي هست 

کد سوال: 379-سراسري-1384-سخت

12. معنی صحیح همه ي کلمات«پس افکند، معّمر، تبتّل، پاي مردي» به ترتیب کدام است؟
2) میراث- سال خورده- از جهان بریدن - شفاعت1) تولید- آبادان- کاهلی کردن- ایستادگی

4) ذخیره- بازایستاده- مبارك شمردن- خواهشگري3) تأخیر- یاري کننده- انقطاع- رهایی
کد سوال: 384-سراسري-1385-سخت

13. مفهوم عبارت  «پدرم دریا دل بود، در التی کار شاهان را می کرد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

 
طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو  آنچه دي کاشته اي می کنی امروز درو        (1

 
این جا ز دست خشک سبو آب می چکد  در کوي می کشان نبود راه بُخل را             (2

 
در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را  چشم بی شرم تو سیري را نمیداند که چیست          (3

 
4)  طفلند و دستشان به دهن آشناتر است  رسم دهش ز هّمت اهل جهان مخواه   

کد سوال: 400-سراسري-1385-سخت

14.  «بوستان سعدي، بر وزِن  ..................  است و در   ..................  باب تنظیم شده است.»
2) مثنوي معنوي مولوي – شش1) شاهنامه ي فردوسی – ده
4) خمسه نظامی – پنج3) حدیقه ي سنایی – هشت

کد سوال: 415-سراسري-1386-آسان
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15.  «شعر خوان هشتم، اثر  .................. که از مجموعه ي  .................. انتخاب شده و زبان این شعر  .................. داراي ویژگی
سبک .................. است.»

1) مهرداد اوستا – زمستان – حماسی ، اجتماعی – عراقی
2) سهراب سپهري – از این اوستا – اخالقی ، حماسی – معاصر
3) اخوان ثالث – آخر شاهنامه – روایی، حماسی – خراسانی نو

4) م، امید – در حیاط کوچک پاییز در زندان – روایی ، حماسی – خراسانی
کد سوال: 416-سراسري-1386-متوسط

16. در همۀ عبارات زیر به  جز عبارت  .................. ، مفهوم کنایی به کار رفته است.
1) دیشب پس از امضاي طومار عشق و فداکاري، میان خیمه ها در تهّجد فرو رفتند و در برابر آفریدگار هستی براي آخرین بارچهره به

خاك ساییدند.
2) ماه آهسته آهسته پیش می آمد و دائم به سان دختران پاك و معصومی که از مستمندي آستین بر چهره می گیرند، روي در لّکه

ابرهاي تیره می کشید.
3) همۀ پیامبران از کویر برخاسته اند و به سوي شهرها و آبادي ها آمده اند. در کویر بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده دیگر هیچ

نیست.
4) قرآن می خواندند و می گفتند: اي سربازان صدر اسالم که در دامنۀ کوه هاي آتشین مّکه به خاك افتاده اید، ما به فداکاري هاي شما

احترام گذاشتیم.
کد سوال: 428-سراسري-1386-متوسط

17. مفهوم عبارت «هر چه عاشق در رازپوشی بکوشد؛ باز نگاه دو دیده اش از ِسر ضمیر خبر می دهد» . با کدام بیت تناسب ندارد؟

 
رنگ و رویم ببین و حال مپرسحال من دور از آن جمال مپرس              (1

 
وگرنه عاشق و معشوق راز دارانندتو را صبا و مرا آِب دیده شد غّماز              (2

 
سزد که راز نگه داشتن نه کار صداستور از جهان سخن ِسّر تو برون افتاد           (3

 
شرح حالم اشک خونین من استحال من خود در نمی آید به نطق               (4

کد سوال: 483-سراسري-1388-متوسط

18. معنی واژه هاي «آژنگ، ایدر، هتاکی، تارك» ، به ترتیب کدام است؟
2) شکنجه – این چنین – آبرو ریزي – اوج1) چین و شکن – اکنون – پرده دري – قلّه
4) آرنج – این جا – پرده پوشی – قلّه3) چین و شکن – اکنون – بی حرمتی – باال

کد سوال: 487-سراسري-1389-متوسط

 
19. در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

 «چون صورت غضب شهریار بنشست، کلمه اي که الیق سَیر حمیده و خلق کریم او بود، بر زبان براند و شرایط حفِظ غیب که از قضایاي
فتّوت و مرّوت خیزد، در کسوتی زیبنده و حلیتی شایسته در حضرت مرئی داشت و مستدعی مزیِد شفقت آمده، باید که ساحت سینه از

گرد عداوت او پاك گردانی تا به برکت مخالصت، عقده ي سختی از کار گشوده شود.»
4) یک3) سه2) دو1) چهار

کد سوال: 489-سراسري-1389-سخت

20. مفهوم «اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول خلق مقبول نگردد.» با کدام بیت تناسب دارد؟

 
نه بگوید به خلق و خود نکند عالم آن کس بود که بد نکند                (1

 
و آن را که بخواند به در کس ندواند هر سو َدَود آن کش زبِر خویش براند           (2

 
ولیک می نتوان از زباِن مردم رست به عذر و توبه توان رستن از عذاب خداي            (3

 
ببخشایندگی در وي نظر کن متاب، اي پارسا، روي از گنهکار            (4

کد سوال: 508-سراسري-1389-سخت
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21. در کدام کتاب، جنبه هاي واقعی و تاریخی و اخالقی قّصه ها به هم آمیخته شده است و بیشتر از نظر نثر و شیوه ي نویسندگی به
آن ها توجه می شود ؟

2) مقامات حمیدي ، گلستان1) قابوس نامه ، چهار مقاله
سعدي

4) سمک عیّار ، هزار و یکشب3) تاریخ بیهقی ، کلیله و دمنه

کد سوال: 519-سراسري-1390-آسان

22. امالي واژه هاي همه ي گروه ها به استثناي  .................. تمامًا درست است.
1) حسن الّظنی مقبول ، شجاع صفدر صدیق ، قلمرو حیوانی تنازع ،سروده و تصنیف

2) در اثناي فراغت ، اندلس و صقلیّه ، حصین و آراسته ، در زّي اهل صالح
3) ابویعقوب االقطع ، غالیه و عنبر ، هتّاکی و هرج و مرج ، اساس تزویر

4) مبتذل و تصنّعی ، تأللؤ قندیل زیباي پروین ، شّدت لهب فراغ ، مغلول و مسلسل
کد سوال: 541-سراسري-1391-سخت

23. بیت «اگرپاي بر دامن آري چو کوه      سرت ز آسمان بگذرد در شکوه»  با کدام بیت، قرابت معنایی ندارد؟ 

 
به غیبت نگرداندش حق شناس  زبان آمد از بهر شکر و سپاس  (1

 
دریده ندیدي چو گل پیرهن  چو غنچه گرت بسته بودي دهان  (2

 
دهان جز به لؤلؤ نکردند باز  صدف وار گوهر شناسان راز  (3

 
چو چنگ اي برادر سرانداز پیش  نخواهی که باشی چو دف روي ریش  (4

کد سوال: 560-سراسري-1391-سخت

24. از عبارت «در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و
مذهب بدان می خواند – در کویر به چشم می توان دید.» ، کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

1) مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالطبیعه را باور کنند.
2) مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري  بدلی بود.
3) باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

4) تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پر از ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.
کد سوال: 584-سراسري-1389-متوسط

 
25. مفهوم عبارات «نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که «عشق چیست؟» «گفت: امروز بینی و فردا و 

پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد بردادند؛ یعنی، عشق این است.»  با همه ي ابیات به جز بیت 
..................  تناسب دارد.

 
1)  هر که زین سر سرکشد از خامی است  عشق را بنیاد بر ناکامی است            

 
2)  تا گریزد هر که بیرونی بود  عشق از اّول سرکش و خونی بود           

 
3)   هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت  عشق آن شعله است که چون برفروخت          

 
4)   عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر  عشق معشوقان نهان است و ستیر [مستور]             

کد سوال: 586-سراسري-1389-متوسط

26. با توّجه به عبارت  «نهالی چند که وي در هنگام ورود خویش در باغ حرس کرده بود. اکنون درختانی تناور شده بودند. چه اندوه
جان کاه و مصیبت سختی بود که این مرد می بایست تمام این اشیاي عزیز را ترك کند و نه تنها حیاط مدرسه بلکه خاك وطن را نیز

وداع ابدي گوید. »  کدام بیت، زباِن حال فرِد آزرده از تبعید است؟
1) دال مباش چنین هرزه گرد و هرجایی          که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

2) گر عاقلی مباش مقیّد به هیچ جا       نشنیده اي که ملک خدا، بنده ي خدا
3) دلم از صحبت شیراز به کلّی بگرفت       وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم

4) سر زلف تو نباشد، سِر زلِف دگري          که براي دِل ما قحِط پریشانی نیست
کد سوال: 613-سراسري-1384-متوسط
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27. کدام اثر، از جمله سروده هاي سلمان هراتی نیست ؟
4) از این ستاره تا آن ستاره3) مرِگ رنگ2) از آسمان سبز1) دري به خانه ي خورشید

کد سوال: 656-سراسري-1388-آسان

28. معنی واژه هاي«مینو»  و «اروند»  با توّجه به بیت«َفرورد ز مینو به جهان آمد و آورد          همراِه گل سرخ بسی فّره و اروند» ،
چیست؟

4) بهشت - شکوه3) عدم - سبزه2) آسمان - شکوفه1) جنّت - نفحه
کد سوال: 662-سراسري-1383-متوسط

29. عبارت  « الهی! به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی دریاب که تو می توانی» با کدام بیت، تناسب
معنایی دارد؟

 
1)  هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت                

 
2)  زان پیش تر که کار من از کار بگذرد اي کارساز خلق به فریاد من برس             

 
 تشویش خاطر است ولی شکر، چون نکرد             

 
ایزد قضا جز این قدر، این نیز بگذرد    (3

 
4)  افتاد با دم سحر این نیز بگذرد  منّت خداي را که شب دیرپاي غم          

کد سوال: 666-سراسري-1388-سخت

 
30. کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟

 
 الف) گوش آن کس نوشد اسرار جالل             

 
ب) گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ي من            

 
ج) بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول          

 
د) نباید سخن گفت ناساخته               

 
ھ) تأّمل کنان در خطا و صواب           

 
و) کمال است در نفس انسان، سخن                    

 
 
کاو چو سوسن ده زبان افتاد و الل   

 
آنچه البتّه به جایی نرسد فریاد است 

 
من گوش استماع ندارم لَِمن تقول 

 
نشاید بریدن نینداخته 

 
به از ژاژخایان حاضر جواب 

 
تو خود را به گفتار، ناقص مکن

4) ج – و3) ھ – ب2) ب – ج1) ب – الف
کد سوال: 669-سراسري-1388-متوسط

31. م.امید، اوج شکوفایی شعرِي خویش را درکدام مجموعه نمایان ساخت و شعرسپید (=شعر منثور) محصول کدام دوره ي شعر
نیمایی است؟

4) تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم3) از این اوستا – سوم2) آخر شاهنامه – دّوم1) زمستان – اّول
– چهارم

کد سوال: 711-سراسري-1387-متوسط

32. عبارت:«حّالج گفت: دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات – که کاله هّمت از تارك عرش
درمی کشد – قطع کند. پس پاي هایش ببریدند؛ تبّسمی کرد و گفت: بدین پاي، سفِر خاك می کردم؛ قدمی دیگر دارم که هم اکنون

سفر هر دو عالم کند. اگر توانید آن قدم ببرید.»  با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

 
1)   سیر جان پادر دِل دریا نهاد  سیر جسم خشک بر خشکی فتاد         

 
2)  عیسی جان پاي بر دریا نهاد   حّس خشکی دید کز خشکی بزاد             

 
3)  سیر باطن هست باالي َسما  سیر بیرونی است قول و فعل ما          

  
4)    گاه کوه و گاه دریا، گاه دشت  چون که عمر اندر رِه خشکی گذشت         

کد سوال: 730-سراسري-1387-سخت

33. با توّجه به معنی،درکدام مجموعه، غلط امالیی وجود دارد؟
1) ُمهمل: پوچ – هیون: اسب بزرگ – هتّاکی: آبروریزي– نزهتگه: تفّرجگاه

2) ارغند:قهرآلود – فاق – چاك زدن – هادي:سرودخوان – مهجور: دورافتاده
3) فصاحت:شیوایی – لهب:زبانه ي آتش – مصباح:چراغ – مشرعه:جاي نوشیدن آب

4) تهّجد: شب زنده داري – درزه: بسته – حصین: محکم– سهو: خبط
کد سوال: 741-سراسري-1386-آسان
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34. کدام اصطالح صوفیه به مفهوِم  « توّجه طالب با تمام قواي روحانِی خود به جانب حق براي حصوِل کمال براي خود یا دیگري» است؟
4) هّمت3) اشتیاق2) کرامت1) غیرت

کد سوال: 773-سراسري-1385-آسان

35. مفهوم بیت«تا چشم بشر نبیندت روي          بنهفته به ابر چهر دل بند»  با کدام بیت، تناسب بیشتري دارد؟
1)  ماننده ي دیو جسته از بند  آزاد شوي و بر خروشی  

  به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري
 
جواب داد که آزادگان تهیدستند   (2

 
3)   ملک جهان به دیدن روي جهانیان  آزادگی گزین که نیرزد به نزد خلق 

 
4)       کازاده زبان دراز و کوته دست است  در سوسن و سرو بین که معلوم کنی  

کد سوال: 806-سراسري-1390-متوسط

36. مفهوم«گرفتن»  در بیت «فراوان سخن باشد آکنده گوش          نصیحت نگیرد مگر در خموش»  با کدام بیت یکسان است؟

 
1)  وگر زنده از رزم برگشته گیر  تو ایران سپه را همه کشته گیر 

 
2)    ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم  حافظ ار خصم خطا کرد نگیریم بر او 

 
3)    چو پر شد نشاید گذشتن به پیل  سرچشمه باید گرفتن به بیل 

 
4)    زان که هر کس محرم پیغام نیست  ازهزاران در یکی گیرد سماع    

کد سوال: 810-سراسري-1390-سخت

37. عنوان اّولین مجموعه ي شعر نیمایِی سهراب سپهري که در سال 1330 منتشر کرد، چه بود و آخرین مجموعه ي اشعار وي که به
همراِه دیگر اشعارش در  «هشت کتاب»  منتشر شد کدام بود؟

2) مرگ رنگ - ما هیچ، ما نگاه1) آوار آفتاب - صداي پاي آب
4) شرق اندوه - ما هیچ، ما نگاه3) زندگی خواب ها - صداي پاي آب

کد سوال: 819-سراسري-1382-متوسط

38. در کدام گزینه، همۀ ترکیب ها،«اضافه استعاري» اند؟
1) لِب استخر، گل همیشه بهار، سایش بال، عطر الهام

2) دست مهربان مرگ، درخت عزیز، گل بی خیال، غرفۀ بلند آسمان
3) سینۀ کویر، آغوش خوش بختی، سقف شب، دست طبیعت

4) پرندة بی خیال، چشمۀ مّواج نوازش، سایۀ پرواز، زبان گویاي خدا
کد سوال: 833-سراسري-1389-متوسط

39. کدام گزینه، از بیت  «صفت + صفت + اسم + نقش نماي ِ- + صفت + نقش نماي ِ- + اسم + نقش ِ- + صفتبه ترتیب »   فهمیده می
شود؟

1) مشخص و ممتاز بودن پرهاي رنگارنگ قرقاول از گل و
سبزه

2) زیبا شدِن چمن زار به وسیله ي آواز دل انگیز مرغابی

4) غلبه ي رنگ گل و سبزه بر رنگارنگِی قرقاول3) غلبه ي رنگ سبز آسمان بر رنگ و جلوه ي دریاي نیلگون
کد سوال: 834-سراسري-1382-متوسط

40. در کدام عبارت، عنصِر خیال بر تعّقل و اندیشه علمی، غلبه دارد؟
1) در کویر، راه، تنها به سوي آسمان باز است. آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمه ي مّواج و زالل نوازش ها و امید ها و سرزمیِن نجات.

2) دیدارها همه برخاك بود و سخن ها همه از خاك، که آن عالم پر شگفتی و راز، سرایی سرد و بی روح شد ساخته ي چند عنصر.
3) چنین بود که هر سال یک کالس باالتر می رفتیم و به کویر برمی گشتیم، از آن همه زیبایی ها و نشئه هاي سرشار از شعر و خیال،

محروم تر می شدم.
4) امسال که به کویر رفتم، دیگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم در زمین که اینجا می توان چند حلقه چاه زد و آنجا می شود

چغندر کاري کرد.
کد سوال: 836-سراسري-1382-متوسط
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41. مؤلفان آثار«دري به خانه ي خورشید، آوار آفتاب، تئوري رنگ ها- الحیاة»  ، به ترتیب کدامند؟
2) عبداهللا مستوفی- سهراب سپهري- محمدرضا حکیمی1) محمدرضا حکیمی- گوته-سهراب سپهري-سلمان هراتی

4) سلمان هراتی- سهراب سپهري- گوته- محمدرضا حکیمی3) سلمان هراتی- گوته- سهراب سپهري-عبداهللا مستوفی
کد سوال: 842-سراسري-1389-متوسط

42. مفهوم منظومه ي: «من نمازم را وقیت می خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته ي سرو / من نمازم را پی تکبیرة االحراِم
علف می خوانم.»  از کدام بییت دریافت نمی شود؟

 
چو نرگس چشمکش می زد که وقت اعتبار آمد  بنفشه در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمد   (1
2)  که گر چه صد زبان دارد صبور و رازدار آمد  به بلبل گفت گل بنگر به سوي سوسن اخضر

 
صبا برخواند افسونی که گلشن بی قرار آمد درختان بین که چون مستان همه گیجند و سر جنبان   (3

 
  چنار آورد رو در رز که اي ساجد قیامی کن  

 
جوابش داد کین سجده مرا بی اختیار آمد   (4

کد سوال: 863-سراسري-1389-متوسط

 
43. متن زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی ندارد؟

«چه چیز را دشوار پنهان می توان داشت؟ آتش را که در روز دودش از راز نهان خبر می دهد و در شب شعله اش پرده دري می کند.
عشق نیز چون آتش است که پنهان نمی ماند؛ زیرا هر چه عاشق در راز پوشی بکوشد، باز نگاه دو دیده اش از سّر ضمیر خبر می دهد.»

 
صاحب نظران این نفس گرم چون آتش

 
دانند که در خرمن من بیش تر افتاد   (1

 
چون ماجراي عشق تو یک یک به در افتاد  سعدي ز خلق چند نهان راز دل کنی  (2

 
ما هیچ نگفتیم و حکایت به در افتاد  در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش  (3

 
وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد  پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد  (4

کد سوال: 883-سراسري-1387-سخت

44. بیت«درون دلت شهربند است راز   /     نگر تا نبیند دِر شهر باز» با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟

 
تیغ پسندیده بَُود در نیام (- غالف) مصلحت توست زبان زیر کام  (1

 
مکن رخنه دیوار گلزار خود را مگیر از لب خویش ُمهر خموشی  (2

 
زنگ آیینه بَُود طوطی اگر الل شود مصلحت نیست ز شیرین سخنان خاموشی  (3

 
سکوت، جایزه دارد چرا نمی گیري ز خاُمشی دهِن غنچه  پر ز زر شده است  (4

کد سوال: 884-سراسري-1387-سخت

45. عبارت «انسان هاي خوب از این زندان خاکی و زندگی رنج و بند و شنکجه گاه و درد، با دست هاي مهربان مرگ نجات می یابند.» 
با مفهوم کدام بیت متناسب است؟

 
کاین همه طایر روح از قفس آزاد کند رحم در عالم اگر هست اجل دارد و بس  (1

 
بارها سنجیده ام مردن یکی، هجران صد است مرگ را هم سنگ با هجران مدان اي دل که من  (2

 
رحم است بر آن کس که گرفتار نباشد برمن که گرفتار توأم رحم مفرماي  (3

 
رحمت ز دشمنان چه بَُود؟ غایت عذاب دشمن بر آب دیده ي من رحمت آورد  (4

کد سوال: 885-سراسري-1387-متوسط

46. عبارت:«آن روز که من سِر چوب پاره سرخ کنم تو جامه ي اهل صورت پوشی» ، با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟

 
که کار او به دستار و قبا نیست  تو گر ظاهر بگردانی روا نیست  (1

 
رتبه ي پیرهن آري ز قبا معلوم است  می دهد ظاهر هر کس خبر از باطِن او  (2

 
کاو سر همیشه در ره دستار می دهد  ظاهر پرست کی به حقیقت رسد کلیم  (3

 
زینت ساده دالن پاکی گوهر باشد  چشم ناقص گهران بر زر و زیور باشد  (4

کد سوال: 913-سراسري-1388-متوسط

47. نخستین مجموعه ي شعر نیمایی سهراب سپهري با عنوان .................. و در سال ..................  منتشر شد.
4) مرگ رنگ - 31330) شرق اندوه - 21327) زندگی خواب ها - 11329) آوار آفتاب - 1328

کد سوال: 962-سراسري-1386-متوسط
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48. معنی چند کلمه که در کمانک روبروي هر کدام نوشته شده است، غلط است؟

فؤاد (دل) - فراست(تیزهوشی) - طاعن(سرکش) - شرنگ(زهر) - سهم(هول) - حرز(تعویذ) - اورند(شکوه) - الحاح(پافشارس) -
ِکلّه(آلونک)

4) سه3) چهار2) دو1) یک
کد سوال: 1002-سراسري-1385-سخت

49. کدام یک از ویژگی هاي شعر کالسیک در منظومۀ «می تراود مهتاب» دیده نمی شود؟
4) قافیه3) تساوي مصراع ها2) وزن عروضی1) ردیف

کد سوال: 1011-سراسري-1385-آسان

50. نام پدیدآورندگان   «شلوارهاي وصله دار، پالیزبان، دري به خانه خورشید » به ترتیب چیست؟
2) محمود دولت آبادي، علی مؤذنی، اخوان ثالث1) رسول پرویزي، مهرداد اوستا، اخوان ثالث

4) محمود دولت آبادي، علی مؤذنی،سلمان هراتی3) رسول پرویزي، مهرداد اوستا، سلمان هراتی
کد سوال: 1017-سراسري-1385-متوسط

51. مفهوم کدام بیت با بیت  « کم آواز هرگز نبینی خجل        جوي مشک بهتر که یک توده گل »  متناسب است؟
دلو در چاه چو خالی است رسن می لرزد جوهر جرأت هر دل ز زبان معلوم است    (1

زبان به کام کش و لّذت سخن دریاب چو غنچه راز دِل غنچه ي چمن دریاب  (2
به قفِل غنچه دِر نوبهار نتوان بست  زبان به خامشی از حرف یار نتوان بست   (3
گو بدانند مه و مهر بري خوانی ما صید کردیم به افسوِن سخن خوبان را    (4

کد سوال: 1029-سراسري-1385-متوسط

52. «آب»  در منظومه ي «صداي پاي آب»  رمز چیست؟
2) خود شاعر، که آرام و تازه از هر گوشه و کناري عبور می کند.1) مادر شاعر، که این منظومه به او تقدیم شده است.

3) زادگاه شاعر، که جایگاه پرورش فکري و فلسفی شاعر
بوده است.

4) پدر شاعر، که این منظومه به یاد مرگ او سروده شده است.

کد سوال: 1032-سراسري-1385-آسان

53. در عبارت  «با هزاران سوزش فراغ و آرزومند اشتیاق شرح واقعه ي حایل به کدام زبان داده شود که شدت صدمت و صولت
سطوت آن راه عبارت بسته است. حق تعالی دقایق ماهیّات سوري و معنوي را در نظر مشاهده و عین مکاشفه ي او معیّن و مبیّن کناد تا

وجود را از عدم و حیات را از ممات باز شناسد و از آن اعراض کند و بدین اقبال نماید تا ذات بی نظیر او از حوادث اعصار مصون و
مأمون باشد.» چند غلط امالیی هست؟

4) شش3) پنج2) سه1) دو
کد سوال: 1054-سراسري-1384-سخت

54. بیت «کم آواز هرگز نبینی خجل      جوي مشک بهتر که یک توده گل»  بامفهوم کدام بیت متناسب نیست؟

 
سخن هر چه کوته بود بهتر است  بگویم گرت هوش اندر سر است    (1

 
2)  گزیده است خاصه در این روزگار  همه وقت کم گفتن از روي کار   

 
که گیتی به گویندگان زنده است  به گوینده گیتی برازنده است    (3

 
4)  ز تکرار خیزد غبار مالل  سخن گر چه باشد چو آب زالل  

کد سوال: 1094-سراسري-1384-متوسط

55. عبارت: «الهی، اگر تو مرا خواستی، من آن خواستم که تو خواستی»  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

 
اسیر حکم توام، گر تنم بخواهی خست  مطیع امر توام، گر دلم بخواهی سوخت     (1

 
در این سخن که بخواهند برد دست به دست  خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود       (2

 
در سراي نشاید به آشنایان بست  مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال         (3

 
چه فتنه ها که بخیزد میان اهل نشست  اگر تو سرو خرامان ز پاي ننشینی         (4

کد سوال: 1106-سراسري-1384-سخت
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56. مفهوم همه ي ابیات به استثناي بیت............... با یکدیگر تناسب دارند.
1) مرا هوشی نماند از عشق و گوشی           که پند هوشمندان کار بندم

2) اگر مراد نصیحت کنان ما این است           که ترك دوست بگویم تّصوري است محال
3) کلید گنج سعادت نصیحت سعدي است       اگر قبول کنی گوي بردي از میدان

4) حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد          دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم
کد سوال: 1119-سراسري-1391-متوسط

57. شاعر در همه ي بیت ها به جز بیت  .................. به بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت اشاره کرده است؟

 
  گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا رویم          

 
گفت: والی از کجا در خانه ي خّمار نیست   (1

 
  گفت: آگه  نیستی کز سر در افتادت کاله         

 
گفت: در سر عقل باید بی کالهی عارنیست   (2

 
3)  گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست  گفت: مستی زان سبب افتادن و خیزان می روي          

 
  گفت: می باید تو را تا خانه ي قاضی برم         

 
گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست   (4

کد سوال: 1315-سراسري-1382-آسان

58. کدام بیت، توصیِف خفقاِن حاکم بر عصِر پیش از انقالب است؟
واشناسی صورت زشت از نکو  آیینّه ي دل صاف باید تا در او  (1

آیینه اي خداي نما را چرا شک  زاهد چرا شکست دل من به سنگ طعن  (2

 
چه دهی حیرت خود عرض به حیرانی  نبرد آینه از آینه هرگز زنگار  (3

آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت  دل ها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ  (4
کد سوال: 1977-سراسري-1383-آسان

59. مفهوم عبارت زیر در همه ي گزینه ها، به جز گزینه ....... آمده است.«پروردگارا به تو پناه می برم که از آن چه نمی دانم سخن
بگویم و راه جویان را هم چون خویشتن در تیه گمراهی سرگردان سازم»

 
به از ژاژخایان حاضر جواب  تأمل کنان در خطا و صواب      (1

 
بود کز پسش گوش دارد کسی  مکن پیش دیوار غیبت بسی     (2

 
نشاید بریدن نینداخته  نباید سخن گفت ناخاسته       (3

 
تو خود را به گفتار ناقص مکن  کمال است د ر نفس انسان سخن   (4

کد سوال: 2147-سراسري-1381-آسان

 
60. در تحلیل نهایی، مفهوم دو بیت زیر که به شیوه ي نمادین، خطاب به دماوند سروده شده است، کدام است؟

 
اي ما در سر سپید بشنو      

 
از سر بکش آن سپید معجز     

 
 
 این پند سیاه بخت فرزند

 
بنشین به یکی کبود اورند

1) به مادر پیر خودش توصیه می کند که فقر و درویشی را رها کند و به رفاه و آسایش خود بیندیشد.
2) به ملت بزرگوار ایران می گوید که سلطه جهانی و امپراطوري قدیم خود را دوباره احیا کنید.

3) به کوه دماوند می گوید که برف هایش را ذوب کند و دوباره آتش فشانی کند.
4) به مردم ایران توصیه می کند که سازش با استبداد را رها کنند و خود حکومت را به دست گیرند.

کد سوال: 2149-سراسري-1381-آسان

61. مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

 
  چرا گوید آن چیز درخفیه مرد

 
1)  که گر فاش گردد شود روي زرد

 
  تو دِر گفت و گو ببند و ببین

 
2)  که چه درها به روي دل باز است

 
  خموشی پرده پوش راز باشد

 
3)  نه مانند سخن غّماز باشد

 
  سخن تا نگویی تویی شاه آن

 
4)  چو گفتی شود شاه تو آن زمان

کد سوال: 6529-سراسري-1386-متوسط
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62. در عبارت «خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی َمعابی است که مرداِن متمّدن براي قشنگی به چشم می
گزارند، اطرافیان من مسحور بازي هاي او بودند اّما من درست نمی دیدم. اشباهی به چشمم می خورد ولی تشخیص نمی دادم، دیگران

غفلت هاي مرا که ناشی از نابینایی بود، حمل بر ُمحملی و ولنگاري ام می کردند» چند غلط امالیی هست؟
4) چهار3) سه2) دو1) یک

کد سوال: 46569-سراسري-1381-سخت

 
63. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. آرایۀ تشخیص وجود دارد.

 
  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

 
1)  من و ساقی بر او تازیم و بنیادش براندازیم

 
  حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست

 
2)  آئینه اي ندارم از آن آه می کشم

 
  دل بیمار شد از دست رفیقان مددي

 
3)  تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم

 
  ما بر آریم شبی دست و دعایی بکنیم

 
4)  غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

کد سوال: 46619-سراسري-1381-متوسط

64. معنی صحیح همه ي واژه هاي  «اهل صورت، هم نشینی، اعتکاف، قال کردن» ، کدام است؟
2) متعصبان، دوستی، گوشه گیري، واژگون کردن1) متشرعان، صحبت، مجاور بودن، کلک زدن

4) متظاهران، همدلی، مجاورت، سرکوب کردن3) متجّددان، معاشران، گوشه نشینی، نیرنگ زدن
کد سوال: 78236-سراسري-1392-متوسط

65. مفهوم کلی همه ي ابیات به استثناي بیت   .................. یکسان است.
1)  که چو رفت از کمان نیاید باز  شرط عقل است صبر تیرانداز

2)  کز آن آتشت بهره جز دود نیست  مگوي آن سخن کاندرو سود نیست
3)  نیابد به صدر رستم اندر کمند  یکی طفل بردارد از رخش بند

4)  کشته را باز زنده نتوان کرد  نیک سهل است زنده بی جان کرد
کد سوال: 78277-سراسري-1392-سخت

66. در منظومه ي «صداي پاي آب» از سهراب سپهري، توضیح مقابل کدام واژه ي نمادین، نادرست است؟
2) گل نیلوفر: نماد توصیف صادقانه ي دنیاي عاطفی خود شاعر است.1) چشمه: نماد پاکی و جوشش و لطافت و روشنی است.

3) گل سرخ: نمادي از عشق، قلب انسان و زیبایی هاي جهان
است.

4) پنجره: دریچه اي است از درون به بیرون و نشانگر احساس و
ارتباط است.

کد سوال: 78279-سراسري-1392-متوسط

67. مفهوم ابیات دوگانه، در کدام گزینه یکسان نمی باشد؟

 
 از تو نپرسند درازي شب

 
محرم این هوش جز بی هوش نیست

 
 
 آن کس داند که نخفته است دوش

 
مرزبان را مشتري جز گوش نیست

 (1

 
 حلقه ي دام گرفتاري دهن واکردن است

 
زبان درکش اي مرد بسیاردان

 
 
 ماهی لب بسته را قالب نتواند گرفت

 
که فردا قلم نیست بر بی زبان

 (2

 
 شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد

 
هنر خوار شد جادویی ارجمند

 
 
 شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد

 
نهان راستی، آشکارا گزند

 (3

 
 گر کشد مهر رخت بر دل من تیغ رواست

 
جام ار ز دست دوست زهر و می یکی است

 
 
 هر بدي کز طرف دوست رسد جمله نکوست

آن جا که وصل اوست چه محراب و چه کنشت [بتخانه]
 (4

کد سوال: 78281-سراسري-1392-سخت
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68. مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟
1)  چشم تر دامن اگر فاش نکردي رازم ِسّر سوداي تو در سینه بماندي پنهان

2)  می زند صیقل به چشم بسته روشنگر مرا  چهرة خورشید پنهان است در زنگار من
3)  که آب دیدة سرخم بگفت و چهرة زردم  نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت
4)  که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده  چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

کد سوال: 84863-سراسري-1393-سخت

69. در کدام گزینه به ترتیب نام دو اثر از «سلمان هراتی» و دو اثر ادبی از «گوته» آمده است؟
1) (دري به خانه ي خورشید، از آسمان سبز)، (ورتر، تئوري رنگ ها)

2) (دري به خانه ي خورشید، از آسمان سبز)، (نغمه هاي رومی، اگمونت)
3) (از این ستاره تا آن ستاره، به قول پرستو)، (فاوست، دیوان شرقی غربی)

4) (از این ستاره تا آن ستاره، از گلوي کوچک رود)، (نغمه هاي رومی، تغییر حال گیاهان)
کد سوال: 85140-سراسري-1393-متوسط

70. «مشبّه» در کدام گزینه، ذکر نشده است؟
1) قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم

2) چوب دستی منتشا مانند در دستش
3) گرد به گردش به کردار صدف برگرد مروارید / پاي تا سر گوش

4) چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور.
کد سوال: 85142-سراسري-1393-متوسط

71. عبارت: «چون به پاي دارش بردند، گفتند: «حال چیست؟» گفت: «معراج مردان سر دار است.»» ، با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟
کشته ي غمزه ي خود را به نماز آمده اي آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب  (1

که پایمرد سران اوست در سراي جزا به یک شهادت سربسته مرد احمد باش  (2
زهی حیات نکونام و مردنی به شهادت اگر جنازه ي سعدي به کوي دوست در آرند  (3

بگذر از سر جوهر تیغ شهادت را ببین موجه ي دریا نگنجد در دل تنگ حباب  (4
کد سوال: 86391-سراسري-1393-متوسط

72. مفهوم عبارت «چه چیز را دشوار پنهان می داشت؟ آتش را که در روز دوش از راز نهان خبر می دهد و در شب شعله اش پرده دري

 
می کند.» با همه ابیات به جز .................. تناسب دارد.

1)  نه هرکس که او مهتر او بهتر است  عندلیب گل رخسار دگر خواهم شد

 
2)  هر پا شکسته اي به در دل نمی رسد  بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام 

 
3)  پاي به خواب رفته به آهو نمی رسد  نشان عشق را بگذارز چون آتش به حال خود 

 
4)  نباشد نامه ي پیچیده، صحراي قیامت را  چو خورشید است پیدا راز عشق از سینه عاشق 

کد سوال: 106626-سراسري-1392-متوسط

73. مفهوم بیِت: «اگر پاي در دامن آري چو کوه    سرت ز آسمان بگذرد در شکوه» با کدام بیت، متناسب است؟
1)  صحبت یاران یکدل کیمیاي دیگر است  مرد را هرچند تنهایی کند کامل عیار

2)  تهمت عزلت به خود بیهوده عنقا بسته است  جنگ دارد گوشه گیري و بلند آوازگی
3)  از آن کس است که بر روي خلق در بسته است  اثر ز جنّت در بسته در جهان گر هست

4)  گوشه چشمت بالي گوشه نشین است  گوشه گرفتم ز خلق و فایده اي نیست
کد سوال: 106650-سراسري-1394-متوسط
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74. کدام بیت با مفهوم کلی منظومه «خوان هشتم» تناسب ندارد؟
1)  خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز  نامرَدم اگر زنم سر از مهر تو باز

2)  مرد از سر نامرد برآوري گرد   گر کار جهان به زور بودي و نبرد
3)  رهزن مردان شد و نامرد اوست  هر که بی باکی کند در راه دوست

4)  که نامردیش آب (آبرو) مردم بریخت  از آن بی حمیّت بباید گریخت
کد سوال: 106712-سراسري-1394-آسان

 
75. مفهوم کنایی روبه روي همه ابیات دست هستند به جز:

1) گل بی خار اگر بود در این خارستان         دامنی بود که از صحبت مردم چیدند (عزلت)
2)  در درون آتشین، صد راز، دارم سر به ُمهر          آه دودآلود خواهد گفت یک یک بی سخن (فاش شدن راز عشق)

3)  خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد           سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی (تحمل سختی عشق)
4)  بی زبانی می گشاید بندهاي سخت را            در قفس طوطی ز منقار سخنگوي خود است (طالب هم زبانی)

کد سوال: 106713-سراسري-1394-سخت

76. امیل زوال، پیرو کدام مکتب است و چه چیز را اصلی ترین شرط نویسندگی می داند؟

 
2) ناتورالیسم، واقع بینی1) طبیعت گرایی، تخیّل  

 
4) ناتورالیسم، تخیّل را به جاي واقع بینی3) رئالیسم، واقع بینی را به جاي تخیّل  

کد سوال: 106724-سراسري-1394-آسان

 
77. منظومه زیر با همه ابیات تناسب مفهومی دارد به جز:

«من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سرگل دسته سرو / من نمازم را پی تکبیرة االحرام علف می خوانم / پی «قد
قامِت» موج»

 
1)  چه تسبیح آرد آن کاو بی زبان است اگر مرغ زبان تسبیح خوان است 

2)  که هر خاري به تسبیحش زبان است  نه بلبل بر گلش تسبیح خوان است
3)  وان جماد اندر عبادت اوستاد  آدمی منکر ز تسبیح جماد
4)  ریگ در دشت و سنگ بر ُکهسار  همه تسبیح او همی گویند

کد سوال: 106747-سراسري-1394-سخت

78. مفهوم روبه روي کدام گزینه، درست نیست؟
1) هر که جز ماهی ز آبش سیر شد = (شوق بی نهایت عارف)
2) محرم این هوش جز بی هوش نیست = (بی خبري از عشق)

3) سّر من از ناله من دور نیست = (اتحاد ظاهر و باطن)
4) نی حریف هر که از یاري برید = (همدلی و همزبانی مبتالیان فراق)

کد سوال: 106749-سراسري-1394-آسان

79. بیت: «درون دلت شهربندست راز        نگر تا نبیند دِر شهر باز» با کدام بیت تقابل مفهومی ندارد؟
1)   دانی که حقیقت ز چه دربند مجاز است؟  رازي نیست در این پرده، گر آن را بشناسی

2)  سیزده که راز نگه داشتن نه کار صداست  ور از جهان سخن سّر تو برون افتاد
3)  آینه غّماز نبود چون بود  عشق خواهد کاین سخن بیرون بود

4)  کاروان مشک را مستور نتوان داشتن  بر گذرگاهی که باد صبح غّمازي کند
کد سوال: 106750-سراسري-1394-متوسط

 
80. دکتر زّرین کوب کدام اثر «آلفونس دوده» را ترجمه کرد و این ترجمه از چه زبانی به فارسی صورت گرفت؟

 
2) نامه هاي آسیاب من، انگلیسی1) آخرین درس، انگلیسی 

4)  قصه هاي دوشنبه، فرانسوي3) نامه هاي آسیاب من، فرانسوي
کد سوال: 229618-سراسري-1396-متوسط
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81. شاعر در کدام بیت «سکوت و سخن گفتن خود را» فضیلت می  پندارد؟

 
1) ز خامشی دهن غنچه پر ز زر شده است \ سکوت جایزه دارد چرا نمی  گیري

 
2) گر کسی را رغبت دانش بود گو دم مزن \ زان که من دم در کشیدم تا به دانایی زدم

 
3) حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس \ با این لسان عذب [شیرین] که خامش چو سوسنم

 
4) شور دریاي سخن از دل پر جوش من است \ قفل گنجینه ي معنی لب خاموش من است

کد سوال: 229669-سراسري-1396-متوسط

 
82. متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟

 
«مگر نه راهنماي ما در شامگاهان با صداي دلکش، بیتی چند از غزل هاي شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند.»

1)  این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکد  تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
2)  هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت  حافظ ببر تو گوي فصاحت که مّدعی

3)  بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید  ز شوق روي تو حافظ نوشت حرفی چند
4)  که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را  غزل گفتی و ُدر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

کد سوال: 238317-سراسري-1396-متوسط

 
83. در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟

1) هر چند که در ثمرات عفت تأّمل بیش کردم، رغبت من در اکتساب آن زیادت گشت.
2) او چون صورت آن شیروان و صولت آن دلبران مشاهده کرد، انگشت ندامت گزیدن گرفت.

3) نه در ضمیر ضعیفان آزاري صورت بندد  نه گردنکشان را مجال عصیان و توسنی باقی ماند.
4) پیر را آز مال و دوستی فرزند در کار آورد، تا جانب دین و مرّوت مهمل گذاشت و ارتکاب این محظور جایز شمرد.

کد سوال: 238962-سراسري-1396-آسان

 
84. عبارات زیر به ترتیب، معّرف کدام دوره هاي شعر نیمایی است؟

 
الف) زبان شعر بارورتر و شّفاف تر و فضاي شعر با مسائل اجتماعی همراه تر و پیوسته تر است.

 
ب) شعر نو تغّزلی گسترش یافت زبان رمزگونه و ادبیّات اجتماعی، رواج پیدا کرد.

4) چهارم - سوم3) سوم - چهارم2) سوم - دوم1) دوم - سوم
کد سوال: 238977-سراسري-1396-متوسط

 
85. مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟

1)  سرت ز آسمان بگذرد در شکوه  اگر پاي در دامن آري چو کوه
2)  گوي سعادت از خم چوگان روزگار  تا برده ایم سر به گریبان ربوده ایم

3)  که پاي خویش به دامن کشیده اند امروز  چو کوه خاطر آسوده زان گروه طلب
4)  تا نسوزي به آتش تک و تاز  پاي در دامن قناعت کش

کد سوال: 239045-سراسري-1396-متوسط



وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 85نام و نام خانوادگی :

موضوع زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی( * فصل پنجم-ادبیات تعلیمی * فصل ششم-توصیف و تصویرگری * فصل ھفتم-ترجمھ * فصل ھشتم-ادبیات معاصر * فصل نھم-ادبیات

داستانی)

گروه مشاوره
خاکسار

- رزق) و با نظر به اینکه ایهام سومین آرایه اي است که - یک روز؛  در گزینۀ الف،(روزي) در مصرع دوم ایهام دارد (: 1.گزینه 2
در اصل پرسش ذکر شده، پاسخی درست است که سومین مورد آن الف باشد و بنابراین گزینه هاي  و  به کنار می روند. در گزینۀ

ب، (چو خاکت می خورد) کنایه است از اینکه می میري زیرا در خاك قرار گرفتن نشانۀ مردن است و بنابراین کنایه یا پوشانندة مردن.
گو اینکه در عبارت کنایِی باال استعارة مکنیه از نوع تشخیص نیز وجود دارد. از سخن خود دور نیفتیم: گزینۀ ب، کنایه دارد و کنایه
اّولین آرایه اي است که در اصل پرسش ذکر شده است بنابراین اّولین مورد در گزینه ها باید ب باشد که به آسانی به گزینۀ  می 

رسیم.

 
شکل درست واژة امالیی  ضّجه: ناله 2.گزینه 3

جنبه هاي واقعی و تاریخی و اخالقی مربوط به گلستان سعدي است. 3.گزینه 3
نباید در بین سخن دیگران سخن گفت، مضمون مشترك عبارت سؤال و این گزینه است. 4.گزینه 2

«عظمت نگاه و بصیرت»  در عبارت سؤال و این گزینه مشترك است. 5.گزینه 2
6.گزینه 1

«چهار مقاله»  یا  «مجمع النّوادر» ، داراي 4 مقاله است و در زمینه هاي«شاعري» ،  «نویسندگی» ،  «پزشکی» و  «نجوم» .  7.گزینه 4
«اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابی الخیر» ، نوشته ي محمد بن منور، از نوادگان ابوسعید است که نزدیک به یک سده پس از
مرگ ابوسعید به نگارش درآمده و دربردارنده ي داستان هایی است در توضیح و شرِح مفاهیم عرفانی، فلسفی و دینی.«سیاست نامه» 

از خواجه نظام الملک و قصه هایی است در فنون و رسوِم کشورداري و آییِن فرمان روایی، مملکت داري و لشکرکشی؛ و  «نصاب
الصبیان» ، دایرة المعارف کوچکی است که از سده ي هفتم هجري در دسِت دانش آموزاِن دبستان بوده است؛ در این منظومه با هر واژه

ي تازي (=عربی)، چند هم رده یا مترادِف پارسی آمده وبسا که شماري از واژه هاي فارسی در این کتاب دیده می شود که در فرهنگ
هاي کهِن فارسی از آن ذکر نرفته ..................

هر چند از دیدگاه دستوري، جمله ي نخستین پایه و بنیاد سخن اوست یعنی گزینه ي 1 نیز می تواند پاسخ باشد. 8.گزینه 2
در این بیت از «غیبت و زشت یاد»  به زشتی یاد شده است. 9.گزینه 3

اهل صورت(متشرعان : دین داران ظاهري)؛ بنگرید که در درس حسین بن منصور حلّاج، جنید، لباس عرفانی بر تن 10.گزینه 2
داشت، اما براي فتوا نوشتن، لباس فقیهان (دستار و دّراعه) را پوشید.

همه ي پدیده ها، همسان و ارزشمندند و زیبا، و اگر اختالفی باشد، در نام هاست نه در ذاِت اشیا. 11.گزینه 3
ك. ادبیات پیش دانشگاهی 12.گزینه 2

چون مفهوم کلّی بیت سوال این است که با وجود تهیدستی، مثل شاهان بخشندگی می کرد، با گزینۀ دوم یکسان است 13.گزینه 2
عبارت «از دست خشک سبو آب می چکد»، یعنی با این که تهیدست است، بخشنده نیز هست.

بوستان سعدي اثري منظوم می باشد بر وزن شاهنامه در ده باب که مدینه فاضلۀ سعدي را ترسیم می کند. 14.گزینه 1
«خوان هشتم» اثر اخوان ثالث از مجموعۀ «در حیاط کوچک پاییز در زندان» انتخاب شده و داراي ویژگی هاي روایی - 15.گزینه 4

حماسی خراسانی می باشد.
) آستین بر ) فرورفتن در کاري: عمیقًا به آن مشغول بودن؛ چهره به خاك ساییدن: عبادت کردن / گزینۀ  گزینۀ  16.گزینه 3

 
) به خاك افتادن: شهید شدن، کشته شدن چهره گرفتن: شرمندگی، روي در چیزي کشیدن: پنهان شدن درآن / گزینۀ 

در دیگر بیت ها سخن از این است که «رنگ رخسار خبر می دهد از ّسِر درون» لیک در این گزینه می گوید که اگر از 17.گزینه 3
پرده راِز ما بُرون افتد شگفتی ندارد.

 
معنی صحیح واژه ها از این قرار است: 18.گزینه 1

 
آژنگ: چین و شکنی که به واسطۀ خشم به چهره و ابرو و پیشانی افتد.

 
ایدر: اینجا، اکنون

 
هتاکی: پرده دري – بی شرمی، بی حیایی

 
تارك: فرق سر، قُله – کاله خود

واژه هاي   «ُسورت»» و «مرعی»  در متن نادرست آمده است. 19.گزینه 2
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یعنی به حرف مردم نیست، اگر کسی به درگاه خدا مقبول باشد خواست و سخن مردمان چیزي را عوض نمی کند. 20.گزینه 2

 
21.گزینه 2

» نادرست آمده و درست آن «فراق» است امالي همۀ واژه ها به درستی آمده است مگر «فراغ: آسودگی» که در گزینۀ « 22.گزینه 4
(لهِب فراق: شعلۀ آتِش دوري)

در این گزینه می گوید که غیبت نکن لیک در سایر گزینه ها گفته است که کم سخن بگو و سکوت کن. 23.گزینه 1
معادل گزینه هاي دیگر در عبارت پرسش: 1- همواره مذهب بدان (ماوراء الطبیعه) می خواند.  3- همواره فلسفه از آن 24.گزینه 2

 
(ماوراء الطبیعه) سخن می گوید.  4- در کویر گویی به مرِز عالم دیگر نزدیکیم و (ماوراء الطبیعه) را با چشم می توان دید.

در عبارِت پرسش و گزینه هاي 1 و 2و 3، این نکته تصریح شده است که عشق، مثِل آتشی است که هر کسی نمی تواند 25.گزینه 4

 
در برابر آن پایدار بماند و تنها عاشقان واقعی چنین شهامتی دارند.

 
26.گزینه 1

 
بنگرید به کتاب ادبیات فارسی 3،ادبیات پیش دانشگاهی. 27.گزینه 3

 
28.گزینه 4
29.گزینه 2

سه محور مفهومی مهم در این بیت به گزینش آن برتري می بخشد: 1- توانایی و کارسازي 2-یاري خواهی 3-گشایش کار پیش از آن
که دیر شود( دریاب).با شیوه ي رد گزینه و هم سو سازي می توان به همین گزینه رسید.

 
در «ب»  و «ج» تأثیر نا پذیري و بی فایده بودِن فریاد ؛در «هـ» و«و»  ارزش گفتار سنجیده گفته شده است. 30.گزینه 2

 
31.گزینه 2

در سه گزینه ي دیگر همانند کالم حسین حلّاج، اشاره شده است که در زندگی غیر ماّدي نیازي به ارزش ها و ابزارهاي 32.گزینه 4

 
ماّدي نیست.

 
حادي : سرود خوان 33.گزینه 2

صفحه ي 214 پیش دانشگاهی عمومی 34.گزینه 4
در این گزینه نیز همچون بیت اصل پرسش می گوید: چهره پنهان کن و از دیدار مردم جهان روي برگردان: دیدار 35.گزینه 3

مردم جهان حتی به پادشاهی جهان هم نمی ارزد بنابراین آزردگی را برگزین.
آن که بسیار سخن می گوید، گوشش از حرف پر است (بنابراین چون ناشنوایان سخن دیگران را نمی شنوند). 36.گزینه 4

 
بنگرید به کتاب ادبیات پیش دانشگاهی. 37.گزینه 2

 
در اضافۀ استعاري یکی از اجزاء، لوازم یا اندام «اضافه استعاري» محذوف به مشبّه نسبت داده می شود. 38.گزینه 3

 
بررسی دیگر گزینه ها:

 
: عطر الهام: اضافۀ استعاري گزینۀ 

: دست... مرگ: اضافۀ استعاري/ «اضافۀ استعاري»  هم با توّجه به درس «شب کویر» البد اضافۀ استعاري است، چون قبل از گزینۀ 

 
آن،خیال را به درختی تشبیه کرده و بعد دربارة گل هاي خیال صحبت می کند!

 
: سایۀ پرواز: اضافۀ استعاري گزینۀ 

عریضه: به طور کلّی طرح سوال از اضافه هاي تشبیهی واستعاري، خارج از متن( شعر یا نثر) صد در صد غیر علمی است. متاّسفانه تاکید
طّراح فقط و فقط بر حفظ کردن اضافه هاي تشبیهی موجود در کتاب است. به عبارت متاّسفانه تر (!) داوطلب فقط با یادآوري متن کتاب

درسی است که می تواند به سوال پاسخ دهد!

 
39.گزینه 4

در گزینه هاي دیگر به پیامد هاي نگرِش مادي و اینسري پرداخته شده، لیک در این گزینه، سراسِر ، نگاِه مینوي و 40.گزینه 1

 
آنسري نمودار است.

 
دري به خانه ي خورشید: سلمان هراتی( آثار دیگر: از این ستاره تا آن ستاره، از آسمان سبز) 41.گزینه 4

 
آوار آفتاب: سهراب سپهري( آثار دیگر: مرگ رنگ، زندگی خواب ها، شرق اندوه، حجم سبز، ما هیچ ما نگاه، صداي پاي آب)

 
تئوري رنگ ها: گوته( آثار دیگر: تغییر حال گیاهان،ورتر، فاوست، اگمونت، نغمه هاي رومی، دیوان شرقی- غربی)

الحیاة: محّمدرضا حکیمی (اثر دیگر: ادبیّات و تعّهد در اسالم)

 
مفهوم گزینه ي 2: ضرورت رازداري 42.گزینه 2

 
مفهوم مشترك شعر مطرح در سؤال و دیگر گزینه ها: همه ي موجودات و اجزاي طبیعت مشغول ستایش و تسبیح خداوندند.

عریضه: وصد البته که گزینه ي(3) هیچ ارتباطی با ستایش خداوند ندارد و از ظاهر بیت برمی آید که تنها، تصویري است شاعرانه از
حرکت درختان در اثر وزش باد.
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در سه بیت دیگر، به این مطلب اشاره شده است که راز عشق، پنهان شدنی نیست 43.گزینه 1
در بیت مورد سؤال و ابیات دیگر، توصیه به سکوت و راز پوشی شده است. 44.گزینه 3

مرگ، موجود مهربانی دانسته شده است که انسان را از رنج این زندان خاکی نجات می دهد. 45.گزینه 1
پیداست که در این بیت، سخن از بازتاب شخصیت و منش درونی در ظاهر آدمی و لباس و سر و وضع بیرونی اوست. 46.گزینه 2

لیک در سایر گزینه ها گله گزاري از ظاهر سازي و ناروایی تغییر و گرداندن سر و وضع ظاهري وریاکاري گفته شده.

 
47.گزینه 4

طاعن به معنی طعنه زننده و ریشخند کننده است و ِکلّه به معنی پشه بند، حجله ي عروسی و خیمه اي از پارچه نازك 48.گزینه 2

 
این شعر یک شعر نیمایی است که وزن دارد اما جاي قافیه ها در آن مشخص نیست و مصراع ها کوتاه و بلند هستند. 49.گزینه 3

بنگرید به ك .پیش دانشگاهی 50.گزینه 3
در بیت مورد بحث، دو نکته خاطر نشان شده است: توصیه به کم گویی و سخن ارزشمند گفتن. این نکته ها در هیچ یک 51.گزینه 2
از گزینه ها وجود ندارد و اصوال" انتظار یافتن تناسب بین بیت آزمون و مفهوم گزینه ها از داوطلبان بی انصافی است اّما به نظر می رسد

گزینه ي دو مناسب تر باشد به دلیل توصیه به کم سخنی و لّذت سخن را در سکوت احساس کردن.
بنگرید به ك. پیش دانشگاهی. 52.گزینه 2

«فراغ» ، «حایل»  و «سوري»  نادرست و درسِت آن ها،  «فراق دوري ، هجران» ،  «هایل  ترسناك» ، «صوري 53.گزینه 2
ظاهري»  است . گفتنی است که واژه ي «صور»  مخّفف «صورت»  است و «صوري»  صفت نسبی از آن است به معنی  «آن چه که به

صورت یا همان صور نسبت دارد، شکل و تضاد معنی»

 
54.گزینه 3

زیرا تنها دراین گزینه، سخن از سرسپردگِی «بنده»  است. 55.گزینه 1
» گفته است که به سرزنش و نصیحت عاقالن و دیگر مردمان توجهی نخواهم داشت؛ اما در » و« » ،« در گزینه هاي « 56.گزینه 3

»، به شنیدن نصیحت و رسیدن به موفقیت سفارش می کند. گزینه ي«
«این که والی در خانه ي خمار باشد، این که قاضی خود در خواب و ناآگاهی باشد و آسوده از نابه سامانی هاي روزگار، و 57.گزینه 2

این که گفته است راه ناهموار است، نشانگر بی رسمی و بی دادي ها ست.»
می گوید: دل هاي مردمان پاك بود اما از بیِم رژیِم شاه سخن ایشان از دل به زبان نمی آمد(---> بیاِن خفقان در آن 58.گزینه 4

زمان)
به نکوهش غیبت می پردازد. سایر گزینه ها نسنجیده سخن گفتن را نکوهش می کنند. 59.گزینه 2

سؤال مفهوم را خواسته است. درگزینه ي یک معنی آمده است، در حالیکه می دانیم مفهوم«معنِی معنی»  است. 60.گزینه 4
چون در این گزینه، توصیه بر غیبت نکردن آمده و در دیگر گزینه ها، به سکوت سفارش شده است. 61.گزینه 1

 
62.گزینه 4 شکل درست واژه هاي امالیی: «مأبی» ،  «می گذارند» ،  «اشباحی» ، «مهملی».

 
» به دل، شخصیّت انسانی اعطا شده است. » به طبع و در گزینۀ « » به «غم» ، در گزینۀ « درگزینۀ « 63.گزینه 4

معانی صحیح واژه هاي ارائه شده در گزینه ي  «1» آمده است: اهل صورت: متشّرعان، کسانی که در ظاهر شریعت 64.گزینه 1
مانده اند و به عمق آن دست یافته اند ./ هم نشینی: صحبت، مصاحبت / اعتکاف: مجاور بودن و گوشه نشینی اختیار کردن ( صفحه ي

 
148 ، به واژه ي  «مجاور بودن»  رجوع شود.) / قال کردن: کلک زدن، کمین کردن براي شیطنت 

مضمون مشترك گزینه هاي  «1» ،  «3»  و  «4»  آن است که انسان خردمند باید کارهایشان را با صبر و تأمل انجام دهد، 65.گزینه 2
در غیر این صورت نمی تواند آن را جبران کند و به حالت اول بازگرداند، اما در گزینه ي  «2»  به سنجیده گویی اشاره شده است و این

که انسان از سخن بیهوده زیان می بیند.

 
گل نیلوفر: رمز عرفان است. 66.گزینه 2

 
مفاهیم نمادین گزینه هاي دیگر درست ارائه شده اند:

 
گزینه ي  «1» : چشمه: نماد پاکی و جوشش و لطافت و روشنی است.

 
گزینه ي  «3» : گل سرخ: گل آتش رنگ، نمادي از عشق، قلب انسان و زیبایی هاي جهان است.

گزینه ي  «4» : پنجره: دریچه اي است از درون به برون و نشانگر احساس و ارتباط است.
مفهوم بیت اول گزینه ي  «3» آن است که جنگ و ناپسندي ها از میان رفته اند و به جاي آن ها، زیبایی ها و خوبی ها 67.گزینه 3

آشکار شده اند، در حالی که در بیت دوم مفهوم متضاد آن بیان شده و به از میان رفتن راستی ها و هنرها و آشکار شدن خرافات و

 
خفقان اشاره شده است.

 
تشریح گزینه هاي دیگر:

گزینه ي  «1» : مفهوم مشترك دو بیت : حقیقت را هر کسی درك نمی کند؛ تنها، عاشق (بیهوش) محرم است.

===

124
3

123



صفحه 16

 
گزینه ي  «2» :مفهوم مشترك هر دو بیت: به خاموشی و سکوت تأکید دارند.
گزینه ي  «4» : مفهوم مشترك هر دو بیت: هر چه از دوست رسد، نیکوست.

 
عشق چون آتش است هرگز پنهان نمی ماند ،رنگ رخسار خبر می دهد از سّر درون 68.گزینه 2

 
69.گزینه 2

: تشبیه «ش» (مشبّه) مشبّه دیگر گزینه ها عبارت اند از: قهوه، چوب دستی و بی شرمی چاه. اّما ارکان تشبیه در گزینۀ  70.گزینه 3

 
به «مروارید» (مشبّه به)، و تشبیه «مردم» (مشبّه محذوف) به «صدف» (مشبّه به). به کردار: ادات تشبیه

 
شهادت در طریق حق معراج مردان خداست 71.گزینه 4

 
: رمیدگی عاشق از معشوق مفهوم گزینه ي  72.گزینه 1

 
مفهوم مشترك عبارت سوال و سایر گزینه ها: عشق پنهان کردنی نیست.

بیت سؤال: اگر تنهایی پیشه کنی (پاي در دامن آوري)، سرت از آسمان می گذرد و به سربلندي می رسی. در بیت این 73.گزینه 3
گزینه هم شاعر می گوید: اگر اثري از بهشت در این دنیا وجود داشته باشد، به خاطر کسی است که به روي مردم، در بسته است، یعنی

کسی که از مردم دوري می کند، گویی در بهشت است. در هر دو بیت، تنهایی گزیدن ستایش شده است.
) این موضوع را در خوان هشتم اخوان ثالث به نامردي برادر ناتنی رستم (شفاد) اشاره شده که در گزینه ي ( و  و  74.گزینه 1

تأکید می کند.
به این ابیات سوري در گزینه ي  اشاره دارد که: علت اسارت و گرفتاري طوطی در قفس، آوازخوانی اوست که اگر 75.گزینه 4

 
سکوت کند این سکوت سبب رهایی او خواهد شد.

 
از آن مرد دانا دهان دوخته است / که بیند که شمع از زبان سوخته است.

 
زبان درکش اي مرد بسیار دان / که فردا قلم نیست بر بی زبان

امیل زوال که برجسته ترین چهره مکتب ناتورالیسم است. واقع بینی را به جاي تخیل اصلی ترین شرط نویسندگی می داند. 76.گزینه 2
سهراب سپهري در این بند اعتقاد دارد که همه جهان هستی در حال تسبیح و عبادتند و این مضمون در گزینه ي  بیان 77.گزینه 1

 
نشده است.

 
من تسبیح گوي و من خاموش

مفهوم درست این گزینه: تنها عاشق می تواند حقیقت عشق را درك کند. 78.گزینه 2
) با مفهوم صورت تست تناسب معنی دارند که اسرار در درون تو همچون زندانی است مواظب گزینه هاي ( و  و  79.گزینه 1

 
باش که دهانت را (دِر زندان را) باز نبیند که اسرار درونی تو فاش می شود.

دکتر زرین کوب کتاب (قصه هاي دوشنبه) اثر آلفونس دوده را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده است. 80.گزینه 4
شاعر در گزینه ي  فضیلت دانایی خود را در سکوت و خموشی می  داند البته گزینه ي  نیز دور از معنی مدنظر نیست. 81.گزینه 2

یوهان ولفانگ گوته در تمجید شعر حافظ می گوید غزل تو انسان هاي پاك طینت را آگاه و بیدار می کند و در گزینۀ  82.گزینه 4

 
نیز به همین مفهوم اشاره شده است.

سورت: تندي، تیزي، شدت 83.گزینه 2
الف) ویژگی شعر نیمایی در دوره ي چهارم            ب) ویژگی شعر نو نیمایی در دوره ي سوم ادبیات معاصر است. 84.گزینه 4
در گزینه هاي  و  و  اشاره دارد که سکوت و گوشه نشینی سبب بلندي مقام توست ولی در گزینه ي  به مفهوم 85.گزینه 4

قناعت اشاره شده است.
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