
2: يصفحهدانشگاهیعمومی پیش95مهر 23آزمون-)2(يپروژه

؟معنی چند واژه درست آمده است-1

، )بیزاري: نفیر(، )آرزومند: آزمند(، )ناتوانی: دنائت(، )تنگ گرفتن: مضایقت(، )عدم: کتم(، )ستیزه کردن: لجاج(، )راهنما: دستور(، )آهنگ: پرده(

)نوابی: روزيبی(، )کرم: جود(

هشت) 4هفت)3پنج)2شش)1

؟خوردشم میامالیی به چغلطدر کدام گزینه -2

مست چندان که بکوشند نباشد مستورچشم آویزاطل نکندـو بـر چشمان تـسح)1

ویش نبوده است تو را حمیتـر تنِ خـب؟عشرتستی این صحبت و اینبا که کرد)2

ه روز موعودـرت ایمان درست است بـگه مناهی و مالهی مشکن ـود بـت خـقیم)3

ت ـالل اسـد ظـیـأکــتم وـلـد ظـزیـمت ـال اســوبردمـر مـه بــاال کـا مـبس) 4

؟استنادرستکدام گزینه -3

.گرچه آغاز مثنوي موالنا با دیگر آثار نظم و نثر فارسی تفاوت دارد، اما روح نیایش در تار و پود آن نهفته است)1

.آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معناستچه در این نی آوازي پدید میآن)2

.شهرت یافته است» نامهنی«سرآغاز دفتر اول مثنوي به )3

.ي آزاد ترجمه کرده استي سجادیه را با زیبایی و رسایی به شیوهمظاهر مصفا، صحیفه) 4

؟تر استدر کدام بیت کم» تشبیه«ي آرایه-4

درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندمشراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم)1

جست یارـارم بـان ز کنـاگهـر نـیـون تـچدـاز غم خمیده دیصفتقامتم کمانچون)2

انــسد روحـورشیـه و خـرپیشـرام مهـهـباب ـتشمعرجیسـورت و بـصوان آبـیـک)3

ودــل بیستون شـه مثـم بـوه محنتــور کزیر نیستـرین گـب شیـادوارم از لــرهـف) 4

کدام است؟» معادله، استعارهاغراق، ایهام، اسلوب«هاي آرایهت داشتن ترتیب توالی ابیات زیر از جه-5

کشد پروانه رار میـمع در بـردم شـمپیشحسن و عشق پاك را شرم و حیا در کار نیست) الف

ه راهیـم بـام از چشانیـرهــو بازآییــبایدـه شـاز کـام بهـت دوختـه رهـچشمی ب) ب

گرد من فرسنگ در فرسنگ راساخت دریاوي او رفتن که اشکـسارمـار و نیـدورم از ی) ج

فتدچکیدن نیست آبی را که در دست گهر اد جان از فنا ایمنـا پیوست شـار تـه لعل یـب) د

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

دانشگاهیبان و ادبیات فارسی پیشز
تحمیدیه و مناجات 

2تا پایان درس 1درس 
8تا 1هاي صفحه

دقیقه15
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؟با کدام بیت تناسب دارد» .نشناسمباز افتم و بیغوله را از شاهراه خدایا روا مدار که از چراغ هدایت به دور«مفهوم عبارت -6

استـفــدر قرا وـــار ترّــــزن طـــرهنی ــکیـمذرـــه گــولــغـیـو ز بـا تـت) 1

کندرا هدایت میصائب عاقبت دلعشقرگز نماند آفتابـر زمین هـود را بـور خـن) 2

ریده پاي و کنده سر اختیار خویشــبــبدست عجزهـهی بـم الـکـراه حـاهــدر ش)3

چراغ هدایتکه چشم سعی ضعیف است بیخویشتنم دهز حرص من چه گشاید؟ تو ره به) 4

؟داردنتناسب » شددیرروزش،استروزيبیکههر/ز آبش سیر شد ،هر که جز ماهی«با بیت گزینهمفهوم کدام -7

اي محراب در دریاکه ماهی را بود هر موجهگردد یر گرد سر هر قطره مـریق عشق بـغ) 1

کندپایانفکرتکیبودماهیاوهـکرــهآب  پایاناوجویدنباشدماهیچونکههر) 2

ا راــم آب دریــلب طعـطـان بـــاهیــز مرسـاشق پـــخ را ز عـلـن تــالوت سخـح) 3

دریااینازسیرشداوکهراماهیهیچدیديتوسودااینازبودسیريکهراعاشقهیچدیديتو) 4

؟استمتفاوتگزینه کدام ابیات مفهوم -8

ه دید؟ـو نی دمساز و مشتاقی کـچهمه دید؟ـریاقی کــري و تــو نی زهــچمـه)1

گداهم زرم هم زرطلب، هم پادشاهم همان کنمـاهـر شـان بخش بـدایـگانم ازـزر ست

لـکـی مشـاهـم متنـهـو ز فـدرك تمشکل) فراموش کار(ان ساهی اي ذکر تو بر زب)2

ود زشت بود که عقل ما در تو رسدـخو رسدـا در تـل کجــویی عقــه تــا کــجآن

ا به محشر پرده راـدارد ز کار مرنمیـبچو پوشید از کفنانی ما را حقـعیب عری)3

کناهی میـب خود نگـه عیـار بـبیک ري ــگـران درنــب دیگــه عیــد بــا چنــت

برگ از این دار فنا خواهی رفت زود بیرفتوس گر تو به دنبال هوا خواهیـاز ه)4

از هدف قطع نظر تیر هوایی کرده استاقبتـردد جمع حسن عــویی نگـواجـا هــب

ي حق بر او اثر خیزد که جذبهوجودش برمینوازد و فریاد موالنا هنگامی از نیاین نی عشق را پروردگار می،در حقیقت«عبارت -9

؟نیستبا مفهوم کدام بیت متناسب » .گذاردمی

یـکنو زاري میـــا نی، تـــزاري از مزنیزخمه میو تومــچنگیوــا چــم)1

داستـدازش خـرانــان و تیــا کمــمه ز ماستـر آن نـیـرانیم تـپــر بـــگ)2

صفاتما ز توست اي خوشبرد و ماتدر برد و ماتـرنجیم انــو شطــا چـم)3

ود نگرــاي خــرام و سخـــدر اکـــانرــا نظـن در مـا مکـدر مـر انــگــمن) 4

؟استمتفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات -10

اـزون مــق روزافـشـعوارـن روزافزون یـحساندرو توأمـون دو سـرینش چـدر ریاض آف)1

ها بیناستیدهـن دیـزل ایـم یـع لـمـور شـوز نخورشید ازل عالم چنین زیباستیحسناز )2

خوبی از هر که جدا شد به تو پیوسته شده استختم شد بر تو از آن حسن، که از روز ازل)3

که شد حیران در اور چشمیـاد هـافتدر بهشتالم از حسن ازل یک چهره آراسته استـع) 4
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)کاظم کاظمی(- 1
: آزمند/ فرومایگی، خوار شدن: دنائت/ ندن پوشیدگی، اختفا، پنهان کردن، پوشا: کتم

فریاد و زاري به آواز بلند: نفیر/ کار، طامع حریص، طمع
)8تا 2ي هاصفحهلغت، دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

--------------------------------------------- -
)الهام محمدي(- 2

.است» ضالل«امالي صحیح کلمه 
)7ي صفحهامال، دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

 ----------------------------------------------
)نژادسیدجمال طباطبایی(- 3

.ي آزاد ترجمه کرده استي سجادیه را به شیوهجواد فاضل، صحیفه
)7ي صفحهتاریخ ادبیات، دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

 ----------------------------------------------
)کاظم کاظمی(- 4

. کار رفته استها سه تشبیه بهدو تشبیه و در سایر گزینه،»2«ي در گزینه
.تشبیه شده است» یار به تیر«و» قامتم به کمان«

هاي دیگرتشریح گزینه
تشبیه3:»درخت دوستی«،»جام هجر«،»وصلشراب«: »1«ي گزینه
،».برجیس نوري چون شـمع دارد «،»چون آب داردکیوان صورتی هم«: »3«ي گزینه

تشبیه3:»خورشید مانند روح است«
کـوه محنـت ماننـد    «، »کـوه محنـت  «،)من مانند فرهـاد (»وارمفرهاد«: »4«ي گزینه

تشبیه3: »بیستون
)یهآرا، زبان و ادبیات فارسی(

 ----------------------------------------------
)مریم شمیرانی(- 5

: ها اطراف ما را تبدیل به دریا کرده استاشک فرسنگتوانم نزد یار بروم، زیرانمی) ج
) الـف / ایهـام  : دوبـاره -2گشـاده،  -1: دو معنـا دارد در مصراع اول » باز«) ب/ اغراق 

طور که شـمع در مقابـل مـردم پروانـه را در     مانشناسد، هعشق پاك شرم و حیا نمی
»لب«استعاره از »لعل«) د/ معادله اسلوب: کشدآغوش می

)آرایه، زبان و ادبیات فارسی(
 ----------------------------------------------

)الهام محمدي(- 6
.شوداز خداوند هدایت خواسته می» 4«ي سؤال و گزینهصورتدر عبارت

هاي دیگرح گزینهتشری
.کنی، رهزن دزد پشت سر توستکه از بیغوله گذر میتا وقتی:»1«ي گزینه
طـور کـه عشـق دل را    گـذارد همـان  آفتاب نور خود را بر زمین باقی نمـی :»2«ي گزینه

.کندهدایت می
تسلیم حکم الهی:»3«ي گزینه

)7ي صفحهمفهوم، ، دانشگاهیپیشزبان و ادبیات فارسی(

)ساري-حسن وسکري(- 7

ناپـذیري عاشـق از عشـق    بر سـیري ،»1«ياستثناي گزینهها بهي گزینهابیات همه

شـده در عشـق بـر گـرد هـر چیـز       غـرق : گویدمی،»1«ي کید دارد اما بیت گزینهأت

طور که براي ماهی هر مـوج  همان،دهدبه آن اهمیت میو گردد از عشق میکوچکی 

.در دریاستسان محرابیکوچکی به

)4يصفحهمفهوم، دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

 ----------------------------------------------

)الهیجان-مقدمابراهیم رضایی(- 8

پرهیـز از  «بـه  و بیت دوم » ستارالعیوب بودن خدا«به ، »3«ي مفهوم بیت اول گزینه

.کنداشاره می» از دیگرانسپستقاد کردن جویی از دیگران یا اول از خود انعیب

هاي دیگرتشریح گزینه

» زهر و تریـاق «(و جمع شدن اضداد پذیريانعطاف: مفهوم هر دو بیت: »1«ي گزینه

)در بیت دوم» پادشاه و گدا«در بیت اول و 

ناتوانی عقل در درك خداوند: مفهوم هر دو بیت: »2«ي گزینه

»نکوهش هوس«: یتمفهوم هر دو ب: »4«ي گزینه

)6يصفحهمشابه مفهوم، دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

 ----------------------------------------------

)مریم شمیرانی(- 9

مفهوم عبارت صورت سؤال این است که فاعل مطلق خداست که این مفهوم فقـط در  

.شوددیده نمی» 4«ي گزینه

هاي دیگرتشریح گزینه

.ما چون سازي در دست تو هستیم که نوازنده تویی:»1«ي گزینه

.اندازدکنیم، در اصل خداوند تیر میوقتی ما تیراندازي می: »2«ي گزینه

.در بازي شطرنج برد و مات اصلی از توست: »3«ي گزینه

)2يصفحهمفهوم،دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

---------------------- ------------------------

)مریم شمیرانی(-10

در ) خداونـد (هـاي معشـوق   تجلّـی زیبـایی  : »4و 2، 1«هـاي  گزینهمشترك مفهوم 

ها آفرینش و عاشق شدن انسان بدان زیبایی

.هاي معشوق استها و زیباییدر توصیف خوبی:»3«ي بیت گزینه

)8يصفحهمشابه،مفهوم،دانشگاهی، زبان و ادبیات فارسی پیش(

دانشگاهیفارسی پیشزبان و ادبیات
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  .برابرهاي مناسب آمده استترتيب  بهي لغات  براي همه …ي  ي گزينهاستثنا ها به گزينه ي در همه - 1

    )پا روي پادشاه، ،راهنما: (پاي پشت خديو، ،دستور) 1

  )كوچك اخ، حوضبدبختي، طب: (شقاوت، خواليگر، آبزن) 2

  )درويش ،ترين جاي دريا عميق ه،رّخ: (روزي بيفرّه، لجه، ) 3

   )گرفتن سخت پايان، بي زمان ،يدگيپوش: (مضايقت ازل، كتم،) 4

 ؟شود اماليي ديده مي غلطدر متن زير چند  - 2

»آن شده كه بر اين تعبيه  ي سيجيدهبي آن گردانيده و  و ساقه هي آن كرده و حرمت هجرت و وسيلت غربت را ماي مات عهود را طليعهو مقد

 ».ر و منثور كردمكر مراد بردارم و به يمن تو مظفّآيم و حجاب مخافت از پي عشرتدر صحراي 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 3

  .ي ابومنصوري در قرن پنجم اشاره كرد د بلخي و شاهنامهي ابوالمؤي توان به شاهنامه مي اند كه به نثر نوشته شده يهاي از شاهنامه) 1

  .آورند وجود مي ي ملّي حماسه را به ريخ خيالي يك ملّت است، در بستري از واقعيات جريان دارند و زمينهي تا حوادث قهرماني كه به منزله) 2

  .انتخاب شده است» دكتر غالمحسين يوسفي«اثر » ي روشن چشمه«از كتاب » ي دادخواه كاوه«متن ) 3

  .ي آزاد ترجمه كرده است قي و اجتماعي است كه جواد فاضل آن را به شيوههاي اخال هاي زيبا و لبريز از معارف، آموزش ه حاوي نيايشاديي سج صحيفه) 4

 وجود دارد؟» تناقض، كنايه، تلميح و تشبيه«هاي  ي آرايه در كدام بيت همه - 4

  مـش و آبـن در آتـزم كساني و مـع بـو شمـت  ده خرابم ـل ديـابم، ز سيـوز سينه كبـز س) 1

  چو خود را بعد از اين قارون كنم صد گداي هم  دوست پايان من كه ره بردم به گنج حسن بي) 2

  تـــه اســتــرفــا گــشي در مـاز آن آب، آت  تــات اســشش آب حيـون آتـــب چــل) 3

4 (يـه درآيــوان بـــي رض هــت از روضــصف آدم  ي عقل كني گوش ر زمزمهـه گـدار ك  شه  

 كدام است؟» پارادوكس -تعليل حسن -جناس - ايهام« هاي ترتيب توالي ابيات زير به دليل داشتن آرايه - 5

  د حشمت قارون باشيـه صـج بـبي زر و گن  آن دم كه خراب از مي گلگون باشي دل اي ) الف

  چون تير، پروازش كس بود ديگران هر بال به  د بار برخيزد همان بر خاك بنشيندـر صـاگ) ب

  كنان برخيزم صـد رقـت ز لحـويـب هـا بـت  نشينبمطرب  ا مي وـمن ب ربتـر تـر سـب) ج

 رديدـگ ن نميـزمي ه دورــاه بــم هـرنـوگ   بوده است خورشيدطلعتي تو، اين زمين چو در) د

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

دانشگاهيو ادبيات فارسي پيشزبان
  تحميديه و مناجات 
  ادبيات حماسي

3تا پايان درس  1درس 
  21تا  1هاي صفحه

دقيقه 15



   3: يصفحه  دانشگاهيعمومي پيش  95آبان  7 آزمون -)2( يپروژه 
 

 ؟نيستا كدام بيت متناسب ب» .پروردگارا، مگذار كه صولت خشم، حصار بردباري مرا در هم بشكند«مفهوم عبارت  - 6

  ا پلنگ دست و گريبان چرا شودـكس ب  ه حلم ز خود دست خشم راـوتاه كن بـك )1

  داوند كنيـغضب و خشم خ رـم را بـحل  ويــا نشــود تـــخ ي ردهــل از كـجـخ )2

  خاك صبر آموزد از حلم تو وقت احتمال  و وقت انتقامـم تـاز خش ردـزي گيـار تيـن )3

  اند گلستان كرده را برخود وزندهـآتش س  اند دالن در حلم پنهان كرده روشن خشم را )4

 ؟تناسب مفهومي دارد  مفهوم بيت زير با كدام گزينه - 7

  »اند از نفيرم مرد و زن ناليده/ اند  كز نيستان تا مرا ببريده«

  اـاي مـي دردآشن هـالـد نـشني ر كسـه  غمي  ان بيـج دار شد ز خواب گرانـيـب )1

  ع انجمن عمر، روشن از باد استـه شمـك  رستـپ نشاط اي ي ني غافل مشو ز ناله )2

  ي بلبالن شنيد هـزمـو زمـد چـه شـوانـدي  ان شنيدـزب وايي از من آتشـن ركســه )3

 اي از ما شنيد كس ناله به صحرا كرد هر رو  آورد وانگي ميـاشقان ديـوي عـوگ گفت )4

 ؟است متفاوتابيات ساير مفهوم كدام بيت با  - 8

  )رياكاري(روان مرايي   گشته ،افكنده خوار دانش  جـوق رايـفس )ازارـب( سوق ،د كاسدـبازار زه) 1

  ر اين را يار نيستمآن  و يـن ر آن را جفتـاين م  رايد، نيك با نيك آرمدـد گـوي بـه سـد بـب) 2

  تـر اسـبـتـعـل مـهـج ول وــهـجــل مــضــف  جــدر رنــل انــاضــوده، فـــل آســاهــج) 3

  اـفـج يمردــد مــداوت و شــتي عـدوس دــش  )ناداني(فه زيركي س شد راستي خيانت و شد) 4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  - 9

  ياســاسپـي آرد نـامــرجــدفــه بـــك  ياســنـش تـعمـن و نـــاداري كــوف) 1

  زدان بود ناسپاسـه يـــش بـانـه جـــك  سراـر هـپ دـود دل كنـان شـمـشيـپ) 2

  راســه رــپ ودــــان بـاســاسپــدل ن  اسپاسـود نـد بــايـبـزدان نــه يـــب) 3

  راســـر هــن پـمـجـان ان دلـشـوز اي  د ناسپاسه بـر آن كس كـوان هـز دي) 4

 ؟ندارندكدام دو بيت با هم قرابت مفهومي  -10

  اييـوهم ني توان شبه تو گفتن كه تو درـن  ر فهم نگنجيد تو گفتن كه تو نتوان وصف) 1

  اــج د آنـي رسـوهم ك ،وـال تـكم هـورن  ه فهم اوست سخن گفتـا كـج دي از آنــسع

  تـدر آرد ز تخــاك انــه خـــي را بـكـي  تــخـاج بـد تــهـرنـب رـه ســي را بـكـي) 2

  يشي تو بكاهي، همي كمي تو فزاييب همه  بپوشيتو ه عيبي ـداني، همـب وـت بيـغي هـهم

  تو نيست ثناي ورـان در خـهيچ زب هـرنـوگ  گويي ود به خموشي ثناي خودـخ وـر تـمگ) 3

  وي بر اعضاـه مـك دـكن ا ميــنـد و ثـحم  دهوشـارف مـان عــهد ان درــزب هـود نــخ

  ردــق زارم كـاشـــو ع الــمـود جــبنم  ردـارم كـو در كـر چـه ازل نظــب تـحسن) 4

  ودـور بـا مخمـان مـزالي جـراب اليــاز ش  ي و انگور بودم در جهان باغ وـانـپيش از آن ك



 

  2: يصفحه  دانشگاهيعمومي پيش  95آبان  7 آزمون -)2( يپروژه     
    

 

 )ساري -حسن وسكري(   - 1

 ). آغاز زمان  بي :ازل. (نادرست آمده است »ازل« ي واژهمعناي  ،»4«ي  در گزينه

  )8ي  صفحهلغت، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد(

----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(   - 2

  صورمن ←منثور : از ستا  عبارت هامالي صحيح كلم

  )11 ي صفحهامال، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(   - 3

  .هاي ذكر شده در قرن چهارم نگاشته شدند كتاب

  )11 ي صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد( 

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(   - 4

تلميح به آبي در ظلمـات كـه   : »آب حيات«/ تشبيه  »لب چون آتش« :»3«ي  گزينه

آتـش در مـا   «/ تنـاقض  » از آب آتش گرفتن«. / يابد هر كس بنوشد عمر جاودان مي

  »تأثير عميق گذاشته«كنايه از » گرفته

  .تشبيه داردهم » لب چون آتش مانند آب حيات است«: توجه
  هاي ديگر تشريح گزينه

تو شمع بزم «و » سيل ديده«/ » رنج كشيدن«كنايه از » كباب شدن« :»1«ي  گزينه

  .تناقض» در آتش و آب هستم«/ تشبيه » هستي

  ).گدا و قارون تضاد دارند: توجه. (فقط تناقض ندارد: »2«ي  گزينه

. تشـبيه دارد » آدم صـفت «. / به رانده شدن آدم از بهشت تلمـيح دارد : »4«ي  گزينه

  .كنايه و تناقض ندارد

  )ي تركيبي آرايه، بيات فارسيزبان و اد( 

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(   - 5

  بي زر و گنج به حشمت قارون رسيدن: پارادوكس) بيت الف

  )جناس ناقص اختالفي(بار، بال : جناس) بيت ب

هـر دو معنـي در بيـت    (آرزو و اميـد   -2رايحه و بوي خوش  -1» بو«: ايهام) بيت ج

  ).پذيرفتني است

  .علّت گردش ماه به دور زمين غير واقعي بيان شده است: تعليل حسن) بيت د

  )ي تركيبي آرايه، بيات فارسيزبان و اد( 

 )مريم شميراني(   - 6

ي آتـش خشـم    كننـده  موشحلم و بردبـاري را خـا   ،شاعر ،»4و  2، 1«ي  ها در گزينه

  .، خشم و حلم ممدوح را توصيف كرده است»3«ي  ولي در گزينه ،داند مي

  )7 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 7

ي  د و شاعر در گزينـه شون ي ني همراه مي ي مردم با نغمه و ناله در صورت سؤال همه

آيد و با درد مـن   غمي بيرون مي ي مرا بشنود از بي نيز معتقد است، هر كس ناله» 1«

  .كند همراهي مي

  )2ي    صفحهمفهوم، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(   - 8

بدي به جاي خوبي و قدرت يافتن افـراد نـادان و    رواج«مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

اين بيانگر » 2«ي  اما بيت گزينه ،است» كفايت و منزوي شدن اهل فضل و دانايان بي

  .شوند است كه نيك و بد هرگز با هم جفت نمي

  )15 ي صفحهمشابه مفهوم، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 9

» .نسبت به خداوند موجب نابودي انسان و هراسناكي او خواهد بـود  يناسپاس«مفهوم 

  .شود يافت مي» 3و  2، 1«هاي  مشتركاً در ابيات گزينه

گويد كه ناسپاس هستند و مـردم از   ي سخن ميهاياز ديو »4«ي  گزينهشاعر در بيت 

  .ترسند ها مي آن

  )13 ي صفحهمشابه مفهوم، دانشگاهي، فارسي پيش بياتزبان و اد( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(   -10

جا آورد سخن  تواند حق حمد و ثنا را به كه هيچ موجودي نمي به ايندر بيت نخست، 

  .ي موجودات ستايشگر خداوند هستند همه: گويد گويد و بيت دوم مي مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .خداوند غيرقابل توصيف است و انسان از درك او عاجز است: »1«ي  گزينه

  .در دست خداوند است) عزّت و ذلّت(سعادت و شقاوت : »2«ي  گزينه

  .ازلي است و از ابتدا در فطرت انسان قرار گرفته است قعش: »4«ي  گزينه

  )6ي  صفحهمشابه مفهوم، دانشگاهي، بيات فارسي پيشزبان و اد( 

 دانشگاهيفارسي پيشزبان و ادبيات 



   2: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  95 آبان 21 آزمون -)2( ي هپروژ

   
 

 ؟است درستنا  واژهچند معني  - 1

: ملهي(، )تاريكي: ضالل(، )سري خيره: لجاج(، )تمجيد: ثنا(، )واالمقام: حكيم(، )درويش: روزي بي(، )موافق: دمساز(

 )  بسته: درزه(، )سنگ زدن: رجم(، )حساب پس دادن: شمارگرفتن(، )جرس: دراي(، )پوشيدگي: كتم(، )لهو آلت

  چهار) 4  سه )3  دو  )2  يك )1

 ؟اماليي وجود دارد غلط ،در كدام گزينه - 2

  گ الم داشتننزشت بود پيش زخم با  ت زنيدبه مصاف سران الف شهاچون  )1

  دـه فلك و هفت اخترنـران نـواليگـخ  ج حواس و چهار طبعـان پنـروزي ده )2

  بشكيبد اسب چوبين از سيف و تازيانه  امتـولت قيـد از صـوانگان نترسنـدي )3

  مست چندان كه بكوشند نباشد مسطور  باطل نكند چشم آويز چشمان تو سحر) 4

3 - با توج؟است نادرستكدام گزينه  ،ات غناييه به درآمد ادبي 

  .دانند درپي مي هاي پي هاي شعر غنايي است؛ شعري كه برخي آن را حاصل آرامش نسبي پس از جنگ غزل يكي از سرشارترين حوزه )1

  .هاي عاشقانه پرداختند به سرودن منظومهقرن پنجم  در رالدين اسعدگرگاني و نظاميشاعراني چون عنصري، فخ )2

  .جويند ي بنت كعب مي هيد بلخي و رابعهو رشد و باروري آن را در تغزّالت رودكي، شدانند  ميشروع شعر عاشقانه قرن چهارم را  )3

  .داننرس به كمال ميآن را هاي بعد موالنا و حافظ  و در دوره يشگام استسنايي پ ،ي غزل عرفان و اصطالحات صوفيه به حوزهيابي  در راه) 4

 .كامالً درست است… ي  ي گزينهاستثنا ها به ي گزينه هاي مقابل همه آرايه - 4

  )استعاره - تشبيه(باشد  واب امن در اين خاكدان نميـه خـك  گويد د ميـلنـوادث بـل حـروش سيـخ )1

  )ايهام - آميزي حس( چو عقيق يمن است سخنان هم دل رنگين  نام احبردد نشود صـده نگـراشيـا خـت )2

  )حسن تعليل - معادله اسلوب(ر سمن و سنبل و نسرين آمد ـاش ب هـريـگ  ارـبه رـد ابـو ديـام چـدعهدي ايـرسم ب )3

  )ايهكن - پارادوكس(وان او ـمك خـت در نـه اسـكي تعبيـنم بي  ما همه مهمان او ،اي است كاسه دهر سيه )4

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» آميزي تناقض، تشبيه، كنايه، تضاد، حس«هاي  آرايه - 5

  دن؟ـاك بودن و خود را بر آسمان ديـز خ  بين، چگونه آيد راست و گر نباشي كجـت) الف

  دنـان ديـر آستــبد ـي مسنـوانـت نمي  ا نكشي ـده تـه ديـزّل بـنـوي تـار كـغب) ب

  داران را دوا كردن به مي خشكي زهد روزه  كردنبايد در ميخانه وا مي ب عيد است،ش) پ

  دنـان ديــود در زيـايي او سـه روشنـب  ه بتوانيـاي ك دهـد ديـنـب كـدا نصيـخ) ت

 ديدن دشمنان ود از مرگـش دل هـشكست  ودـب مند ز صدق دوستي آن كس كه بهره) ث

  الف، ث، ت، پ، ب) 4  ث، الف، ب، پ ت، )3  الف، ب، ث، پ، ت )2  ت، ب، ث، الف، پ )1

اهيدانشگ بان و ادبيات فارسي پيشز

  تحميديه و مناجات 
  ادبيات حماسي

درآمدي بر (ادبيات غنايي 
ادبيات غنايي، درياي كرانه 
  )ناپديد و من اين همه نيستم

  4 پايان درس تا 1درس 
  27تا  1ي ها   صفحه 

دقيقه 15



   3: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  95 آبان 21 آزمون -)2( ي پروژه 
 

 .وجود دارد» يملّ«يا  » خرق عادت«هاي  يكي از زمينه …ي  ي ابيات گزينه در همه - 6

  رش را نگونـواست كĤرد سـخ همي  وه اندرونـه كـد او را بـمي رانـه) الف

  زارـگ اه نيزهـآن ش دـه شـكشت هـك  ارـديـه اسفنـد بـاهي آمـس آگـپ) ب

  دـن پس اميـاي اه ازـدو شـب داردـن  و سپيدـدي اهـرگــگـج دمــدري) ج

  امدارـن و نـت نـيـه او هست رويـك  ارـنديـفـز اس يـستـج رزم راــچ) د

  رـهـو راز سپـا تـب ونـم كنـگويـب  رغ كز راه مهرـمـت سيـچنين گف) هـ

 در ميانـده انـاه درخشنـــو مــچ  اويانـر كـتـر اخـهـدر سپـر انـس) و

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

 كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ - 7

 »روزي است روزش دير شد هر كه بي/ هر كه جز ماهي ز آبش سير شد «

  شود سير در آبنه هرگز ـاين نهنگي است ك  رــهـم از آب گـرص كــگي حـود تشنـنش )1

  ر در آبـيـمشـبي از دم شـل هـنـشـرود تــن  دالن را صائب تـود سخـن نبوـري از خـسي )2

  در آب رــيـگ وش نفسـامـاهي خـود مـنش  ويي استـرگـان پـشـك ادهــداروي بيهشي ب )3

    تو ديدي هيچ ماهي را كه او شد سير از اين دريا  تو ديدي هيچ عاشق را كه سيري بود از اين سودا) 4

، روا مدار كه سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضالل، از چراغ هدايت به دور افتم و اپروردگار«فهوم عبارت كدام گزينه با م - 8

  قرابت دارد؟» .بيغوله را از شاهراه بازنشناسم

 ري يابد، سليمان كي شود؟ـگشتـان رــو اگـدي  نيست قـل عشـسوزد داغ، اه هر هوسناكي كه) 1

  تـرده اســوايي كـر هـر تيـع نظـاز هدف قط  تـاقبـن عـع حسـگردد جمـنويي ـواجــا هــب) 2

  نشين گيرد كه عالم كفر و گمراهي از آن گوشه  ي چشم، آنگهت گفتم نشاندي فتنه را در گوشه) 3

  ل ضاللــت اهـرمــدي از حـل هـت اهـرمـح  ود ـزون بـاه او افـر درگـه بـم كــن چنان دانـم) 4

 ؟كدام است» ؟كي توان كردن شنا اي هوشمند/ عشق دريايي كرانه ناپديد « بيت مقابلمفهوم  - 9

  را نيست پايان غم مخور هيچ راهي نيست كان  چه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعيدگر )1

  تـار اوســحقيقت كن لــيش اهـت پـور هس  ستـار نيــت كنـه حقيقـق را بـشـاي عـدري )2

  تواند شد؟ احل شناور ميـس بي ايــه در دريـك  ب سر برون آوردز كنه عشق هيهات است صائ )3

  ز لب و كنار نپرسدرق دهد وـغ هــب نــت هــك  ت كسي دان ـق راسـاي عشــايي دريـدر آشن) 4

 .با بيت زير ارتباط مفهومي دارند …ي  گزينه جز ها به ي گزينه همه -10

 »دتر گردد كمن كز كشيدن تنگ/ توسني كردم ندانستم همي «

  نظير شد رغي كه صيد آن صنم بيـم  ه خالصش نظر مدار ـر بـدعي دگـاي م )1

  ردني كه بندي از دام عشق باشدـدر گ  پيش از اجل نبيند روي خالص و رستن  )2

  دامو عـد تـما همه پيچيده در كمن  دـد بپيچـكمن ر ازـس انـابـيـب دــصي )3

 لـدار بگسـپن ي هـرشت رــس روـــب  نــوان گسستـتـن را قـد عشـنـمـك) 4
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 )زماني بخش سعيد گنج(  »3« ي گزينه - 1

گمراهي، گم شدن، گـم كـردن   : لضال /انا، صاحب حكمت، ذات حق تعالي د: حكيم
    )تاريكي: ظلمت( راه

  )لغت، تركيبيدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3« ي گزينه - 2

  »مستور«: عبارت است از  مهكلامالي صحيح 
  نوشته شده: مسطور/ پوشيده : مستور :توجه

  )3ي  امال، صفحهدانشگاهي،  بيات فارسي پيشزبان و اد( 
----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »3« ي گزينه - 3

فخرالدين اسعد و در قرن پنجم شاعراني چون عنصري، . نظامي شاعر قرن ششم است
هاي عاشقانه پرداختند ولي كمال اين نوع شـعر را بايـد در    عيوقي به سرودن منظومه

  .وجو كرد جست ،شاعر قرن ششم ،آثار نظامي
  )23ي     صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »3« ي گزينه گزي - 4

ريـزد چـون بدعهـدي     ابر به اين دليل بـاران بـر چمنـزار مـي    . تعليل دارد بيت حسن
  .روزگار را ديده است، ولي اسلوب معادله ندارد

  هاي ديگر تشريح گزينه
سـيل حـوادث بلنـد    «/ تشـبيه   )تشـبيهي  ي اضـافه ( »سيل حـوادث « :»1«ي  گزينه
  .است »دنيا« استعاره از »اين خاكدان« /و استعاره  تشخيص »گويد مي

 -1: دو معنـا دارد » نـام  صـاحب «: ايهام / آميزي حس »رنگين سخنان« :»2«ي  گزينه
  مشهور شدن  -2حك شدن نام روي عقيق 

كنايـه از   »كاسه بـودن  سيه«/ ) پارادوكس( »نمكي در نمك اوست بي« :»4«ي  گزينه
  »بودن بخيل«

  ) آرايه، زبان و ادبيات فارسي(
----------------------------------------------  

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »3« ي نه - 5

  سود در زيان ديدن: »ت«بيت  ←تناقض
  ي تشبيهي اضافه) مشبه(تنزّل ) به مشبه(غبار كوي : »ب«بيت  ←تشبيه
  شكسته دل بودن: »ث«بيت  ←كنايه
  )آسمان وخاك ( »بر آسمان ديدن و از خاك بودن«: »الف«بيت  ←تضاد
  »خشكي زهد«: »پ«بيت  ←آميزي حس

  )آرايه، زبان و ادبيات فارسي(

 )محسن اصغري(     - 6

تنــي  رويــين«: »د«بيــت / » وجــود ديــو ســپيد«: »ج«بيــت : ي خــرق عــادت زمينــه

  »وجود سيمرغ«: »هـ«بيت / » اسفنديار

  .است رايت منسوب به كاوه كاوياني شفدر اختر كاويان يا: »و«بيت : ي ملّي زمينه

  )11و  10هاي  ، صفحه مفهوم، زبان و ادبيات فارسي(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3« ي ه - 7

ايـن اسـت كـه عاشـق از غوطـه       ،»4«ي  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينـه 

  .شود خوردن در آب عشق و معرفت، سير نمي

  هاي ديگر تشريح گزينه

  هاي حريص ناپذيري انسان يريس :»1«ي  گزينه

  دل و ستمگر از خونريزي هاي سخت ناپذيري انسان يسير :»2«ي  گزينه

  ستايش سكوت و خاموشي :»3«ي  گزينه

  )4ي   صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3« ي گزينه - 8

ناكي دور بـدارد  خواهد كه او را از هوس خداوند مياز ) ع(امام سجاد سؤال،  در صورت

معتقد اسـت كـه اگـر    نيز شاعر » 2«ي  در بيت گزينه .شود زيرا كه باعث گمراهي مي

طـوري كـه تيـري كـه      شود همان خير نمي به دنبال هوي و هوس برود عاقبت كسي به

  .رسد پرد به هدف نمي روي هوا مي

  )7 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  ات فارسي پيشزبان و ادبي(

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدالمحمدي(  »3« ي گزينه - 9

  !ناپذير پايان است و راه عشق پايان عشق درياي بي: سؤالصورت مفهوم بيت 

  !پذير است و پاياني دارد هر راهي پايان: »1«ي  مفهوم بيت گزينه

  )25 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  ادبيات فارسي پيش زبان و(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3« ي گزينه گزي -10

پذير نيست اما مفهوم بيت  اند كه رهايي از عشق امكان ابيات مرتبط بيانگر اين مفهوم

برهانـد امـا مـا    ) دام( كند خود را از كمند صيد تالش مي: اين است كه» 3«ي  گزينه

  .ايم و مايل نيستيم از آن رها شويم عمداً خود را در كمند عشق تو افكنده) عاشقان(

  )25 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي فارسي پيش   زبان و ادبيات
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 آمده است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  - 1

اي كه پس از  نام ستاره: عيوق(، )هر چيز كامل: اكسير(، )ذات: طبع(، )اشك: سرشك(، )راست: صواب(، )مجسمه: تنديس(

 )چشم: بصر(، )توجه: التفات(، )كند ثريا طلوع مي

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب  به» كر، خرسند، خيل، صبوحخراميدن، مبت«معناي واژگان  - 2

  دويدن، خلّاق، خشنود، سواركار، صبحگاهنرم  )1

  چه موجب نشاط شود ، قانع شدن، گروه اسبان، آنباهوشراه رفتن به شتاب،  )2

  ، گروه، پگاهراضي، كاشفرفتن،  )3

  ه كه صبح بنوشندچ انه، نوآور، قانع، گروه سواران، هر آنراه رفتن موقّر) 4

 ؟داردوجود اماليي  غلطبيت در كدام  - 3

  دوده چادريـاليه انـغه ـرد بـب دل مي  ريبـر فـنظ هـوتـي ك ول روي بستهـاين غ )1

  را مينثشَبه فروش چه داند بهاي در   كه اهل فضلي و دانش تو قدر فضل شناسي )2

  در شب خواب ني فروغ و مرا ني چشم  ابــر نـب شكّـه لــت اي بـراقـاز درد ف )3

  جا راه ثواب اين از قدم بيرون منه زنهار  اگر خواهي گذشتن از صراط آسان شود بر تو) 4

 ؟است نادرستي تاريخ ادبيات  كدام گزينه از جنبه - 4

  .استهاي معاصر مناظره  ترين نمونه استادانهاز مناظرات پروين اعتصامي  )1

  .ين مقلدان خسرو و شيرين نظامي هستندبيدل دهلوي و وحشي بافقي از مشهورتر )2

  .داند را كيمياي مس وجود عاشق مي  آنسعدي  كهاست عشق  ،شعر و ادب فارسي ي مايه جان )3

  .اند اسدي توسي را مبتكر فن مناظره در ادب فارسي دانسته) 4

 ؟وجود داردهاي كدام گزينه  يهآرا »باغ از گره غنچه دهد روي نما گل/ ي ما گل  رنگين سخني چون كند از خامه«در بيت  - 5

  كنايه - تضاد - تشبيه - اسلوب معادله )2  تناسب - تناقض - تشخيص -آميزي حس )1

  تشبيه - استعاره - آميزي حس -كنايه) 4  مجاز - تام جناس -استعاره -نظير مراعات )3

 دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش
ي خسرو با مناظره( ادبيات غنايي

 )فرهاد، اكسير عشق و بهار عمر

 7تا پايان درس  5درس 
  35تا  28هاي   صفحه

دقيقه 15
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 ؟وجود دارد »تشبيه، استعاره و كنايه«ي  در كدام بيت هر سه آرايه - 6

  ي مستان كن اي محتسب از كينه دل صاف  تفه شبنم نتوان تاـي خورشيد ب رپنجهـس )1

  كنـد نمي يـاد سمـن شـود گـل نمي همـدم  كند را ميل چمن نميـان من چـرو چمسـ )2

  همت دون را اشدـراج بـر معـزل در نظـنـت  زند اشكم به اميد چكيدن دست و پايي مي )3

  ريبان قلم راـت گـده اسـه ديــاك كـچ بي  م راـرق لـر اهـزيـان نيست گـم زبـاز زخ) 4

 با كدام گزينه قرابت مفهومي دارد؟» بگفت آري، چو خواب آيد، كجا خواب؟/ ش بيني چو مهتاب؟ بگفتا هر شب«بيت  - 7

  ابـر اين كشور آفتـب و نتافت خون شد دل  دـروز مان رهـا تيـرخت، شب م هيهات بي )1

  شودن هجر تو گويي كه سحر مي وين شب  روز عمرم ز پي وصل تو شب شد هيهات )2

  ام ردهـران خوابي سر افسانه را گم كـز گـك  رسـاز هستي را مپـاقبت، آغـع از من بي )3

  ر بالين استـار سري نيست كه بـعاشقي ك  خواب در عهد تو در چشم من آيد هيهات) 4

 است؟ متفاوت كدام بيتمفهوم  - 8

  ردــمـم نشـانـر جــمـاب عـاز حس  ذردــان بگـانـروي ج يـان بــر كــمـع )1

  مـنپسياز ــم بـفسـدر نـه انـاب كـشتـب  ست ا دهـناـر دمي بيش نمـه از عمـدرياب ك )2

  ه فرياد رسدـرا بـل مـپيش از اج اـت  م درياب ـوصل هـن بـر بيـمـاهي عـوتـك )3

  درياب كار ما، كه نه پيداست كار عمر  ديدار ممكن است اين يك دو دم كه مهلت) 4

 .دنديگر تناسب دار با يك …ي بيت استثنا ي ابيات به مفهوم همه - 9

  گر شد، ساحل است دست و پايي جلوه هر كجا بي  ذر كه در درياي عشقـافيت بگـاز تالش ع )1

  موده است مسلّـت نبـق و سالمـث عشـديـح  ي رندان طريقه كه در دانجور روي مگرز  )2

  گزند عشق ني، برـر كـو صبـوي چـل شـواص  وـو را ز تـرّد تـه بِبــار او كـت كـن اسـاي )3

  زان رود ــاد خـه بــو كــر تـاد بــبـاي دل م  انـاشقــرد عــس ر آه و دمــان مگيــآس) 4

 ؟سان دارند چه ابياتي مفهوم يك -10

  ايوبي ايـه صبوري كز اين آتش زبون آيد  درد ز عشق او دو صد ليلي چو مجنون بند مي) الف

  رستمتـف مي ه دواـن كـر كـا درد صبـب  اتف غيبم به مژده گفتـه هـا كـي بياقـس) ب

  است ي حيوان درون تاريكي كه آب چشمه  مدار هـو دل شكست ه مينديشـار بستـز ك )ج

  ق و شكيبايي راـد عشـه كنـد كـوانـتـن  دـع كنـجم رـش اگـآت اـو بـول تـآب را ق) د

  چيست؟ دگر گويند از مجنون تنها چه مي آن  هايي ز دوستدارد به تن گر نه عاشق صبر مي) هـ

  ه جانان گفتـك سخن قبول كرد به جان هر  مقبول ي ه بندهـدم ك راـون و چـز چ زنـم )و

  ق استـاي عشـن يغمـريـت مـوري كـصب  ق استـالي عشـيـه استـگام كـآن هن در )ز

  ، و، د ب، هـ) 4  ، ز  ب، ج، هـ )3   الف، د، ب، و )2  ، ز الف، د، هـ )1
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 )كاظم كاظمي(  »3« ي ي گزينه زينه - 1

هـر چيـز مفيـد و كميـاب، جـوهري كـه        :»اكسير«: معناي يك واژه نادرست آمده است

   .تر سازد ماهيت اجسام را تغيير دهد و كامل

  :واژگان صورت سؤالبرخي معناي ديگر 

راسـت،  : صـواب / ثّـه، كالبـد، قالـب    جصورت، تصوير، تمثال، مجسـمه، پيكـر،   : تنديس

ي شـعري،   سرشت، مزاج، طبيعت، رغبت، ميل، قريحه: طبع/ ت، حق، اليق، سزاوار درس

رنگ و روشن در كنار راست كهكشان كه پـس از   اي است سرخ ستاره: عيوق/  …ذات و 

/ مظهـر دوري و روشـنايي و بلنـدي    . كنـد  كند و پـيش از آن غـروب مـي    ثريا طلوع مي

   …و  مهرباني، لطفدن، ردن، توجه كركبازنگريستن، روي : التفات

  )فهرست واژگانلغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »3« ي ي گزينه زينه - 2

وجـود آورده   اي به كه چيز تازه كسي: مبتكر/ راه رفتن از روي وقار و به زيبايي : خراميدن

/ گروه اسبان، گروه سـواران  : خيل/ خشنود، قانع : خرسند/ اق، آفرينشگر باشد، نوآور، خلّ

  .وشندنهر چيزي كه صبح بخورند يا ب: صبوح

  )34و  33، 29، 28 يها   صفحهلغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3« ي ي گزينه زينه - 3

     .است »صواب«مالي صحيح كلمه ا

  )31 ي  صفحهامال، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(                                                                             - 4

  گ.نه بيدل دهلوي ستمقلد خسرو و شيرين نظامي ااميرخسرو دهلوي 
  )28 ي  صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

      ---------------------------------------------- 

 )مريم شميراني(  »3« ي زينه - 5

  آميزي حس: »رنگين سخن«

  »نگارش اشعار زيبا«كنايه از : »)قلم(گل كردن سخن رنگين از خامه «

  و تشخيص استعاره: »دهد ا ميباغ كه رونم«

  تشبيه: »گره غنچه«

  )آرايهزبان و ادبيات فارسي ، ( 

 )مريم شميراني(  »3« ي گزينه - 6

  / »تـالش كـردن  «كنايـه از   »دسـت و پـازدن  «/ استعاره  »زند اشكي كه دست و پا مي«
   تشبيه »تنزل، مانند معراج است«

  هاي ديگر تشريح گزينه
و  صـميميت «كنايـه از   »صاف كردن دل«/ استعاره  »يدي خورش هسرپنج«: »1«ي  گزينه

  »كينه نداشتن يا بخشيدن ديگران
   »معشوق« ازاستعاره  »سرو«: »2«ي  گزينه
  استعاره »گريبان قلم« / »دار سخنان نيش«كنايه از  »زخم زبان«: »4«ي  گزينه

  ) آرايهزبان و ادبيات فارسي ، ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3« ي گزينه - 7

انـد كـه عاشـق خـواب و قـرار       ، بيانگر اين مفهوم»4«ي  بيت گزينه و بيت صورت سؤال
  .برد ندارد و همواره در آشفتگي به سر مي

  )29 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »3« ي گزينه - 8

» 1« ي ولي شـاعر در گزينـه  است، » اغتنام فرصت« »4و  3، 2«هاي  ابيات گزينهمفهوم 
  ».آيد كه بدون معشوق سپري شود، به حساب عمر نمي زماني« :گويد مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .از عمري كه زياد نمانده است، فرصت را غنيمت بشمار :»2«ي  گزينه
  .يار استفاده كن از وصالتا پيش از مرگ عمر كوتاه است  چون :»3«ي  گزينه
  .درياب كه كار عمر مشخص نيستما را پذير است،  اكنون كه ديدار يار امكان :»4«ي  گزينه

  )34 ي صفحه مفهوم،دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )يرانيمريم شم(  »3« ي گزينه  - 9

پيام كلي اين است كه بـراي بـه كمـال رسـاندن عشـق بايـد       » 3و  2، 1«هاي  در گزينه
گويـد كـه نفـس عاشـقان مـؤثر و       شاعر مي» 4«ي  ها را به جان خريد، اما در گزينه رنج
  .ها حذر كرد يراست و بايد از رنجاندن آنگ

  )28 ي صفحهمشابه،  مفهوم،دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »3« ي گزينه  -10

  .قراري عاشق مطرح شده است ناشكيبايي و بي» ، ز الف، د، هـ«در چهار بيت 
تسليم در برابـر  : »و«بيت / اميدواري عاشق : »ج«بيت / صبوري در راه عشق : »ب«بيت 

  معشوق
  )30 ي صفحهمشابه  مفهوم،دانشگاهي،  ي پيشزبان و ادبيات فارس(

دانشگاهي پيش فارسي زبان و ادبيات  
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 معني چند واژه درست است؟ - 1

: آفاق() .ها گويد انديشه پاسخ سخن كه بي آن :حاضرجواب() زخم و جراحت: ريش() جاي بسيار پاك :ملك دار(

 )افسار: عنان() ذات :سرشك() حوض كوچك :آبزن() آرام: ساكن() هيبت: فروغ() ممكن شدن :دست دادن() ها مهرباني

  شش )2    پنج  )1

  هشت) 4    هفت )3

 ؟اماليي است غلط فاقدكدام بيت  - 2

  ه كني دعوي جهانبانيـد كـو را رسـت  هي حميده خصالي كه گاه فكر صواب ز  )1

  وارـورت ديـت صـر اسـو بسي بهتـوز ت  ويـورت ديــان و صـگـوانـي دي رهـصخ )2

  وـي ت هـانـكي دوگـي دـاز تحجـيكي نم  لم چهار تكبير استاـبه ترك ملك دو ع )3

  ن كاو نه مدحت تو كند در زاللت استاو  در بطالت است ت تو كندو نه خدمكا ره) 4

 ؟كدام گزينه درست است - 3

  .هاي حماسي هستند ناپذير منظومه شود؛ زيرا دو عامل وزن و قافيه از اجزاي جدايي كار گرفته مي تر براي شعر به در ادبيات فارسي اصطالح حماسه بيش )1

  .توان با شعر غنايي در ادب اروپا برابر دانست در ادب فارسي ميهاي عاشقانه را  داستان )2

  .اند را مبتكر اين فن دانسته »اسدي توسي«ي طوالني ندارد و  در شعر فارسي سابقه سؤال و جوابي  كاربرد شيوه )3

  .توان نام برد را مي ةادبيات و تعهد در اسالم و الحيااز جمله مشهورترين آثار وي . ي مسائل ديني و اعتقادي است در زمينه »حكيمي«هاي  ي نوشته عمده) 4

 . در بيت زير وجود دارد ،…ي  هاي ذكر شده در گزينه ي آرايه همه - 4

 »داريم ما نرورنه چون فرهاد دستي در ه/ كارفرمايي چو شيرين در جهان تلخ نيست «

  حتلمي - مجاز -حسن تعليل -آميزي حس )2    مجاز - ايهام - آميزي حس - تشبيه  )1

  تضاد - تناسب - ايهام - تشبيه) 4  ايهام تناسب - تشبيه - آميزي حس -كنايه )3

 ؟در كدام گزينه درست است» ايهام -تناقض -استعاره - تشبيه - معادله اسلوب«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات براساس آرايه - 5

  ي تو را  ف خميدهـوان زدن زلـت گ نميـچن   قامتم از خميدگي صورت چنگ شد ولي) الف

  ت رفتـايـكن ي ردهــپ ارا درـكـه آشــك  دارم  حكايتي نـدن و رفتـانـان مـمي) ب

  درآورم) نوعي ساز(حلق چو ارغن  كافغان به ناي  دهر م زـكن م خالص تمنّيـگ غـاز چن) ج

  رـدارت هـن ريشـل كهـت نخـاسـه لـاز نخ  ل از جوان زيادـام ولـر هست طـدر پي) د

 ران من و توستـاني نگـم جهـا چشـاليـح  ره عشق نديد روزگاري شد و كس مرد) هـ

  د، الف، ج، ب، هـ) 4  الف، ج، هـ، ب، د )3  ب، الف، ج، د، هـ  )2  د، هـ، ب، الف، ج  )1

دانشگاهي و ادبيات فارسي پيشزبان
  تحميديه و مناجات

  ادبيات حماسي  
   ادبيات غنايي

درآمدي بر ادبيات غنايي، (
رانه ناپديد، من اين درياي ك

ي خسرو با  همه نيستم، مناظره
فرهاد، اكسير عشق، بهار عمر، 

ي  جو و سپيده مجنون و عيب
  )آشنا

 9تا پايان درس  1درس 
  41تا  1هاي   صفحه

دقيقه 15
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  است؟ متفاوتمعناي كدام بيت  - 6

  و كنيـايت سنگ و سبـحك راـن چـا مـب  يـود ولــوري بـبـق صـان درد عشـدرم )1

  د ز خارا ببرداشنـته بـاخـر ســه گـجـنـپ     چو عشق آرد زور ستا مومي ي هصبر ما پنج )2

  ستـيـرد دل نـد كـوانـن دل تـفت ايـگـب  ردن كس خجل نيست ـر كـت از صبـبگف) 3

  من بين كه كهي به بار نامد تو ز بخت شور  معمري ز دو ديده آب دادال صبر ـه نهـب) 4

 .تناسب دارد …ي بيت استثنا ي ابيات به با همه» كزو چشمت همين بر زلف و رويي است /تو كي داني كه ليلي چون نكويي است «مفهوم بيت  - 7

  ومـكتـرّي است مـان سـا را در ميـه مـك  دــدوزيـن بـيـربـاهـم ظـان چشـقـيـرف) 1

 نهان از چشم ظاهربين تماشايي دگر دارم  بينم جا كه من ديدار مي نظر گردد حجاب آن) 2

  لق ظاهربين قبا پوشيم ماـم خـپيش چش  چون زره زير قباست  ي درويشي ما رقهـخ) 3

  هست اگر در چشم ظاهربين نقابي در ميان  بيند لقا  رده ميـپ دالن بي نـي روش دهـدي) 4

 .قرابت مفهومي دارد …ي  بيت گزينه جز ابيات به ي ابيات زير از مثنوي مولوي، با همه مفهوم كلي - 8

  د پريشان و غويـو مجنون شـز تـك  يه كان تويـخليف لي راـت ليـفـگ«

 »گفت خامش چون تو مجنون نيستي  نيستي زونـاف وـان تـوبـر خـاز دگ

  اي دهـــدي ر ميــنـه هـلـمـا جـه بـيـع  اي دهـدي ر ميـدك اثـق انـشـر ز عـگ  )1

  ه سعدي چنين هنر داردـب كـيـدام عـك  عوام عيب كنندم كه عاشقي همه عمر )2

  ليلي را الـجم ونـي مجن دهـه ديـببين ب  ني اي رقيب در عشقشمالمتم چه ك )3

  ارــم يـب چشـيـد ز عـابـر يـــبـي خـك  ود در عشق زارـون بـق چـاشـرد عـم) 4

 شود؟ در كدام گزينه ديده مي» ان لم يكن دين فكونوا احراراً في دنياكم«ي موجود در عبارت  توصيه - 9

  المي ـوش عـزان كه باشد عالم آزادگي خ  اشــده برو آزاـالم آزادي بـدت از عـايـب  )1

  اشــاده بـاك ره افتـــت خــفـر صــــب  اشــــــردم آزاده بـــــاك ره مـــــخ )2

  اشـه، از الف سخن آزاده بـچون ندارد ماي  مغز را ي بي د پستهـنماي وا ميـده رسـخن )3

  تواند شد دل ي صد شيرازه تهي با دست كه  صنوبر ختم رعنايي نبر آن آزاده باشد چو) 4

اران به سخره كند، به استحكام كاخ پوشالي جب روزان كه سيل حوادث را هدايت مي مگر اشك سيه«مفهوم عبارت كدام گزينه با  -10

 ؟معنايي داردارتباط » نگرد؟ نمي

  سوزد ور و جفا نميـه ز آتش جـكسي ك  مدار كه هست گمان زاـاف مـط غـن محيـدر اي  )1

  به يك اشاره دو صد كوه را چو كاه كنند  وز دليـه سـود بـن شـه روشــرار كــآن ش از )2

  چشم آخر هم سير نشد ز ايشان اين گرسنه  اران كاين خاك فروخورده استتن جبچندين  )3

  ر آتش سوزان نينديشدـزم تـك هيـز اش  ينديشدنان ـومــظلـم مــم ز آب چشـدل ظال) 4
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 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(     - 1

: فروغ/ ها  سرزمينهاي آسمان،  كرانه ،ها افق: آفاق/  مركز خالفت ،پايتخت :ملك دار
  اشك: سرشك/  اي كه از آتش و خورشيد باشد، پرتو روشني

  )تركيبيلغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )داود تالشي(     - 2

  .است صحيح» درست، راست«به معني » صواب«ي  واژه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مسخره = سخره  ←صخره : »2«ي  گزينه
  داري زنده شب= تهجد ← تحجد: »3«ي  گزينه
  گمراهي= ضاللت  ←زاللت : »4«ي  گزينه

  )فهرست واژگانو  40، 7ي  ها صفحهامال، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     - 3

ي  كه عمده قلم و متعهد معاصر است محمدرضا حكيمي از نويسندگان خوش
  .ي مسائل ديني و اعتقادي است هاي او در زمينه نوشته

  هاي ديگر تشريح گزينه
هاي حماسي  ناپذير منظومه يياز اجزاي جدا آهنگدو عامل وزن و : »1«ي  گزينه
  .هستند
ادب اروپايي برابر در ي نمايشبا شعر را ي فارسي  هاي عاشقانه داستان: »2«ي  گزينه
  .اند دانسته
  .ي طوالني دارد ، سابقه)مناظره(سؤال و جواب ي  كاربرد شيوه :»3«ي  گزينه

  )38 ي صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(     - 4

/ آميزي  حس »جهان تلخ«/  »مهارت داشتن«كنايه از  »دست در كاري داشتن«
 )منظور شاعر(ي فرهاد  معشوقه -1 :ايهام تناسب »شيرين«/ تشبيه  »چون فرهاد«
/  ).با تلخ تناسب داردو  كه در گزارش بيت منظور شاعر نيست(طعم شيرين  -2

  تلخ و شيرين: تضاد. / كند اشاره مي» به داستان شيرين و فرهاد«: تلميح
  )آرايه، سيزبان و ادبيات فار(

----------------------------------------------  
 )داود تالشي(     - 5

هر دو مصراع در (مصراع دوم مثالي است براي مصراع اول  :اسلوب معادله ←» د«
قامت من مثل چنگ شد از نظر « :تشبيه ←» الف« / )مفهوم بيان شده است يك

 ←» ب«/ تشخيص و استعاره  :غم) دست( چنگ :استعاره ←» ج«/  »خميدگي
دو معنا » نگران« :ايهام ←» هـ«/  »ايت سخن گفتني كن آشكارا در پرده«: تناقض
  نگران بودن -2نگاه كردن  - 1 :دارد

  ) آرايه ،زبان و ادبيات فارسي(

 )ساري -حسن وسكري(     - 6

جمع شدن عشق و «د كه نكيد دارأبر اين نكته ت» 3و  2، 1«هاي  ابيات گزينهمفهوم 
: گويد مي» 4«ي  اما بيت گزينه كند تواند صبر پيشه عاشق نمي» .صبوري ناممكن است

   ».صبر كردم اما ثمري نداشت«
  ) 30ي  مفهوم، صفحه، دانشگاهي پيش زبان و ادبيات فارسي( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     - 7

هاي مرتبط است، اما  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه» نكوهش ظاهربيني«
پوشي و درويشي  از ترس مردم زمانه، خرقه«: گويد شاعر مي» 3«ي  در بيت گزينه

  ».خود را پنهان كرده است
  )36 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  پيش زبان و ادبيات فارسي( 

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(     - 8

داند، چيزي كه عوام آن را عيب  سعدي، عاشقي را هنر خود مي» 2«ي  گزينهدر 
ي ديگر، بر اين موضوع تأكيد  سؤال و سه گزينهصورت ولي در ابيات  ،شمارند مي

  .بيند نميمعشوق را اشق، عيب شده كه ع
  )37 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 9

 »اگر دين نداريد الاقل در زندگي دنيايتان آزاده باشيد«: فرمود) ع(حسين  ماما
  .شود ميديده » 1«ي  ه آزادگي در گزينهبتوصيه 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .متواضع باش: »2«ي  گزينه
  .اي الف سخنوري نزن مايه چون بي: »3«ي  گزينه
  .آورد دست مي آزاده كسي است كه دلي به: »4«ي  گزينه

  )40 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 
----------------------------------------------  

 )شميراني مريم(     -10

روزي بنياد ستم  ،ديدگان نويسنده در عبارت صورت سؤال معتقد است كه اشك ستم
  ديده نيز شاعر معتقد است كه سوز دل ستم» 2«ي  كند و در گزينه را نابود مي

  .)كار را نيز داردپس قطعاً توان نابودي بنياد ستم(. تواند كوهي را از هم بدراند مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .سوزند همه از آتش ستم مي ،در اين محيط پر غم: »1«ي  ينهگز
اران بسياري را در خود دفن كرده ولي باز هم از ايشان خاك جسد جب: »3«ي  گزينه
  .شده استنسير 
  .ديده ندارد از سوز و اشك ستم سيتر ستمكار: »4«ي  گزينه

  )40 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

 دانشگاهي فارسي پيش   زبان و ادبيات
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 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» بهل -نبازند - جرگه -خدنگ - شرنگ«معني واژگان  - 1

  اجازه بده -شوند سرگرم نمي - زمره - دهند سرتيري كه در غالف گذارند و  -چين و چروك) 1

 بگذار - كنند توجهي نمي - گروه -درختي است بسيار سخت - زهر) 2

  كن رها - ردازندپ نمي -دسته -علف جارو - شيريني) 3

  رها كن - گيرند خرده نمي -گلّه - سازند …و  درختي كه از چوب آن تير - هر چيز تلخ) 4

 ؟است آمده معني چند واژه در كمانك مقابل آن درست - 2

 - )كه چشم و گوشش معيوب باشد آن(لنگ و لوك  -)مرغ حق(چغز  - )وار آزاد و گستاخ(پاي بگرد كرده  - )به خود آمد(با خويش رسيد 

 )دنمرخفيف و خوار ش(خطّي بر كسي كشيدن  - )ناله( فغان - )بخشش(شاباش  -)شباويز(زغن 

  پنج) 4  چهار )3  سه )2  دو )1

 يابيد؟ اماليي مي غلطدر متن زير، چند  - 3

و كدام  دوستان گذرد چه لذّت توان يافت؟ غچگونه نيامدمي و به چه تأويل توقّف روا داشتمي و از آن زندگاني كه در فرا: باخه گفت«

كه چون كسي در سخن هجر از معونت بر خرسندي و آرامش نفس در حوادث ديدار برادران است  يخردمند آن را وزني نهاده است؟ و يك

 ».و نقصان پذيرداافتاد بصيرت 

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

 ؟است نادرست ي تاريخ ادبيات عبارت از جنبهكدام  - 4

  .شود ارزش است و حسب حال محسوب مي اي ماندني و با گونه حمد غزالي، اعترافاز امام م» لالمنقذ من الضّال« )1

  .كوب است اثر دكتر عبدالحسين زرين) ي نظامي درباره(» وجوي ناكجاآباد پير گنجه در جست«اثر استاد سعيد نفيسي و » شرح احوال و آثار رودكي« )2

  .شوند نامه محسوب مي هر دو زندگيالشعراي محمد عوفي  ةاالولياي عطّار و تذكر ةتذكر )3

  .هستند» قاضي ابرقو«و » محمود واصفي«، »آبادي ميرزا يحيي دولت«ترتيب از  به» ي رسول اهللا سيره«و  »بدايع الوقايع«، »حيات يحيي«هاي  كتاب) 4

 ؟دشو ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» نما و اغراق تعليل، ايهام، متناقض تكرار، حسن«هاي  آرايه - 5

  ي ما را ديده چشم جهان مبين دهـاديـن  را اــي م دهـر ديـم ز نظـالـو عد اد ـافت) الف

  پنداشت سير دريا كرد دوست كه به غير  ان من كه گريه نكردـگري ي د ديدهـدي هـك) ب

  آن سريم رود هم برـب سر دشمن شوند و  روزگار خلق كه گر وـا تـا را سري است بـم) ج

  آيد مي بسيار چشمم مگر در از آن رو آب  شود پيدا تر مي س يار خوشچو اندر آب عك) د

 ودـاده بـافت به دام اشتياق طاير فكرش   نوشت حافظ آن ساعت كه اين نظم پريشان مي) هـ

  ، ب، الف  د، ج، هـ )2    ، ب ج، د، الف، هـ )1

  الف، ب، ج، د، هـ) 4    ، د، الف، ب ج، هـ )3

دقيقه 15دانشگاهي و ادبيات فارسي پيشزبان

  غنايي ادبيات
قلب مادر، كيش مهر، سرود عشق و ( 

 )رباعي و دوبيتي ديروز و امروز

رآمديد( نامه زندگي/  حال حسب
نامه و چند حكايت  حال و زندگي بر حسب

 )از اسرار التوحيد

  13تا پايان درس 10درس
  58تا  42هاي   صفحه



   3: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  95 دي 3 آزمون -)3( ي پروژه 
 

 ذكر شده است؟ نادرست روي كدام گزينه ي روبه آرايه - 6

  )، كنايهاستعاره(قلم شانه زدند  تا سر زلف سخن را به  كس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب ) 1

 )، جناس ناقصتناقض( ز باد نتواند پريشان داشتنـاك را جـخ  جمع گردي، بهر آنك بيرون كن ز سر تا باد) 2

  )هشبيت، ايهام تناسب( رود ر ميـه سـادم آتش بـرهـــو فــچ  رود  مي ه درــــن بـــم ي ازـنـريـيـو شـچ) 3

  )آميزي، تشخيص حس(آرزوست  ايمانم كو قسم چشم، صورت  ي ايمان و مست شد  هـد قصـم شنيــوشـگ) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 7

  جاستار كـخ بي لـا گـبفرم ولـر معقـكـف  اد خزان در چمن دهر مرنجـظ از بـافـح) 1

 د عهد الستــان هـال بستـم بــكـه حـبلي ب  جـرن ود بيــش سر نميـش ميـام عيـقـم) 2

  ارندـه خلق اغيـم، همـرفتـار گـو را يـا تـت  ها خارند  و ديدم، همه گلـا گل روي تـت) 3

  ولَهبي استـرار بـا شـوي بـراغ مصطفــچ  خار، كس نچيد آري درين چمن گلِ بي) 4

 .با بيت زير قرابت معنايي دارد …ي  بيت گزينه جز به ي ابيات همه - 8

 »دارهاـايي ز پنــه ودهــر تـــگـم  ار ــر يـهــجز دل و م انـجه ه داردـچ«

  ويي بطالت استـه بگـر چـجز سرّ عشق ه  ايع استـمر ضـجز ياد دوست هر چه كني ع )1

  ز خم ابروي دوستـنيست جاق ـفتنه در آف  ارــف يـشكن زل زـج ر نيستـه در شهـولـول )2

  ياب است، ارزان كي شود كم جنس ما بسيار  ز به مهرـا آزادگان را جـم ردـوان كـده نتـنـب )3

  عشق سرآيد، تلف است ه نه درـك هر حياتي  است در اين بحر كف است عشق هر چه جز گوهر) 4

 ؟نداردبا ساير ابيات قرابت معنايي مفهوم كدام بيت  - 9

  رست و ولوله در باغ و بوستان انداختـب  امت توـنه بستان كه سرو قغ ماند و نه با )1

  اني استـانـج ي رهـف صنمي و چهــك  ت ـه زير پاي هر ناداني اسـه بـاكي كـخ )2

  رويي رسته است  ان سبزه ز خاك اللهـك  نهيـواري نـه خـا بـزه تـر سبـر سـا بـپ )3

  واني استــر دور جـبـدل هـيـي سوــم  ي رسته به طرف جوي ي بنفشه آن سايه) 4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات،  -10

  ر و منيـارگي به ز كبــچـه بيـــك  اه غنيـــارگـــت در بــسـدانــن )1

  تا بيني ويشتنـت و خــاعـه از طـب  تا ر اين آستان عجز و مسكينيـب )2

  دايي، خوديـدر خــد انـگنج ميـن  ز نيكان شمردي، بدي  چو خود را )3

  دـليــد كــايـبـش را نـــدرِ دوزخ  كرا جامه پاك است و سيرت پليد) 4
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 )بخش زماني سعيد گنج(     - 1

درختي بسيار سخت كـه از چـوب آن تيـر و    : خدنگ/ زهر، سم، هر چيز تلخ : شرنگ

: بهـل / پردازند  كنند، نمي هي نميتوج: نبازند/ گروه، زمره : جرگه. / نيزه و زين سازند

  بگذار، رها كن

  )46و  42 يها  صفحهلغت، فهرست واژگان و دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(     - 2

كـه پـا و دسـتش     آن: لنگ و لوك/ قورباغه : چغز: اند از معناي درست واژگان غلط عبارت

تـر از بـاز،    اي اسـت شـكاري كوچـك    پرنـده : زغـن / معيوب باشد؛ مجازاً ضعيف و ناتوان 

خطّـي بـر   /  .طال يا پولي كه بر سر عروس يـا دامـاد ريزنـد    شادباش،: شاباش/ گير  موش

 زدن به كسي برچسب: كسي كشيدن

  )58و  56 ي ها صفحهفهرست واژگان و لغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(     - 3

  . است» فراق«امالي صحيح كلمه 

  )49 ي  صفحهامال، دانشگاهي،  ادبيات فارسي پيشزبان و (

----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(     - 4

عـوفي   اثر محمـد  »ي لباب االلباب تذكره«اثر دولتشاه سمرقندي است و  »الشعرا ةتذكر«

  .است

  )55 ي  صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 5

چون تصوير يار در آب زيباتر است، چشمم پـر  : تعليل حسن: )د/ » سر«ي  تكرار واژه: )ج

چشـمي  ) 2 اسـت  چشمي كه جهان را ديده) 1: ديده جهان ←ايهام : الف. / شود آب مي

اغراق، هر كس چشـم گريـان   : )ب/  »ظم پريشانن«: نما متناقض: )هـ. / كه باتجربه است

اشكم دريـايي  . (كند كرد دارد دريا را تماشا مي مرا ديد، گريست به غير از يار كه فكر مي

  .)به پا كرده بود

  )آرايه، زبان و ادبيات فارسي( 

 )داود تالشي(     - 6

اي در مصـراع اول بـه معنـ   » بـاد «. / و تنـاقض ندارنـد  تضاد دارنـد  » پريشان«و » جمع«
لـي  و جنـاس تـام دارنـد   » جا شدن هـوا  جابه«در مصراع دوم به معناي » باد«و » غرور«

  .جناس ناقص نيستند
  هاي ديگر تشريح گزينه

كنايـه از  » نقـاب گشـودن  «/  »زلـف سـخن  «، »رخ انديشـه «: استعاره: »1«ي  گزينه
  »آشكار ساختن«

شـيرين  «: معنـا دارد  دو» شـيريني «: ايهام تناسـب / » چو فرهاد«: تشبيه: »3«ي  گزينه
  )تناسب با فرهاد(بانوي ارمني  - 2) معناي مورد نظر شاعر(» بودن
گوشـم  «: تشـخيص ) / چشـايي (ست شـد  م) شنوايي(گوشم : آميزي حس: »4«ي  گزينه

  )آرايهزبان و ادبيات فارسي، (  »  صورت ايمان«، »مست شد
----------------------------------------------  

 )ميكاظم كاظ(     - 7

هسـتند، امـا بيـت    هـاي دنيـا    ها و ناخوشـي  ابيات مرتبط بيانگر در هم آميختگي خوشي
  .شويم ما وارستگاني هستيم كه فقط در قيد محبت اسير مي: گويد مي» 3«ي  گزينه

  )45 ي صفحهمفهوم، مشابه دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(
 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     - 8

در دنيا اهميـت دارد،  چه  آن :»4و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه
  .ارزش است عشق ورزيدن است، هر چيزي غير از عشق يار، بي

  )45 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )لشيداود تا(     - 9

همه جا پر از ) تجليات معشوق(با روييدن زيبايي قامت تو  :»1«ي  بيت گزينهمعناي 
  .ولوله و شادي شده است

  هاي ديگر تشريح گزينه
ي معشـوق يـا    خاكي كه در زير پاي هر ناداني وجود دارد در حقيقت چهره: »2«ي  گزينه
  .زيبارويي بوده است دست
  .دامن صحرا نشانگر مرگ زيبارويان استهاي روييده در  سبزه: »3«ي  گزينه
  .رويان مرده در خاك است گل بنفشه كبود رنگ نشانگر موي سياه زيبا: »4«ي  گزينه

  )50 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -رتضي منشاريم(     -10

هستند و در هر سـه بيـت،   » تكبر و خودبيني«در نكوهش » 3و  2، 1«هاي  ابيات گزينه
آن كسي كه : گويد مي» 4«ي  بيت گزينه. بيني و خودخواهي مذمت شده است خويشتن

  .ي پاك دارد، اما سيرت او زشت است، درِ دوزخ را بايد به روي او باز كرد جامه
  )57و  56 يها  صفحهمفهوم، مشابه دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

دانشگاهي پيش فارسي زبان و ادبيات 
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 ؟ترتيب كدام است به »مگر، شهربند، غريبه، مهجور«هاي  معني واژه - 1

  شده ترك، شگفتيبه تحقيق، زنداني،  )2    ، متروكشگفتيحتماً، حصار،  )1

  افتاده دورهر آينه، محبوس، نادر، ) 4  خورده شرط، زندان، عجيب، شكست بي )3

 ؟اماليي است غلط فاقدكدام بيت  - 2

  مي كو جمله سبب بيندچشمحجوب بود   ها  د اصرار و عجايباشـرون سبب بــيـب )1

  دــــايـــب ار ميـــي لــه را وصـــر كــــه  دــايــب ار ميــه كـــدي بـــحـو ج دـــج )2

  رامت برخاستـاموس كــوري و نــام مستــن  نشينان سالح د و از گوشهـب شــالـق غـعش )3

  ه سربلند و چه پستـرواق و طاق معيشت، چ  ت رحيلاز اين رباط دو در، چون ضرورت اس) 4

 ؟ترتيب متناسب است كدام گزينه براي تكميل عبارات به - 3

باب تنظيم  …سروده و در  …اين اثر بر وزن  .ي ايران سعدي شيرازي است اثر ارجمند شاعر و نويسنده… يا  سعدي نامه« )الف

  ».شده است

   ».تن از عارفان بزرگ سخن گفته شده است …است كه در آن از شرح حال  مانده از عطار تنها اثر منثور باقي …« )ب

  هفتاد و سه -الطير منطق -ده -حديقه -گلستان )2  تاد و دوهف -االوليا ةتذكر -ده -شاهنامه -بوستان) 1

  هفتاد و سه -االوليا ةتذكر -هشت -شاهنامه -گلستان) 4  هفتاد و دو -الطير منطق - هشت -حديقه -بوستان) 3

 ؟ها تماماً در بيت زير وجود دارد كدام آرايه - 4

 »چو تاب طرّه به هم بر زني همه چين را/ چو در گره فكني آن كمند پرچين را «

 ، تشبيهي حروف نغمهاستعاره، مجاز، ايهام تناسب، ) 2  ايهام، كنايه، مجاز، جناس، اغراق) 1

  نظير، اغراق، ايهام تناسب، حسن تعليل، جناس مراعات) 4  نظير، كنايه تشبيه، استعاره، ايهام، مراعات) 3

 ؟به ترتيب در كدام ابيات آمده است» تعليل، استعاره، تشبيه، مجاز تناقض، حسن«هاي  آرايه - 5

  ي احباب را سينه صاف اگر با خويش خواهي   ي خود سعي كن تا ممكن است در صفاي سينه) الف

  سوزن سنگ را به ازدـس ور ميـزنبي  خـانـه   شوخ مژگان بر شكيبايي مناز اي دل كه آن) ب

  تاب را ا در آغوش آورد خورشيد عالمـت  كشد صبح هر روز از شفق صد كاسه خون سر مي) ج

  را ار است خزانـهـوش بــن جـي م دهــدر دي  وداـي س هـايــم كنُست تُـيـن نـر مــز ســغـم) د

 دست را  ون مرجان كند از بحر، خونينـه چـك آن  كند ائب پنجه رنگين ميـره، صـطـونِ قـه خـكي ب) هـ

  هـ ،الفد، ج، ب، ) 4   ، بالف، ج، د،  هـ )3  ب، الف،  د، ج، هـ) 2  الف، ب، د، ج،  هـ) 1

  

دانشگاهي و ادبيات فارسي پيشنزبا
   تعليمي ادبيات

شعر «درآمدي بر ادبيات تعليمي (
گويي و ذكر  ، پرورده»تعليمي

  )»ره«بن منصور  حسين
  16تا پايان درس  15درس 

  72 تا 63هاي   صفحه

دقيقه 15

  
الً يك يا دو سؤال از آن قرار گرفته همواره مورد توجه كنكور سراسري بوده و معمو 3و   2بخش اعالم كه در انتهاي كتاب ادبيات فارسي 

  .ي آن را فراموش نكنيد مطالعه. شود مطرح مي
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 ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه  - 6

    بر روي خلق در بسته است از آن كس است كه  گر هست ان ـر ز جنّت دربسته در جهــاث )1

  ر و شور از كنار انديشه كنـر شـدر محيط پ  يار دارد در كمينر بسـسگيري درد گوشه )2

  وهــكـذرد در شـــگـان بــمــرت ز آســس  وهـو كـــن آري چــدام اي درـــر پــاگ )3

  نيست گنجينه حاجت ازيـني رش از بيــديگ  يافت بود آن را دل چو عزلت گنج عزّت، كنج )4

 ؟متناسب است» نشايد بريدن نينداخته/ ناساخته  نبايد سخن گفت«مفهوم كدام ابيات با بيت  - 7

  ود رازـدا شـيـن پــخـد در ســـو آيــچ  از ـن بـد سخـرد آمـم لـل عقـدلي) الف

  پرورد چون صدف هر كس سخن را در دهن مي  ريزدش تأمل دم مزن كز لب گهر مي بي )ب

  نـده ت ازـب بنهفـل ان،ـد از زبـانـدل بست  نهان بود از آن  گنج تو راز من از عشق )ج

  اشدـاقل بـه عـرد كـد مـنـه كـديشـاول ان  ار نيايد به دهانـب رـه دگـن گفتـسخ )د

  دست به چيدن مگذار ل نشود،ـا گـه تـغنچ  تأمل سخن خود مده از دل به زبان بي )هـ

 اشيـوش بــامــردي ار خــا گــه دريــك  ا به كي در جوش باشي؟ـت هو چشمـچ )و

  ج، ب، الف) 4   و، الف، د )3   الف، هـ ، و )2  د، بهـ ،  )1

 ؟ است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 8

  مردود باد ز آسمان كبريا طانـو شيـچ هم  ملك هر كه مقبول تو نبود گر همه باشد) 1

  رف نيافت هر آن كاو نجست با تو وصالـش  د هر آن كاو نديد از تو قبولـديـر نـخط) 2

  رر بـود و سپـر زره و خـي بـه كنـي تكيـك  وستـر تــو تأييد الهي سپ چون عصمت) 3

  نه به بحث و نه سرود بهل اين را كه نگنجد  الصـول خـه ز مردود گريزي نه ز مقبـن) 4

اند د آيد كه مي دانند معذورند؛ از او هم سختم مي ها نمي كه آن آن: است؟ گفت از گلي آه كردن چه سرّ: گفتند«مفهوم عبارت  - 9

 ؟با كدام گزينه ارتباط دارد» .بايد انداخت كه نمي

  دـكن ت نميـاه واليـادشـه پــچ رد آنــك  ي غمش هـم شحنــار دلــار در ديــي يـب) 1

  كند حكايت نمي دوست الــا خيــز بــج  ه ديدـچ ديده آن ي غم دست هجر ديده از) 2

  كند ن كه دوست حمايت نمياين جور بي  ام دكيش گشتهـر دشمن بـيـان تــربـق) 3

  كند ايت نميـت شكـور دوســور ني ز ج  ي حسين از دست دشمن است همه ناله) 4

  است؟ متفاوت بيتمفهوم كدام  -10

  )رنگ(ايد خضاب ـون بـاشق را ز خـت عـدس  واب؟ ــد صـاشـان بــدستتاب ــضـي خــك )1

  خون نگاري دست و پاي شير را نيست غير از  د به زينت التفاتـاشـب ردان را نميــرمـيـش )2

  ا دست خضاب آيد برونـه بـانـار از خـر نگـگ  پيش اهل دل شود روشن كه خون ما كه ريخت )3

  شخويشتن ون دلـد از خـنـك ونـگـلـگ ازــب  اهيي عاشق ك رهـو چهـم تـود در غـر شـگ) 4
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 )محسن اصغري(     - 1

محبوس، : شهربند/ ، هر آينه هيچ شرطي، به تحقيق، حتماً شرط، بي نه اگر، بي: مگر
  شده افتاده، متروك، تركدور : مهجور/ نادر، نو : غريبه/ زنداني 

  )فهرست واژگانو  68ي  لغت، صفحهدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(     - 2

  هاي ديگر تشريح گزينه

   .درست است» رازها«به معناي » اسرار«: »1«ي  گزينه
  .درست است »تالش«به معني » جهد«: »2«ي  گزينه
  .درست است »خير، نيكي«به معني » صالح«: »3«ي  گزينه

  )70و  69 يها  صفحهامال،دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(     - 3

باب  دهسروده و در  شاهنامهاين اثر بر وزن /  … بوستاننامه يا  سعدي) الف
  .تنظيم شده است

شرح حال از مانده از عطار است كه در آن  تنها اثر منثور باقي االوليا ةتذكر) ب

  .است… بزرگ از عارفان  هفتاد و دو تن
  )69و  66 يها  صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 4

/  »مردم چين«در مصراع دوم، مجاز از » چين«: مجاز/  »زلف«از استعاره » كمند«
 - 2 )معني مورد نظر شاعر(كشور چين،  - 1: در مصراع دوم» چين«: ايهام تناسب

: ي حروف نغمه/  ).با طرّه و كمند پرچين تناسب دارد(، »چين و شكن زلف«
  »ر«صامت 

  ) آرايه،  ادبيات فارسيزبان و ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 5

سرخي «: تعليل حسن» ج«بيت / » خزان كه جوش بهار است«: تناقض» د«بيت 
كه بتواند خورشيد را  و اين شفق بدان سبب است كه صد كاسه خون سركشيده است

» هـ«بيت /  ادبي براي سرخي آسمان و طلوع خورشيد دليل ».در آغوش كشد
ي زنبور سوراخ سوراخ  سنگ را مثل خانه«: تشبيه» ب«بيت / خونِ قطره : استعاره

  »دل«مجاز از » سينه«: مجاز» الف«بيت / » .كند مي
  ) آرايه، ادبيات فارسيزبان و ( 

 )داود تالشي(     - 6

  . است» كردن گيري و عزلت و سكوت گوشه«بيانگر هر سه بيت 

گيري كني  خواهي از بهشت نشاني يابي بايد از مردم گوشه اگر مي: »1«ي  گزينهبيت 

سرافرازي ) مصراع اول(گيري كني  اگر گوشه: »3«ي  گزينهبيت ) / مصراع دوم(

  . گيري گنج عزّت يافت لت و گوشهبا عز: »4«ي  گزينهبيت . / يابي مي

گيري درد  گوشه= مصراع اول(گيري نكن  كند گوشه سفارش مي: »2«ي  گزينهبيت 

  ) سر دارد

 )66 ي صفحهمفهوم،  ،دانشگاهي پيش زبان و ادبيات فارسي(

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(     - 7

  .گفتن تأكيد دارند گويي و انديشيده سخن سنجيدهبه » ب، د، هـ«سه بيت 

تناسب » عيب و هنرش نهفته باشد/ تا مرد سخن نگفته باشد «با بيت » الف«بيت 

  سكوت و خاموشي: »و«بيت / رازداري : »ج«بيت . / دارد

  )67 ي هصفح مفهوم، دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     - 8

است، اما در بيت » اصل، تأييد و عنايت پروردگار«مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

  .، از مورد قبول قرار گرفتن و يا طرد شدن گريزي نيست»4«ي  گزينه

  )69 ي صفحه مفهوم، دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 9

كه منظور منصور حالج را  ي منصور حالج از آن است كه شبلي با وجود اين شكوه

كند؛ اين شكايت از  شود و او را محكوم مي داند، باز هم با جماعت همرنگ مي مي

  .ميبين نيز مي» 3«ي  دوست را در بيت گزينه

  )71 ي صفحه مفهوم، دانشگاهي، و ادبيات فارسي پيشزبان ( 

----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(     -10

شق، اگفته شده كه گلگونه و زينت مردان ع» 3«ي  جز بيت گزينه در تمام ابيات به

» 3«ي  زينهكه در گ در حالي ،بازند پاكباز و جان ،خون و جان ايشان است و عاشقان

چنين  معشوق خون عاشق را ريخته و به همين دليل است كه دست او اين: گويد مي

  .سرخ گشته است

  )71 ي  صفحهمشابه  مفهوم،دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

اهيدانشگ پيش فارسي زبان و ادبيات 
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 ؟ترتيب آمده است در كدام گزينه به» قمري، چوك، گرزه، ارغند«معني واژگان  - 1

    شجاعكريم، شباويز، مار بزرگ، يا )1

  وحشتناكمرغ حق، مرغي شبيه جغد، مار بزرگ،  )2

  قهرآلود، افعي، مرغ حق، ي گنجشك اندازهبه اي كوچك  پرنده )3

  شكوهوعي مار كشنده، ي كبوتران، مرغ حق، ن اي از راسته پرنده) 4

 ؟درست آمده است چند واژه در برابر آن معني  - 2

، )درخت گل: نبگل(، )نوايي منسوب به فريدون: گنج فريدون(، )مرواريد به رشته كشيده شده: مسمط(، )سراپرده: خرگه(

مأمور اجراي : داروغه(، )ميكده: رخما(، )اي معطّر ماده: غاليه(، )افتاده عقب: افكند پس(، )سرمايه: مايه دست(، )تخت: اورنگ(

 ) احكام الهي

  هشت) 4   هفت )3  شش )2  پنج )1

 ؟اماليي وجود دارد غلطدر متن زير چند  - 3

خواست، شور  وقاحتأخذ مؤاخذت دست نداد، برگ فرار كردم، عقلم به مچندان كه به غيرت خواستم و به حيرت نشستم، «

ي اوج و حضيض در آهم  ، چون نغمهبعول و حوش با حول و رخدم از ححواشي و در عزيزان افتاد و شيون در كنيزان، 

 ».آميخته، شفاعت وقوف را در دامنم آويختند

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

 ؟كند جاهاي خالي عبارات را واژگان كدام گزينه كامل مي - 4

ي  ترين چهره عر و شاعري و برجستهپردازي جايگاه دارد تا در عالم ش و داستان …تر در دنياي  بيش …ي توصيفات  شيوه«

  ».داند را به جاي تخيل شرط اصلي نويسندگي مي …است كه  …،  …مكتب 

  حواس ظاهري -اميل زوال -سمبوليسم - نويسي رمان -تخيلي) 1

  بيني واقع - اميل زوال -ناتوراليسم -نويسي رمان -واقعي )2

  نيبي واقع -شكسپير -رئاليسم - نويسي نامه نمايش -واقعي) 3

  تشبيه و مقايسه - هوگو ويكتور -ناتوراليسم -نويسي نامه نمايش -تخيلي) 4

 ؟نيستموضوع مطرح شده در كدام گزينه درست  - 5

  .شود ي منوچهري است كه در آن توصيف عناصر طبيعي ديده مي سروده» بط سفيد جامه به صابون زده است  گويي«ي  قصيده) 1

  .شود ي اشعار تعليمي محسوب مي او در زمره »مست و هوشيار«ي  ر ادب پارسي است كه مناظرهپروين اعتصامي مشهورترين زن شاعر د) 2

  .سرود، نيافت 1301اي را كه در سال  سرود هرگز موفقيت دماونديه 1300اي كه بهار در سال  شهرت شاعري بهار به قصايد اوست و دماونديه) 3

  .ترتيب فردوسي، نظامي و سعدي سرآمد هستند عاشقانه به در توصيف رويارويي پهلوانان، مجالس بزم و شور) 4

  

دقيقه 15 دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش

  ) مست و هشيار( تعليمي ادبيات

  توصيف و تصويرگري

20تا پايان درس  17درس 
  89تا  73هاي   صفحه

  
  .با تمرين  اين مبحث از كتاب آبي بر سؤاالت آن مسلط شويد. گردد سؤال  مطرح مي 9در كنكور سراسري از مبحث مفهوم، 
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  وجود دارد؟» تشبيه«در ابيات زير چند  - 6

  نديد كس گل انجام بر سر آغاز  صفت زين بهار نوميدي فغان كه شمع) الف

  خواهي سرت به سقف نيايد خميده رو  وار ي گردون هالل در تنگناي خانه) ب

  شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1

 ؟درست است تماماًاي مقابل كدام بيت ه آرايه - 7

  )آميزي حسحسن تعليل، (است  گلناريبه وقت صبح چرا كوه و دشت   كند گردون ه در دل شب خون نميـاگر ك) 1

 )استعاره، تضاد(ه در كنار من است ـار مني جملــو در كنــچ  تانب رو و گل و سوسن اي بهارـار و سـبه) 2

  )معادله تشخيص، اسلوب(اي ز دهان قمر، سخن  رگز شنيدهـه  ت به حسنآيدم همي كه قمر خوانم شرم) 3

  )، پارادوكسمجاز(ا ماهي ـود تـاه بــو از مــن ملك تـريـت كم  د اي دلـشنـخـبـر بـفقرت سلطنت ـاگ) 4

 ؟با كدام گزينه قرابت دارد» بند چهر دل ،بنهفته به ابر/ تا چشم بشر نبيندت روي «مفهوم بيت  - 8

  ديده از تو بپوشم دارم كهـرار نـه من قـك  انيـازنشـه بـوشي و فتنـو روي بپــر تـمگ) 1

 ام ام بر خلق حيران گشته چشم تا وا كرده  ام صورت مانده چو هستي هم پشت بر ديوار) 2

  ا گذاشتيمـو عنقـت چـاف پشـوه قـر كـب  اي هــوشــم گـيـتـرفـار گـق روزگـلـاز خ) 3

  واريـا ديـد ز مـورشيـد رخ خـوشـپـا نـت  اين بام رويم يم برورشيدپرستـو خــا چـم) 4

شده در  هاي مشخص مفهوم قسمت» در ثمين، ريخته مشك سياهبيخته / در دهن الله باد، ريخته و بيخته «با توجه به بيت  - 9

  ؟يك از ابيات زير آمده است كدام

  سـه بـالـش گل يك نـانـبـيرــدر گ  سـه بـال اللـثـي مـق را داغـعش) الف

  داــيــرد پـــاري كـيـل را عـزر گ  ادــتـه افـگ ژالـر سنــوه ابــز ك) ب

  اي گياهـه جـب زد هميــيـم خــسي  ه ز خاكـاي اللـه جـب دــروي لـلع) ج

  زارـــلـر در آن گــگـل نـه و گــالل  گـزاران رنــدهــص ،گـرن ز آب بي) د

   ب، د )4  ج، د )3  الف، ب )2  جالف،  )1

 .با مفهوم عبارت زير قرابت دارد …ي  گزينه جز ها به ي گزينه همه -10

 ».تماشا كنيد ،ي و تعبير پنهان استدر زير آن، روحي را كه در اين تلقّكلمات را كنار زنيد و «

    ردارــز بــغـز نـوست، مغـكن پـفـيـب  وارـن در شهـرون كـن بـكـشـدف بـص )1

  نظر در ميان گرد وار را بهـو ســج مي  ر سوار روحرد تن، بنگر دـه گـر بـگـمن )2

  ن توـرشكــه معني بـورت بــت صــب  وــن تـكـرفـورت بـذار و صـان بگـجه )3

  ر و باطنـر ظاهـيـگـن بـدل طلبي هي  هان بخواه حاضر و موجود  ان طلبيـج )4
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 )تبريز -مهدي رمضاني(     - 1

كه  مرغي شبيه جغدشباويز، : چوك/ كبوتران  ي اي از راسته ياكريم، پرنده: قمري

مار بزرگ و بدزهر و : گرزه/ ، مرغ حق خود را از درخت آويزان سازد و فرياد كند

هاي فارسي، ارغند را دلير و  در فرهنگ( خشمگين و قهرآلود: ارغند/  ، افعيكشنده

  .)اند ي كردهشجاع معن

  )و فهرست واژگان 83 ي صفحه ،لغت، دانشگاهي دبيات فارسي پيشزبان و ا(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(     - 2

  :معني درست واژگان نادرست

: افكند پس/ گنجي منسوب به فريدون نام نوايي در موسيقي و : گنج فريدون

  نگهبان: داروغه/  فروش مي: خمار / ميراث افت، افكنده، پس پس

  )و فهرست واژگان 74 ي  صفحه ،لغتدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 3

 وقاحتبه  -2/ خاستم  ←به غيرت خواستم  - 1: اند از عبارتامالي درست واژگان 

  هول و رعب ← رعبحول و  -3/ خاست  ←ت خواس

  )86و  85 يها  امال، صفحهدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(     - 4

پردازي جايگاه دارد تا در  و داستان نويسي رمانتر در دنياي  بيش واقعيي توصيفات  شيوه

را  بيني واقعاست كه  اميل زوال، ناتوراليسمي مكتب  ترين چهره برجسته. يعالم شعر و شاعر

  .داند مي شرط اصلي نويسندگيبه جاي تخيل 

  )78ي  صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 5

  .در قالب مسمط سروده شده است» ابون زده استگويي بط سفيد جامه به ص«

  )80و  79 ي ها صفحهتاريخ ادبيات، ، دانشگاهي پيش زبان و ادبيات فارسي( 

 )مريم شميراني(     - 6

  تشبيه 3: »گل انجام«، »بهار نوميدي«، »صفت شمع«) الف

  تشبيه 2: »وار هالل«، »ي گردون خانه«) ب

  )آرايه ،زبان و ادبيات فارسي(

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(     - 7

  »انسان«مجاز از : »دل«/ پارادوكس  :»سلطنت فقر«

   هاي ديگر تشريح گزينه

واقعي بيان شده  علت گلگون بودن كوه و دشت در هنگام صبح غير: »1«ي  گزينه

  .آميزي ندارد بيت حس/ ) حسن تعليل(است 

  .بيت تضاد ندارد /» يار«استعاره از  »تانب اربه«: »2«ي  گزينه

  .بيت اسلوب معادله ندارد / تشخيص و استعاره »دهان قمر«: »3«ي  گزينه

  )آرايه، زبان و ادبيات فارسي( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 8

  .، دوري از مردم است»3«ي  مفهوم صورت سؤال و گزينه

   هاي ديگر يح گزينهتشر

  .طاقت دل بريدن از تو را ندارم: »1«ي  گزينه

  .از مردم روزگار در تعجبم: »2«ي  گزينه

  .پرستيم رويم و بدون مانع خورشيد مي بر بام مي: »4«ي  گزينه

  )81 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 9

  )باران(ژاله : »در ثمين«) ب/ داغ الله : مشك سياه) الف

  )79 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     -10

 ترجيح باطن بر ظاهر، يا«مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط، 

، بيانگر آمادگي عاشق »4«ي  است اما بيت گزينه» معني بر صورت يا جان بر تن

  .براي بذل جان خويش است

  )87 ي صفحه مفهوم، دانشگاهي، زبان و ادبيات فارسي پيش(

دانشگاهي پيش فارسي زبان و ادبيات 



   2: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  95 اسفند 20 آزمون -)5( ي پروژه

   
 

 ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است به» نزهتگه - فسرده -چوك - شهربند«هاي  همعني واژ - 1

  خرّمي -زده يخ -مرغ حق -زنداني )2  تفرّجگاه - منجمد - شباويز - محبوس )1

  گردشگاه -ناراحت -گير موش - سيرا) 4  پاكجاي  -غمگين -قورباغه -شهروند )3

 ؟است نادرستمعني چند واژه  - 2

 )درست: ثواب) (عمامه: دستار) (معتكف: مجاور) (يرت: آماج( )گستردگي: فصاحت) (تحقيق به: مگر) (جبه: دراعه) (يدمروار: لؤلؤ(

 )بزرگوار: فخيم) (خانه مي: خمار) (ريدل: صفدر(

  سه) 4  دو )3  پنج )2  چهار )1

  اماليي به كاررفته است؟ غلطدر كدام گزينه  - 3

  دل نهادم به صبوري كه جز اين چاره ندانم  قربتنه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر ) 1

  دام رهي؟ـر كـرد بـري مـن دو اي هنـو زيـت  رهبر جنگ م دليل سالح است و تيغـقل) 2

  عـــبـت رددــو گ ذاردـــگـي بـشـركــس  رطمعـم پـد خصــرازو ديــون تـــچ) 3

  ر كنـا سفـي دري هــانــر خـــوهــه جــب  نــذر كـا حـيـر دنـــوهــي از جـول) 4

 ؟است نادرستكدام توضيح  - 4

  .بر وزن شاهنامه و در ده باب سروده شده است نامه سعدي )1

  .االوليا پرمايگي هفتاد و دو بخش اصلي را ندارد ةپيوست كتاب تذكر )2

  .شعر، حالت مناظره دارد 56قطعه شعر،  284در ديوان پروين اعتصامي از  )3

  .سرود، نيافت 1301ي دوم را كه در سال  هرگز موفقيت دماونديه ،سرود 1300ه در سال اول بهار ك ي يهدماوند )4

  ؟وجود دارد» آميزي، تشبيه، تناقض، استعاره حس«هاي  ترتيب آرايه در كدام گزينه به - 5

  چو طول غنچه پيش از مرگ در فكر كفن رفتم  وفايي را شنيدم تا حديث بي ز بوي گل) الف

  ادــاد بـواران يـادخـوش شـــگ نـانــب  زهر گشت ونـچ مـخي غـاز تل اممـك) ب

   توان حرف شكرستان گفتـش نـا لبـه بــك  را تلخ كرد شيرينيـام مـه كـان كـغـف) ج

  دم و شرب مدامـريف همـس و حـس انـمجل  ل فامـرابِ لعـواني و شـازي و جـب عشق) د

  ب، ج، د، الف  )4  د، الف، ج، ب )3  ب، د، ج، الف )2  ج، دالف، ب،  )1

  

  

دانشگاهي بان و ادبيات فارسي پيشز
   ميتعليادبيات 

  توصيف و تصويرگري
  ترجمه

  22 پايان درس تا 15درس 
  99تا  63ي ها   صفحه 

دقيقه 15

  
است كه) كتاب آبي(، كتاب زبان و ادبيات فارسي كنكور كانون فرهنگي آموزش )قرابت معنايي(بهترين منبع براي تمرين سؤاالت مفهوم 

  .تاندارد كانون استحاوي سؤاالت كنكور و سؤاالت اس



   3: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  95 اسفند 20 آزمون -)5( ي پروژه 
 

 .تماماً صحيح هستند …ي  بيت گزينه جز ي ابيات به همههاي مقابل  آرايه - 6

  )، جناستشبيه( ر آمدـه باالي سـروز بـد، امــا دوش بــت  رشك از غم هجران توام دوش ـسيالب س) 1

 )ن تعليل، تشخيصحس(اب ـشه ل،ـول من دليـر قـو ب تيرت ز بيم  به شب  همي برون جهد از آسمان ستاره) 2

  )كنايه، ايهام تناسب(دام دارد ــــــم مــــــــي جــانـطـلـس  ام دارد ــت جــه دســه بـــس كـآن ك) 3

  )، استعارهتضاد(سيل نتوانست كَند از جاي خود اين سنگ را   ي مستانه، خواب غفلتم ريهـكم نشد از گ) 4

 ؟است متفاوتگزينه با بقيه مفهوم كدام  - 7

  كني عالمم گر تو قبول مي مقبل هر دو  براني از درم تو اندم به هيچ ارستكس ن) 1

 يست؟ـامي چـمـاتـو نــتامي ـمـر تـگ  ست؟ـيـچ اميــول عــبـام و قـــرد ع) 2

  ه از تو بستاند؟ـشي كـراد نبخــر مـوگ  د؟ـوانـرخـه بـرا كـراني مـاگر ز پيش ب) 3

  يرا كه ناپسند تو كس را پسند نيستز  هيچ كس قبول  دـرا نكنـگر رد كني م) 4

 ؟با بيت زير قرابت مفهومي دارد گزينهكدام  - 8

 »ي خمار نيست؟ والي از كجا در خانه: گفت  جا شويم نزديك است والي را سراي، آن: گفت«

  بـايـد كشيـد ي خمـّـار مي بـاده را در خـانه  آب از سـرچشمه صـائب لـذّت ديگـر دهــد ) 1

 ه چنين جام جم نداشتـن كـا مكـار مـكـان  وـگــب بـسـتـحـا مـاده و بـر باـيـي بـاقـس) 2

  چون شود لبريز جامت از خمـار انديشه كـن  روي در نقصـان گـذارد مـاه چون گردد تمام) 3

  دام استـو ما در طلب عيش مـته چـوسـيـپ  زـيـه او نـد كـيـگويـب مـيـبم عـحتسـا مـب) 4

 .با عبارت زير قرابت مفهومي دارند …ي ثنااست به ها گزينهي  همه - 9

 ».حافظا، خويش را با تو برابر نهادن، جز نشان ديوانگي نيست«

  زيرا كه چون تو شاهي كس در جهان ندارد  چو حافظ كس در جهان ندارد يك بنده هم) 1

 اريد  هـــنـدر سيـــه انـــرآني كـــه قــب  و حافظ ـر تــعـر از شــت وشـدم خــديــن) 2

  ف سخن را به قلم شانه زدندـر زلـــا ســـت  ه نقابـكس چو حافظ نگشود از رخ انديش) 3

  گونه داد نظم نداد اعر از آنـچ شــه هيــك  زل بدان وجهيــن در غـخـداد داد ســب) 4

 ؟معنايي داردتناسب ت با كدام بي» .ي خواري بر تن او پوشاند هر كه جهاد را واگذارد و ناخوشايند داند، خدا جامه«عبارت  - 10

  تر از عيار نيست كم اه سربازي مقامرـگ  در جهاد نفس عاشق را كم از غازي مدان )1

  نه مرد راه بود هر كه زين جهان جهيد  دـروان آمــوي ورد رهــخالف نفس و ه) 2

  هره شد، ناقص فتادـب ه او بيـــر كــه  افر جهادــا كــت بــالم اســـن اســرك) 3

  با نفس جهادي دارم ا در اين معركهـت  ر صلح به كس باشدم و نه دل جنگنه س )4
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 )زماني بخش سعيد گنج(    - 1

، مرغـي اسـت ماننـد    شباويز، مرغ حـق : چوك/  ، گرفتارمحبوس، زنداني: شهربند

/ زده  منجمـد، يـخ  : فسـرده /  .جغد كه خود را از درخت آويزان سازد و فرياد كنـد 

  تفرجگاه، گردشگاه: نزهتگه

  )فهرست واژگانلغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(   - 2

  :معني چهار واژه غلط است

: صـواب (پـاداش آخـرت   : ثـواب /  هدف، نشـانه : آماج/ درستي و شيوايي : فصاحت

   )خانه مي: ي خمار خانه(فروش  فروش، باده مي: ارخم) / درست

نشين بودن گوشهمعتكف بودن، : مجاور بودن/ معتكف : مجاور: هتوج  

  )تركيبيلغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(   - 3

  .است» صالح«امالي صحيح كلمه 

  )70 ي  صفحه  امال،دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدالمحمدي(   - 4

  .حالت مناظره دارد ،شعر 65قطعه شعر،  248در ديوان پروين از 

  )73 ي   صفحهتاريخ ادبيات، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )اصل عليرضا زرباف(   - 5

شيريني كام را تلخ «) ج/ شبيه ت: »شراب لعل فام«) د/ آميزي  حس: »تلخي غم«) ب

  تشخيصو استعاره : »وفايي گل بي«) الف/ تناقض : »كند مي

  )آرايهزبان و ادبيات فارسي، (

 )مريم شميراني(   - 6

  هاي ديگر تشريح گزينه
: دوم» دوش«، »ديشـب «: اول» دوش«/ تشـبيه  » سيالب سرشك«: »1«ي  گزينه

  جناس تام ←» كتف«
گريزد و دليل ايـن سـخن    تير تو ستاره از آسمان ميهر شب از ترس « :»2«ي  گزينه

  تشخيص» گريزد اي كه از بيم مي ستاره«/  »حسن تعليل: من هم شهاب است
ايهام «/ » شراب داشتن و خوردن«كنايه از » جام در دست داشتن« :»3«ي  گزينه
» نوعي شـراب « -2 )معناي مورد نظر( هميشه -1: دو معنا دارد» مدام«: »تناسب

  ).تناسب دارد» جام«جا با  اينكه (
  )آرايه، زبان و ادبيات فارسي( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 7

شدن يا مورد قبول واقع شدن توسط افـراد عـامي   رد : گويد مي» 2«ي  بيت گزينه
  رد؟پس ناتمامي چه معنايي دا ،چه معنايي دارد؟ اگر تو تمام و كامل هستي

  هاي ديگر تشريح گزينه
كنـد و اگـر مـرا قبـول كنـي       اگر مرا براني هيچ كس مرا قبول نمي: »1«ي  گزينه
  .شوم بخت مي خوش
  .كند اگر مرا براني كسي مرا به سوي خود دعوت نمي: »3«ي  گزينه
  .كند اگر مرا رد كني كسي قبولم نمي: »4«ي  گزينه

  )69 ي  صفحهمشابه  وم،مفهدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     - 8

تباهي و نادرستي رايج در «، »4«ي  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه
  » .دستگاه حكومت است

  )74 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(   - 9

نظير بودن حافظ در عـالم   بي«سؤال و ابيات مرتبط صورت مفهوم مشترك عبارت 
ممـدوح و   از  بيـانگر رضـايت حـافظ   » 1«ي  اما بيت گزينـه  ،است» شعر و شاعري

  .اظهار بندگي نسبت به اوست
  )99 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   -10

در . جهاد در راه خدا با كـافران اسـت  » 3« ي مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه
  .هاي ديگر جهاد با نفس است كه مقصود از جهاد در گزينه حالي

  )94 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

 دانشگاهي فارسي پيش   زبان و ادبيات



   2: ي صفحه       دانشگاهي عمومي پيش  96ارديبهشت  1ون آزم -)7(ي  پروژه     

   
 ؟آمده است نادرستاي  معني واژه ،در كدام گزينه - 1

  )پيكار: ناورد(، )عصايي مخصوص از چوب ستبر: منتشا) (فايده بي: عبث( )1

  )شده بلوري: متبلور) (ستون: عماد) (آزمون: عيار( )2

  )نفاق: تزوير) (نيرومند: تهمتن) (بن: تگ( )3

  )گسترده: عرصه) (گره: عقده) (نو: بديع() 4

 ؟است مدهآترتيب در كدام گزينه  به» ، طاق، رخوتتراويدنسورت، «هاي  ني واژهمع - 2

1(  اهمال - يگانه -تراوش كردن - مهماني )2  تكبر -مانند بي -چكيدن - ت اثرشد  

  سستي  -فرد -چكيدن -تندي) 4  فروگذاشتن -يگانه - اثرگذاشتن - اثربخشي )3

 ؟داردوجود اماليي  غلطدر كدام گزينه  - 3

  راسـه د ز غدرشدارــم نـو را هــت  اسـپـس ود راــخ راالـس دانستـن) 1

 اخيز ـبه مي ز دل ببرم حول روز رست  ه حشرـسحرگ اـپياله بر كفنم بند ت) 2

  تـن اسـود كيــتي بـلـز عــر كـمه  ن استـود ديـز حكمتي بـض كغـب )3

  سنانش مژه بر هم نزند گر بزني تير و   به جفايي و قفايي نرود عاشق صادق) 4

 ؟درست است» ي دوم شعر نيمايي دوره«ي  درباره عبارتكدام موارد  - 4

  .محصول اين دوره است» شعر منثور«شعر سپيد و به تعبير ديگر، ) الف

  .گونه و ادبيات اجتماعي و حماسي رواج پيدا كردزبان رمز) ب

  .تر است تر و فضاي شعر با مسائل اجتماعي همراه تر و شفافرزبان شعر بارو) ج

  .شعر اوستي  شيوهي تأثير شعر نيما بر ديگران و شكوفايي  دوره) د

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

 . …ي  گزينه جز ، بهستادرست  ي ابيات كامالً همههاي مقابل  آرايه - 5

  )تشخيص -حسن تعليل(و ـي ت دهـده در روزگار خنـز بس خجل ش   ر دارد از شبنمـه لب مهـه بــان غنچــده )1

  )كنايه - مجاز(پيچم دماغ آسمان دارم  كه تا بر خويش مي  كشم جامي  به رنگ گردباد از خاكساري مي )2

  )استعاره -معادله اسلوب( زدــيــخ ش ز درد ميـر آتــد از سـنـپـس  ادماني نيستــل دل از روي شــاع اهـسم )3

  )ايهام تناسب -جناس(د ـان ردهـو در چين كـل زلف تتا حديث سنب  ي سودا بسوخت آهوي چين را جگر در نافه )4

  

دقيقه 15 دانشگاهي و ادبيات فارسي پيشزبان
  »شعر معاصر«ادبيات معاصر 

  25تا پايان درس  23درس 
  126تا  100هاي   صفحه

  
را به دقت مطالعه 3كتاب زبان فارسي » 4درس «و » 2درس  - 3تمرين «آوا در  گويي به سؤاالت امال، واژگان هم براي پاسخ

  .واژگان حتماً معناي جمله را در نظر بگيريدكنيد و براي تشخيص امالي صحيح اين



   3: ي صفحه     دانشگاهي عمومي پيش  96ارديبهشت  1آزمون  -)7(ي  پروژه    

 

 ؟دهد را نشان مي» تشبيه، جناس تام، استعاره، حسن تعليل، كنايه، ايهام«هاي  كدام گزينه ترتيب آرايه - 6

  دستـور نمانـرا نـم مـو چشــدور از رخ ت  ز بس گريه كه كردم  تو هنگام وداع) الف

  دـان ويشـر از خـهتادار بـوف انـه دوستـك  ي ز خويش مرانت بيگانگرا به علّـم) ب

  ان راـورد او مست آ مي دهـربــه در عــك آن  طلبد نرگس مست وي آزار دلم مي) ج

  ان راـد دستـون دل من رنگ كنـه خـا بـت  ريزد او به شمشير جفا خون دلم مي) د

  اگر جنگ است انداختيم رـا سپـه مـا كـيـب  برد پيغام ي ما را كه مي به خشم رفته) هـ

 نالد كه بر وي زخم بسيار آمده است زان همي  نالد همي در مجلس آزادگان ني كه مي) و

  ج، د، هـ ، الف، ب، و) 4  د، ج، ب، الف، و، هـ) 3  ج، الف، و، ب، د، هـ) 2  د، ب، ج، و، هـ ، الف  )1

 ؟قرابت مفهومي دارد» خوان هشتم«كدام بيت با پيام شعر زير از  - 7

   »گم بود … /  دردان بي چاه پستان، چاه/ مردان  ر ناجوانغدچاه / تاريك ژرف چاه پهناور  تك در /رستم دستان «

  ه قفس خواهد شدـد كـه دانـچ رغ،ـه را مـاخـش  الجــرد عــوان كـتـن ا راـمـن تـن دوسـمــدش) 1

  وـان تـو دام ت منـام دس دهـانـجب درمـاري عـب  افتادم اندر چنگ غم چون خس كه در آتش فتد) 2

  رنگين بــه روزن است مـرا ي نـظــر ز خــانـــه  دهـد نـقـش، مـــرغ زيــرك را؟ كجـا فـريـب) 3

  ردـرد، مـامـه آن نـد كـويـگ يـدل دهـار زن ايدـش  نداد ه او در عشق جانان جانـردي كـم وانـاجـن) 4

دريا «و » آب«مقصود از » ت فردا شدن نداشتأانده بود و جرشب م/ ن نداشت دشاز تو آب معني دريا پيش «بيت به با توجه  - 8

  ؟ترتيب در كدام گزينه آمده است به» شدن

 ها عملي شدن انديشه - ها انديشه) 2  به كمال رسيدن انسان -طلب انسان حق  )1

   فناشدن در محبوب - عاشق) 4  اتّحاد مبارزان -تك مبارزان تك) 3

 با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» بايد ديد ها را بايد شست، جور ديگر چشم«عبارت  - 9

  ر دارد، همان بيند به خوابـركس در نظـه هـرچـه  خواب به چشم عاشق خاك كوي دلستان بيند) 1

  راستـه مـاري كـه حصـوادث بـل حـد سيـه كنـچ  ام از هرچه در اين عالم هست دهـوشيـم پـچش) 2

  اگر خواهي كه حسن خار  و گل يك يك عيان بيني   ي فطرت دهـدي ر فـروشوـاطـت خـرد رغبـز گ) 3

  ام دهــان ديـريشـف پــون و آن زلـگـلـان رخ گــك  م از دميـه چشمـل بـد گل و سنبـآي ار ميـخ) 4

 .تناسب دارد …ي  بيت گزينه جز ي ابيات به مفهوم شعر زير با همه -10

  »شكند بر سرم مي / شان در و ديوار به هم ريخته/ ر كس آيد كه به د/ پايم  بر عبث مي/ تا دري بگشايم / سايم  ها مي دست«

  م ما را آب دادـي نوميدي آخر چش ريهـگ  تظارـاغ انـب هـوچـك دلــيـبود ــراوت بـط بي) 1

 اــرد مـر ز آه ســد آخـن نشـآتشي روش  ا سوختيمه چون سحر بيهوده از حسرت نفس) 2

  حاصل خويش حاصل سعي من از خرمن بي  باله جز از چشم تهي، چون غرـائب بـنيست ص) 3

4 (ظار پيچـه هست بگسل و در انتـرچـاز ه  تـاســي رسـلـاصــح رو بيــمـلـد در قـيام   
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 )كاظم كاظمي(     - 1

  ميدان، صحرا، پهنه، فراخنا، ساحت، فضا: عرصه

  )111ي  صفحهلغت، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(     - 2

كردن آب و شراب و  تراوشچكيدن،  :راويدنت/  ت اثرشد ،تيزي ،تندي :ورتس

  فروگذاشتن ،اهمال ،سستي :رخوت/  مانند بي ،يگانه ،فرد :اقط/  .امثال آن

  )114و  103 يها   صفحهفهرست واژگان، ، لغت، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     - 3

  هول ←حول  :از ستا  غلط اماليي و شكل درست آن عبارت

  )111 ي  صفحه، امال، دانشگاهي پيشبيات فارسي ادزبان و ( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     - 4

  .ي سوم رواج پيدا كرد زبان رمزگونه و ادبيات اجتماعي و حماسي در دوره) ب

تر و فضاي شعر با مسائل اجتماعي  فتر و شفارم، زبان شعر باروچهاري  در دوره) ج

  .تر است تر و پيوسته همراه

  )102ي   صفحهتاريخ ادبيات، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 5

  . است و جناس ندارد »كشور چين«به معناي  »چين«ي  هر دو واژه

چين و شكن مو  -2 )رمعناي مورد نظر شاع(كشور چين  -1: »چين«ايهام تناسب 

  )متناسب با زلف(

  هاي ديگر تشريح گزينه

ي  خندهاز  شرماز شبنم دارد را  مهرياين كه غنچه بر لب  دليلشاعر : »1«ي  گزينه

  )تشخيص( دهان غنچه) / حسن تعليل( . داند ميمعشوق 

  »فروتني«كنايه از » خاكساري«/ » شراب«مجازاً » جام«: »2«ي  گزينه

طور كـه اسـفند    سماع اهل دل از شادماني نيست همان«: معادله اسلوب :»3«ي  گزينه

  »درد داشتن اسفند«: استعاره/  ».جهد به علت درد است كه از روي آتش مي

  ) آرايه، ادبيات فارسيزبان و ( 

 )كاظم كاظمي(     - 6

مصراع اول  »خويش«: جناس تام) ب) / ي تشبيهي اضافه(شمشير جفا : تشبيه) د

 استعاره از »نرگس«: استعاره) ج/  )خويشاوند(مصراع دوم  »شخوي«و ) خود(

هاي بسيار خورده  سبب است كه زخمي ني بدان  ناله: تعليل حسن) و/  »چشم يار«

دو معنا » دور از رخ تو«) الف/ » تسليم شدن«كنايه از » سپر انداختن«) هـ. / است

   در دوري و هجران تو - 2از رخ تو دور باشد  - 1: دارد

  ) آرايهفارسي،  ادبياتزبان و ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 7

مردي و خيانت افراد  بيان ناجوان: »1«ي  گزينهبيت صورت سؤال و  شعرمفهوم 

  .مرد است ناجوان

  هاي ديگر تشريح گزينه 

  .در چنگال غم اسيرم، به دادم برس: »2«ي  گزينه

  .خورد گاه فريب نمي فرد هوشيار و زيرك هيچ: »3«ي  گزينه

  .كه مدعي عشق است، در عشق محبوب نميرد، نامرد است اگر كسي: »4«ي  گزينه

  )112 ي صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 8

به  »درياشدن«كردند و  كه فردي مبارزه مي ندستهمبارزاني  ،»آب«مقصود از 

  .حاد مبارزان استمعني اتّ

  )125 ي صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز -عليرضا جعفري(     - 9

ر عبارت مشتركاً د» ي عادت فروافكندن پرده«و » ايجاد تغيير نگرش«مفهوم 

  .وجود دارد» 3«ي  شعري صورت سؤال و بيت گزينه

  )122 ي صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     -10

مشتركاً در شعر صورت سؤال و ابيات مرتبط يافت  »تالش و انتظار بيهوده«مفهوم 

  .كند به اميدواري و انتظار دعوت مي» 4«ي  ر در بيت گزينهشود، اما شاع مي

  )105و  104 يها  صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

دانشگاهي  فارسي پيش   زبان و ادبيات
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  آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 1

: معمر(، )ي نمايش صحنه: سن(، )شكست: مقهور(، )دار عصايي مخصوص از چوب ستبر و گره: تعليمي(، )مزد پيش: دشت(

  )سريع: و بر برّ(، )باطن: ضمير(، )سرود: ترنّم(، )كاشتن: كردن غرس(، )خورده سال

  چهار ) 4  سه) 3  دو) 2  يك )1

 .اماليي وجود دارد غلط …ي  ي گزينهاستثنا ها به ينهي گز در همه - 2

    اهتزاز و حركت -بازي لوتيكشمكش و  -  فرنگي مĤبان - روي افراط و زياده )1

  ي غليظ مسحور لهجه -نواحياين مدارس  -گذاردن بحث مدرسه -خانه و اثاث )2

  زادالمعاد و كتب تعزيه -مهملي و ولنگاري -بليت مجاني -محابت و شكوه )3

  استر و قاطر -ي يغور قيافه -ها اشباح و سايه - حالتي قريب )4

 ؟كدام دسته از كتب ادبيات داستاني است ءجز »ارسمك عي«كتاب  - 3

  .نام است هايي عاميانه كه حاوي سرگذشت مردان و زنان گم قصه )1

  . …شگفتي درياها و  ات …هايي كه محتواي گوناگون دارند از معرفت آفريدگار و  قصه) 2

  .هاي مختلف مردم است هايي كه حاوي احوال شاعران و گروه قصه) 3

  .ها به هم آميخته است هاي واقعي و تاريخي و اخالقي آن هجنبكه هايي  قصه) 4

 .هايي در توضيح و شرح مفاهيم عرفاني، فلسفي و ديني به وجه تمثيلي است قصه …از  …و  …ي  نوشته …كتاب  - 4

    عطار -االوليا  ةتذكر -الدين بلخيحميد - مقامات حميدي) 1

 عطار -االوليا  ةتذكر -محمد بن منور -اسرارالتوحيد) 2

  عطار -الطّير منطق - سهروردي -عقل سرخ  )3

   محمد بن منور -اسرارالتوحيد - سهروردي -عقل سرخ) 4

» پيوند كن بندم ز بند ،مي ه خون گرمِتو ب/ بندم را جدا كرده است دست غم به تيغ بند«در بيت  تماماًهاي كدام گزينه  آرايه - 5

  وجود دارد؟

      تضاد، استعاره) 2    جناس تام، تشخيص) 1

  معادله اسلوبتكرار، ) 4    نظير آميزي، مراعات حس) 3

  

  

دانشگاهي بان و ادبيات فارسي پيشز
   ادبيات داستاني

  27تا پايان درس  26درس 
  144تا  127ي ها  صفحه

دقيقه 15

  
هنگام. براي تسلط بيشتر بر اين مبحث حتماً سؤاالت كنكور سراسري را تمرين كنيد. سؤال به مبحث آرايه اختصاص دارد 3در كنكور سراسري،

  .تندهاي مختلف در حال تكرارشدن هس مطالعه متوجه خواهيد شد كه  برخي از واژگان براي آرايه
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 ؟كدام است» تعليل آميزي، تلميح، تشبيه و حسن ايهام، حس«هاي  ترتيب ابيات زير به لحاظ داشتن آرايه - 6

  د استـنـر از قـادام بهتـب راي تلخيـب  كه نمك ام نهاده ي از آن دلتبه شوربخ) الف

  بخت يافت او كه كمينه گداست ماه چنان  رنتافتـب دن اوـاز مه او مه شكافت دي) ب

  شوربختي بين كه در آغوش دريا سوختم  موج اشك سوختم از آتش دل در ميان) ج

  از گذار عمر ديدن هيچ هـاره دل كـبيچ  ا نكردـوي مـنظر س و گذار بوددر دي ) د

    داغ گلستان ديده است ارهاـا بـبلبل م  كباب ي گرمش جگرها را چون نسازد ناله) هـ

  ب، هـ ، دالف، ج،  )2  د، ج، هـ ، الف، ب )1

  دب، ، ج، هـ ، الف )4   ج، الفب، د، هـ ،  )3

  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  - 7

  ياد وطن مكروه در غربت نباشد زـه جـك  به غربت از وطن چون ماه كنعان صلح كن صائب) 1

  كي شرر گردد به پاي خود ز خارا رفتني  ربت به استـن از راحت غـج وطـسختي كن) 2

  وطن است ي يوسف ز دوري كبود چهره  تـن اسـدايي يمـاز ج قـقيـاه روي عـيـس) 3

  س الّا غريبـربت نداند هيچ كـمحنت غ  حال من تو در غربت نيفتادي چه داني چون) 4

  شود؟ ترتيب از كدام گزينه برداشت مي به» شدن مردي، بلندقد بودن، شرمنده شدن، جوان ناراحت«هيم مفا - 8

  .داشت پدرم از بام افتاده بود ولي دست از كمرش برنمي) الف

  .شدم خورد، بور مي رفتم به توپ بزنم اما پايم به توپ نمي نشانه مي) ب

  .خورد ميمن به رگ غيرتم بر) ج

  .برويد آسمان شوربا بياوريدخواهيد  مي) د

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

  ؟تري دارد تناسب بيش» .كرد در التي كار شاهان را مي. پدرم دريا دل بود«عبارت كدام بيت با مفهوم  - 9

  خوي و چنين بخشش به شاه بخشنده نيامد  خوي او بخشش و دريا ز كفش در آتش) 1

  )آبگير(= ر ــرغــف د ازـآي مـا كـودش دريـه پيش جـب  ششـخـدر ب هـك دلياـواري، دريـزرگـب) 2

  افتيمـي يـدايـم در گـالـان عـاهـر شــر بـخـف  وايي يافتيمـن را در بي شـويـواي خــا نـم) 3

  مـالمـعر ـگي الي دستـت خـا دسـا بـون دعــچ  الممـر عـيـظـن اوت بيـري در سخـيـقـا فـب) 4

  با بيت كدام گزينه متناسب است؟» .الهي، اگر تو مرا خواستي، من آن خواستم كه تو خواستي«مفهوم عبارت  -10

  مـراد خـاطـر سعــدي، مـراد خـاطر اوسـت  ز دوست هر كه تو بيني، مراد خواهد خواست) 1

 پوست دو روح در بـدني چون دو مغز در يك  ست مرا و عشق تو گيتي به يك شكم زاده) 2

  گوست ز دست عشقش و چوگان هنوز در پي   چـو گـوي در همه عالم به جان بگرديدم) 3

  نـظـر كـنـنـد و نـدانـنـد كـĤتـشـم در تـوست  جـمـاعـتـي بـه هميـن آب چشـم بيـروني) 4



 

  2: ي صفحه  دانشگاهي عمومي پيش  96 ارديبهشت 15 آزمون -)7( ي پروژه     
    

 
 )الهام محمدي(   - 1

: برّوبـر / خورده مغلوب، شكست: مقهور/  .عصاي سبكي كه به دست گيرند: تعليمي
  خيره با دقّت، خيره

  )فهرست واژگانلغت، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   - 2

  هاي ديگر تشريح گزينه

  :اند از ها عبارت ي درست واژهامال
  بازي لوطي ←بازي  لوتي: »1«ي  گزينه
  مهابت و شكوه ←محابت و شكوه : »3«ي  گزينه
  حالتي غريب ←حالتي قريب : »4«ي  گزينه

  )143و  142، 130هاي  ، صفحهامالدانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 3

هــاي عاميانــه هســتند كــه حــاوي  ، قصــه»هــزار و يــك شــب«و  »ســمك عيــار«
ـ  سرگذشت نـام اسـت كـه     گـم  يو مـردان و زنـان   انها و ماجراهاي شاهان، بازرگان

رو  انگيز روبه آموز و حوادثي شگفت انگيز و حكمت برحسب تصادف، با وقايعي عبرت
  .اند شده

  )129ي  ، صفحهتاريخ ادبياتنشگاهي، دا زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(   - 4

ه  » الطيـر  منطـق «از سهروردي و » عقل سرخ«كتاب  ـار، قصـ ـيح و شـرح     از عط ـايي در توض ه
  .هستند) سمبليك(يا نمادين مفاهيم عرفاني، فلسفي و ديني به وجه تمثيلي 

  هاي ديگر زينهتشريح گ

ي واقعـي، تـاريخي و   هـا   هـايي كـه جنبـه    قصه: »مقامات حميدي«: »1«ي  گزينه

  شرح حال عارفان: »االوليا ةتذكر«/  .به هم آميخته است ها آن اخالقي

  ) ابوسعيد ابوالخير(شرح زندگي عارفان : »اسرارالتوحيد«: »2«ي  گزينه
  )128 ي  صفحه دبيات،تاريخ ادانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 5

/ تشـخيص و اسـتعاره  » خون مي«و » دست غم«/ تضاد» و پيوند كن است كرده جدا«
 نظير مراعات» ، دست، خون)مفصل(بند «

  )آرايه، زبان و ادبيات فارسي( 

 )ساري -حسن وسكري(   - 6

بيـت  / گـذر زمـان و عمـر     -2معشوق  -1: دو معني دارد» عمر«: ايهام: »د«بيت 
 »القمـر  شق«ي  به واقعه: تلميح: »ب«بيت . / آميزي دارد حس» ي گرم ناله«: »هـ«

: »الـف «بيت . / ي تشبيهي است اضافه» موج اشك«: »ج«بيت . / اشاره شده است
دام، نمـك  ام زيرا كه براي تلخي با خو گرفته) بدبختي(شوربختي به «: تعليل حسن

    ».بهتر از قند است
  )آرايه، زبان و ادبيات فارسي(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(   - 7

به دشواري غربت و دوري از وطن اشاره شـده  » 4و  3، 2«هاي  هاي گزينه در بيت
ايند غربت را خوشايند و ياد وطـن را ناخوشـ  » 1«ي  است، اما شاعر در بيت گزينه

  .داند مي
  )143تا  138 يها   صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 8

/ شدن ناراحت: »ج«عبارت / شدن شرمنده: »ب«عبارت / مردي جوان: »الف«عبارت 
  قد بلند بودن: »د«عبارت 

  )137تا  130 يها  صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيش يادبيات فارسزبان و ( 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(   - 9

اين مفهوم تنها . است» بخشندگي در عين فقر«عبارت صورت سؤال بيانگر مفهوم 
  .شود يافت مي» 4«ي  در بيت گزينه

بخشـندگي در  «دارد؛ نـه  وجـود  » بخشندگي«تنها مفهوم » 2و  1«ي  ها در گزينه
  .»عين فقر و نداري

  )132 ي صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   -10

اين مفهوم عبارت صورت سؤال » .خواهد پسندد كه معشوق مي عاشق چيزي را مي«
  .شود ينيز ديده م» 1«ي  است كه در گزينه

  هاي ديگر تشريح گزينه
من با تو دو روان در يك بدن يا مانند دو  .من با عشق تو همزادم: »2«ي  گزينه

  .مغز درون يك پوست هستم
مانند گوي در همه عالم سرگردان شدم و تا ) معشوق(از عشق او : »3«ي  گزينه

  .دارد هم اكنون چوگان غمش مرا سرگشته مي
  .خبرند نگرند و از آتش عشق درونم بي ظاهر مرا ميگروهي اشك : »4«ي  گزينه

  )144 ي صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

 دانشگاهي فارسي پيش   زبان و ادبيات
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 اند؟ در كدام گزينه تمام واژگان درست معني شده - 1

  سرنيزه: سنان/ سبحان اهللا گفتن : تسبيح/ شده بلور: متبلور/ جهت : طيف )1

  كراوات: تعليمي/  ترسناك: مهيب/  منجمد: فسرده/ ها  روش: سير )2

  زدن كلك: قال كردن/ شدن  خوشحال: بورشدن/  كمر: ميان/ ديد : سو )3

پرخاش : تعرّض/ گردي  هاي دوره بازيگر نمايش: قوال/  .بازان با آن عمليات محيرالعقول انجام دهند همخصوصي كه حقّ ي هحقّ: يشامورت) 4

  درشت: يغُور/ كردن 

 ؟اماليي وجود دارد غلطهاي زير چند  واژهدر گروه  - 2

هفت  ،سورت سرما ،عينك ستبر معمران ،پرتالطم امپراتوري ،لفّاظي متكلّفانه ،مصابيح آسمان ،تكلّف و تصنّع ،شير ارغند«

النّوعي  اي فروبرده در بغض، زبوني و فرومايگي، رب عقده ،غدر و فريب ،ناوردهاي حول ،آيين ي پاك هريوه ،خوان رستم

 »هراس، نزهتگه ارواح بي

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

 ؟نيستي آن درست  انتساب چند اثر به پديدآورنده - 3

: هشت كتاب) (سلمان هراتي: از آسمان سبز) (احمد عروضي سمرقندي: مقالهچهار) (رسول پرويزي: دار وصله ايشلواره(

) حميدالدين بلخي: مقامات حميدي) (عوفي: الروايات الحكايات و لوامع جوامع) (سهروردي: عقل سرخ() سهراب سپهري

 )آلفونس دوده: فاوست( )رودي حبله: التمثيل جامع(

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

» نهاده خورشيد بر زمين لب ره روزي دو/ پيش تو خاك بوسد  ،تا در مقام خدمت«هاي ادبي، همگي در بيت  از آرايهكدام گروه  - 4

 شود؟ يافت مي

  تعليل حسن، مجاز ،تضاد )2    ايهام ،آرايي واج ،هشبيت )1

  ناسبت تعليل، استعاره، حسن )4    ، تشبيهكنايه، ايهام تناسب  )3

 ؟در كدام گزينه درست آمده استدارد،  بيتي كه ايهام تناسب در مصراع اولِاد تشبيه، تعد - 5

  )و تاد( ي بنوازمـني يك نفس ش چوـاز لب خوي  مـي كام دلـندهگ ار به كناري ـچو چن هم )1

  )دو تا( ماند ز من يرين باز ميـهاي ش بس حكايت  گر چو فرهادم به تلخي جان برآيد باك نيست )2

  )يكي( ر داردـي دگرـر دم سـو هـغ تـر تيـه زيـك  هـت پروانـع يافـون شمـل تو چـي به وصسـك )3

  )يكي( بوستاني است كه هرگز نزند باد خزانش  ذيردـير بپـدي كه تغـد ما با تو نه عهـعه )4

  

  

دقيقه 15 دانشگاهي و ادبيات فارسي پيشزبان
 ادبيات تعليمي

  توصيف و تصويرگري
  ترجمه

»شعر معاصر«ادبيات معاصر 
  ادبيات داستاني

 27تا پايان درس  15درس 
  144تا  63هاي   صفحه

 
و  3يات فارسي ، سه سؤال از ادب2شود كه سه سؤال از كتاب ادبيات فارسي  سؤال از مبحث مفهوم مطرح مي 9در كنكور سراسري  

  .دانشگاهي است سه سؤال از ادبيات پيش
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 ؟است متفاوتبيت با ساير ابيات  كداممفهوم  - 6

  بارؤـؤلـه برگ لـلس من الـو نرگود دـش  او  سوي نرگب كدم از مشـاد آيـو يـچ) 1

 تريــگسورــود كارش كافــري كه بــاب  تردـه گسـلر الـؤ بـؤلـداد لـامـر بــه) 2

  ي عنبر به چنبرهاي مشك اندر نهاده توده  هاي الله برفشانده دامن لؤلؤ به خرمن) 3

  برـعنكن ــاد مسـد بـبزه كنــار ســكن  ؤـؤلـدن لـر، معــد ابـه كنـان اللـده) 4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه  - 7

  تـس نيسـاي تو كـا و همتـتويي يكت  به كنهت فكر كس را دسترس نيست) 1

  ها همه هيچ كان جا كه تويي، بود نشان  وان دادـان نتــاً نشـو مطلقـاز ذات ت )2

  تــم از روي صفـي گشتــه يكــجمل  هتــش جـر شـاختم بــشنبو ـراز ت )3

  ســمگ رّـه پـي بـد كســوه سنجــك  انكـقل چنـه عـو بـن ترفاـت عـهس) 4

تر شود، اگر در زمستان فرمان دهم گوييد  اگر در تابستان شما را بخوانم، گوييد هوا سخت گرم است، مهلتي ده تا گرما كم«متن  - 8

 …ي  گزينه جز ي ابيات به همه با» ستيزيد؟ گريزيد، با شمشير آخته كجا مي شما كه از گرما و سرما چنين مي …سخت سرد است 

 .قرابت مفهومي دارد

  پــروري بـنـدگـي اســت كــه پـايـان تــن  بــه ســخـــتــي دهــد مــرد آزاده تـــن) 1

ـه تــلـخ  تــر از گــوهــرِ گــل در گـِـلـَـنــد تـيــره) 2 ي دل بـــر دلــنـــد تــر از غــصـ 

  چون دو مصرع، گرچه در ظاهر جدا بوديم ما  از طـريق اتّحاد مـعنـي يـك بـيـت بـوديـم) 3

  راه دوري پيش داري، رو بـه پس كردن چرا؟  در طلب، سستي چو اربابِ هوس كردن چرا؟) 4

 .تناسب دارد …ي  بيت گزينه جز ي ابيات به مفهوم شعر زير با همه - 9

 »شكند شان بر سرم مي ريخته هم در و ديوار به/ آيدكه به در كس / پايم برعبث مي/ تا دري بگشايم/ سايم ها مي دست«

  م ما را آب دادـدي آخر چشـي نومي هـگري  ظارــاغ انتـب هـوچـدل، كـود بيـراوت بـط بي) 1

  اـرد مــر ز آه سـد آخــن نشـي روشـآتش  ها سوختيم چون سحر بيهوده از حسرت نفس) 2

  حاصل خويش سعي من از خرمن بيحاصل   جز از چشم تهي، چون غربال نيست صائب به) 3

  چـظار پيـت بگسل و در انتـه هسـاز هرچ  تــاسـلي رسـاصـح يـرو بــلمـد در قــامي) 4

  با كدام بيت ارتباط دارد؟» خند افسرده مباش، خوش همي/ گوي  سخن همي ،نشينمخامش «مفهوم بيت  -10

  ق زنگارــي مش تهـه را تخـمكن اين آين  گارش ــود زنــق بــه و نطـي آينـخامش) 1

 دـار آمـت گفتـان نوبـعمستـهله اي م  بسته سخن بايد گفتد در پرده و سرـچن) 2

  ينـود را نگـكن خـه مـدر آن حلقــان  ينـش نشـي خامـونك در ياران رسـچ) 3

  گويــتن كه مـتن و گفـي گفـا كسـب  ش ــير دل خويــه كه ضمـشي بـخام) 4
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 آمده است؟» ب، چراغ، خشمگين، نوتعج«يب در معاني اي كدام گزينه به ترته واژه -11

  دهشت، بارقه، گرزه، نادر )2    دهشت، مصباح، دژم، نادر )1

  نشئت، بارقه، شرزه، غرايب )4    دهش، مصباح، شرزه، غريبه )3

 ينه معني تمام واژگان، درست است؟در كدام گز -12

  )پير: شاب) (جنگ: معركه) (بركشيده: آخته( )2  )باد تند: سموم) (كار تبه: فسق) (پرده: ستر( )1

  )ارزشي بي: خوارمايگي) (يكساني: انطباق) (مهابت: صالبت( )4  )جوشيدن: فوران) (دان آتش: معجر) (گروه: فوج( )3

 است؟ نادرستدر متن زير امالي كدام كلمه  -13

ر رحمت آسماني و شفقت خطا كردم كه خواب بر ايشان عرضه كردم و اگ: چون ملك اين باب بشنود، شكرگزارد و گفت«

دخت نبودي، عاقبت اشارت آن دژخيمان به هالك من و عزيزان و اتباع كشيدي و هر كه را سعادت ازلي يار باشد،  ايران

مناصحت مخلصان و موعظت مشفقان را عزيز دارد و در كارها پيش از تعمل و تدبر اقدام نكند و موضع حزم و احتياط را ضايع 

  ».نگذارد

  حزم )4  ازلي )3  تعمل )2  عاتبا )1

 هاي زير كدام موارد از ديدگاه تاريخ ادبيات درست است؟ با توجه به عبارت -14

 . ي سوم عصر شعر نيمايي تشكيل شد ي نويسندگان ايران در دوره نخستين كنگره) الف

  . ي تاريخ طبري از ابوعلي بلعمي وزير سامانيان است ترجمه) ب

  . از آثار ادبي گوته شاعر و حكيم آلماني است) اي روميه نغمه(و ) ها تئوري رنگ) (ج

  . االوليا به نثر آورده است ةحال هفتاد و دو تن از عارفان را در كتاب تذكر  عطار شرح) د

  د –ب  )2    ب –الف  )1

  د –ج  )4    ج –ب  )3

 نويسي است؟ ويژه داستان معاصر بهكننده براي ادب  شمسي، دوران تعيين 1300ازين سال آغ ي چرا دهه -15

 . زيرا ادبيات داستاني جديد از اوايل مشروطيت، تحت تأثير ادبيات اروپايي شكل گرفت )1

  . نويسي گذشته، فاصله گرفتند تأثير ادبيات داستاني غرب از اسلوب قصه نويسان تحت زيرا داستان )2

  .و فرهنگي در اين زمان، پديد آمدندهاي رمان اجتماعي در پاسخ به مقتضيات اجتماعي  زيرا نخستين نمونه )3

  .اوضاع اجتماعي ايران، نوشتند ي هايي با انتقادهاي تند درباره ونهگ نويسي غرب، رمان زيرا نويسندگان با آموختن اصول فنّي داستان )4

ه   : ؤاالت 
 ي سؤاالت  برگزيده

  كتاب زرد عمومي
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 كدام است؟» آميزي، جناس و تناقض كنايه، حساستعاره، « هاي ابيات، به لحاظ داشتنِ آرايهترتيبِ توالي  -16

 ـوي بـردبه بويش دلـم پــي بدان كـ  ـرد كويش نسيم صبــا بـــوي بـ الف ـ ز

  ـان را كه كرد عشـق تو بيـگانه آشنايـ  غريب نيست ز من گر غريب شهر خودم ب ـ 

  ه باد دادهها شنيده بويـت خـود را ب گل  ـرگهبوي تـو در سح  رهج ـ با باد بوده همـ

  فتاره نرُميخانه به رخس هر كه خاك در  ـدنرسـدـ تا ابـد بـوي محبت به مشامش 

  رمان باشهر حكم كه فرمايد سر بر خط ف  تهـ ـ خواهـي نكند خطش از دايره بيرون

 ، ج، ب، الف، د هـ )4  ب ، ج، الف، د، هـ )3  ، ج، ب د، الف، هـ )2  ، ج ، ب، د الف، هـ )1

 با ساير ابيات دارد؟ مغايركدام بيت مفهومي  -17

  دري نيست كه نيست ي خود پرده خجل از كرده  من ار سرخ برآمد چه عجباشك خونين  )1

  مــا آتشـق امـم خلــه چشـم بــي آب طرهــق  سوزم اثرها چون شرر باشد مرا اشك جان )2

  رده راــك رونـه بيـود از خانـها ب كايتـآري ش  رده راـافكند راز درون پ يـكم برون مـاش )3

  مـرجماني داشتـرت تـك حسـق را از اشـعش  ه لب خاموش بودآتشم بر جان ولي از شكو )4

   :جز شود، به ي ابيات دريافت مي مفهوم بيت زير از همه -18

  »ـكـوهبگـذرد در شـمان آس ــرت زسـ  ــوهپـــاي در دامـن آري چـــو كر ـاگ«

  يـابيهرت عنــــقا ـنـــه كه از عزلت خود ش  اي گير كه از يــــاد خاليق بــروي هـگوش )1

  ج معــاني باشدتـكنـــج عـــزلت گير تا گن  ن زندان فانـــي زندگاني باشــدتـتا در اي )2

  اي بگزيد كه قطب گشت هر آن كس كه گوشه  ينــاي بنش و گردون و گوشهـميان ببند چ )3

  ـدهچون عنقا ز چشم مردمان پنهان شـ هركه  از شكوه خود سبك كرده است كوه قاف را )4

 را در عالم شعر، ممكن ساخته است؟ي زير، كدام غيرممكن در نقاشي  منظومهشاعر، در  -19

دل / تا به آواز شقايق كه در آن زنداني است / فروشم به شما  سازم با رنگ، مي گاهي قفسي مي گاه/ ام نقاشي است  پيشه«

  ».تان تازه شود تنهايي
  نگاه به آن درك عظمت هر چيز از طريق )2    اعتنايي به آواز حقيقت بي )1

  ها ها و عادت فرو شكستن ديوار آموخته )4    ي شاعر آرزوي تحقق نايافته )3

 :جز ي ابيات درست هستند به روي همه مفهوم كنايي روبه -20

 )عــــزلت(د دامني بــود كــه از صحبت مــردم چيــدنــ  خـــار اگر بود در اين خـــارستان گل بي )1

  )فاش شدن راز عشق(خن ـس ت يك يك بيــواهد گفـود خـآه دودآل  م سر به مهردر درون آتشين، صد راز، دار )2

  )تحمل سختي عشق(ـي ـنب ذوق مستـت تلخـي مي در جـهل اسـس  خار ارچه جان بكاهد گل عذر آن بخواهد )3

  )طالب هم زباني(ود است در قفس طــوطي ز منقار سخنگوي خ  خت راـشايد بندهــاي سـگ يزباني مـ بي )4
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 )زماني بخش سعيد گنج(     - 1

  هاي ديگر تشريح گزينه

نوار رنگيني كه از : در فيزيك ،خيال و شبحخشم و جنون، : طيف: »1«ي  گزينه

  .شود ي نور حاصل  تجزيه

  .عصاي سبكي كه به دست گيرند: تعليمي :»2«ي  گزينه

  زده شدن و خجلت هشرمند: بور شدن :»3«ي  گزينه

  )121ي  فهرست واژگان و صفحهلغت، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(     - 2

  .»هول« : از است امالي صحيح واژه عبارت

  )85ي  صفحهامال، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )حسن اصغريم(     - 3

  .است» گوته«اثر » فاوست«

  )97 ي صفحهتاريخ ادبيات،  ،دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     - 4

بوسيدن و «/ استعاره و تشخيص » خاك بوسيدن و لب بر زمين نهادن خورشيد«

» يد، به منظور بوسيدن خاك درگاه توستطلوع و غروب خورش«/ تناسب » لب

  حسن تعليل

  )آرايه، ادبيات فارسيزبان و (

----------------------------------------------  

 )اصغري محسن(     - 5

نوعي حشره  - 2) معني مورد نظر(رخصت و اجازه  - 1: ايهام تناسب دارد» پروانه«

  )كسي چون شمع(دارد يك تشبيه و مصراع اول آن  )دارد تناسب شمعكه با (

  هاي ديگر تشريح گزينه

ايهام تناسب دارد، اما مصراع اول اين بيت يك » چنگ«و » كام«: »1«ي  گزينه

  .تشبيه دارد

  .ايهام تناسب دارد، اما مصراع اول اين بيت يك تشبيه دارد» شيرين«: »2«ي  گزينه

  .و مصراع اول تشبيه ندارد داردنايهام تناسب  بيت: »4«ي  گزينه

  )، آرايهادبيات فارسيزبان و ( 

 )زماني بخش سعيد گنج(     - 6

از آيد، چشمانم پر  هاي يار در نظرم مي در اين بيت اشاره به اين شده كه هرگاه چشم
كه در ساير ابيات به ريختن باران بر برگ الله و طراوت و بهار و  شود؛ در حالي اشك مي

  .اشاره شده است آنبوي عطر حاصل از 
 )79 ي صفحهمشابه ، مفهوم ،دانشگاهي پيش فارسي ادبياتزبان و (

----------------------------------------------  

 )شميراني مريم(     - 7

در  ،استقابل درك بودن ذات پروردگار مطرح شده  غير »4و  2، 1«هاي  در گزينه
  .زند شاعر از شناخت خداوند و راز او دم مي» 3«ي  كه در گزينه حالي
  هاي ديگر گزينه تشريح

  .رسد فكر انسان به عمق شناخت تو نمي :»1«ي  گزينه
  .توان يافت هيچ نشان از ذات تو نمي :»2«ي  گزينه
  .قدر غيرممكن است كه وزن كردن كوه با بال مگس شناخت تو همان :»4«ي  گزينه

  )122 ي  صفحهمشابه  مفهوم،، دانشگاهي پيش ادبيات فارسيزبان و (

----------------------------------------------  

 )سلماس -شهري نثاركهنه رضا جان(   - 8

كفايتي آنان در جامعه اشاره  عنصر بودن قوم و بي به سست» 4و  2، 1«هاي  گزينه
كفايت اشاره  كرده است و صورت سؤال نيز به شكوه و شكايت از دست اين قومِ بي

  .ي قوم اشاره داردپارچگ به اتحاد و يك» 3«ي  كند، ولي گزينه مي
  )95 ي  صفحهمفهوم، دانشگاهي،  زبان و ادبيات فارسي پيش(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     - 9

ت سؤال و ابيات مرتبط يافت رمشتركاً در صو» تالش و انتظار بيهوده«مفهوم 
  .كند ظار دعوت ميبه اميدواري و انت» 4«ي  شود، اما شاعر در بيت گزينه مي

  )105و  104 يها  صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )الهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(     -10

  .است» گويي توصيه به سخن«، »2«ي  سؤال و گزينه صورت مفهوم بيت
  هاي ديگر تشريح گزينه

چون آينه و سخن زنگار است و بهتر است اين آينه را با زنگار  ت همسكو :»1«ي  گزينه
  .نيااليي و خاموش باشي

  .در ميان ياران ساكت باش :»3«ي  گزينه
راز خود را به شخص ديگري بگويي و از او سكوت بهتر از آن است كه  :»4«ي  گزينه

  ..بخواهي كه آن را آشكار نكند
 )82 ي صفحهمفهوم، ، هيدانشگا پيشادبيات فارسي زبان و ( 

دانشگاهي  فارسي پيش   زبان و ادبيات
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 )94 -خارج از كشور(     -11

/ خشمگين : دژم/ چراغ : مصباح/ سرگشتگي، حيرت، تعجب، اضطراب، ترس : دهشت

  جمع غريبه، نادر، نو : غرايب

  )تركيبيلغت، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (

----------------------------------------------  

 )94 -هنرسراسري (     -12

ي  گزينه/ جوان : شاب: »2«ي  گزينه/ گرم  باد: سموم/ گناه : فسق: »1«ي  زينهگ

 روسري: معجر: »3«

  )تركيبيلغت، ، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

----------------------------------------------  

 )94 -زبانسراسري (     -13

نگريستن كه مترادف انديشه كردن و نيك (تأمل  ←تعمل : امالي درست واژه

 .)است» تدبر«

  )67 ي صفحهامال، ، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات (

----------------------------------------------  

 )94 -خارج از كشور(     -14

  :»ج«و » الف«صورت درست 

  .ي دوم عصر شعر نيمايي تشكيل شد ي نويسندگان ايران در دوره نخستين كنگره) الف

  .از آثار پزشكي و علوم طبيعي گوته است» ها ئوري رنگت«) ج

  )102و  97، 91، 69هاي  صفحه تاريخ ادبيات،،  دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات ( 

----------------------------------------------  

 )95 -زبانسراسري (     -15

و فرهنگي در  هاي رمان اجتماعي در پاسخ به مقتضيات اجتماعي زيرا نخستين نمونه

  .اين زمان، پديد آمدند

  )129 ي صفحهتاريخ ادبيات، ، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات (

 )95 -خارج از كشور(     -16

  : اند از عبارتترتيب  هاي ابيات به آرايه

   »خانقاه پير و مرشد و محلّ شناخت الهي«استعاره از » ميخانه«: »د«بيت : استعاره

» خارج از محفل و مجلس بودن«كنايه از » ايره بيرون بودناز د«: »هـ«بيت : كنايه

  » اطاعت كردن«كنايه از » سر بر خط فرمان داشتن«و 

  شنيدنِ بو  :»ج«بيت : آميزي حس

  » بوي«و » كوي«: »الف«بيت : جناس

  » بيگانه بودنِ آشنايان«و » غريب بودن در شهر خود«: »ب«بيت : تناقض

  )آرايه، فارسيزبان و ادبيات ( 

----------------------------------------------  

 )94 -خارج از كشور(     -17

سخن از آشكار شدنِ راز به ميان آمده است اما در  »4و  3، 1«هاي  گزينهدر ابيات 

ايش مانند گويد كه مانند آتشِ جانسوزي هستم كه اثره مي» 2«ي  گزينهبيت 

ي آب هستم، اما در حقيقت  قطره چه در نظر مردم مانندي آتش است و اگر جرقّه

  .مانند آتش هستم

 )98 ي  صفحهمشابه مفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )95 -سراسري انساني(     -18

گيري  در بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط بر اين مفهوم تأكيد شده است كه گوشه

ي  شود اما در گزينه زيدن از مردم، موجب كمال و بلند مرتبگي انسان ميو دوري گ

) سيمرغ(نشيني كن تا فراموش شوي نه مانند عنقا  گوشه: گويد ميشاعر » 1«

 .گردد اش سبب شهرتش مي نشيني باشي كه گوشه

  )66 ي صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )94 -سراسري زبان(     -19

ي  نايافتـه  آواز خواندن شقايق آن هم در قفس كه در نقّاشي ممكن نيست، آرزوي تحقّق

 .دهد شاعر را نشان مي

  )122و  121 يها  صفحهمفهوم، ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و ( 

----------------------------------------------  

 )94 -تجربيري سراس(     -20

 .، تأكيد بر سكوت و خاموشي است»4«مفهوم بيت 

)67و  66 ي ها صفحهمشابه مفهوم، ، دانشگاهي پيشفارسي زبان و ادبيات (




