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فارسی دهم ) تجربی ریاضی انسانی ( فصل پنجم تستی

کدام بیت نادرستی امالیی یا رسم الخّطی دارد؟ - 1

جداسازي اي خصم سر از تن من  تنم گر بسوزي به تیرم بدوزي  

که بعد از من افروزد از مدفن من  مپندار این شعله افسرده گردد  

 بتازد به نیرنگ تو توسن من  نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش  

 گل صبر می پرورد دامن من  من آزاده از خاك آزاده گانم 

در کدام گزینه، نادرستی امالیی وجود دارد؟ - 2

آن ها چه انسی با خاك گرفته اند و خاك، مظهر فقر مخلوق در برابر قناي خالق است. 

حضرت عیسی بر سبیل تلّطف جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده نهاد. 

تمام توان ما در دوران اسارت، ضربان قلب و سوي چشم ما، به خطوط و سطور این کاغذ ها و کلمات بود. 

پس به زجر و مصادره از وي بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟ 

در بیت گزینۀ .................. غلط امالیی دیده می شود. - 3

 رخسار تو مهر انور چشم  ابروت هالل ماه خوبی 

 این بادة به  تلخی هم چون فراغ یاران  در خدمت تو شیرین هم چون شراب وصل است 

 چون همی خوانی همی بینی سطور  گفت آیا اي عجب با چشم کور 

 ز روح نوح پیغمبر شده بی قوت دین کنعان  ز هول سیل عالم بر شده ایمن لب کشتی  

در کدام گزینه، نوع واو متفاوت است؟ - 4

عجب داشت سنگین دل تیره رايبخندید و بگریست مرد خداي 

در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم من حاصل عمر خود ندارم جز غم 

بر مستمندان آمدي چون بخشش و فضل خدا امروز خندان آمدي مفتاح زندان آمدي 

در رستگاري بباید بجست تو را دانش و دین رهاند درست 

در کدام گزینه شیوة بالغی وجود ندارد؟ - 5

  که ساالر آن انجمن، گشت کم چو آگاه شد دختر گژدهم 

  زمانه ز مادر، چنین ناورید کجا نام او بود گردآفرید  

 که شد الله رنگش به کردار قیر چنان ننگش آمد ز کار هجیر   

 بخندید و لب را به دندان گزید  چو سهراب شیراوژن، او را بدید  

در کدام گزینه، نادرستی امالیی وجود دارد؟ - 6

قطع برق، بیمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراري می کرد. غواص ها میان جزر و مد آب خود را به قایق ها می رساندند.

متن تقریظ رهبر معظم انقالب اسالمی، حاوي احساس دوگانۀ اندوه و افتخار از مطالعۀ این کتاب بود. 

اسطوره هایی که در دوران اسارت حرس الخمینی نامیده می شدند، بدون ترس و مالحضه، خاطرات تلخ و شیرین خود را بر کاغذ می نوشتند.

غلغلۀ جمعیت را بر زوزة باد که رعب انگیز بود و سراسیمه از ایوان می گذشت، ترجیح می داد.

کدام نوع وابستۀ گروه اسمی را در بیت زیر نمی توان یافت؟  - 7
مگسل از این آب و خاك ریشۀ پیوند»   «تا زبر خاکی اي درخت تنومند  

صفت تفضیلی   مضاٌف الیه   صفت بیانی   صفت اشاره  
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کدام بیت با مصراع «جز از جام توحید هرگز ننوشم» قرابت معنایی بیشتري دارد؟ - 8

بلکه بر سر هر سري را صد کاله آید عطا  سر بنه کاینجا سري را صد سر آید در عوض  

گر تو را مشکوة دل روشن شد از مصباح ال  هر چه جز نور الّسموات از خدایی عزل کن  

کاندر این ره قائد تو مصطفی به مصطفا  ور تو اعمی بوده اي بر دوش احمد دار دست 

زان گرفتند از وجودش منّت بی منتها  اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس  

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ - 9

 دعاي پیر مغان ورد صبحگاه من است منم که گوشۀ میخانه خانقاح من است 

نواي من به سحر آه عذرخواه من است گرم ترانۀ چنگ صبوح نیست چه باك 

جز این خیال ندارم خدا گواه من است غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست 

فراز مسند خورشید تکیه گاه من است از آن زمان که بر این آستان نهادم روي 

در معنا کردِن واژه هاي زیر، چند اشتباه وجود دارد؟  - 10
«خور: زمین پست - رعب: دلهره - نسیان: فراموشی - مقري: قرآن خوان - استدعا: درخواست کردن - مشیّت: کنه»

یکی  دو تا  سه تا  چهار تا 

کاربرد واژة «چو» در کدام گزینه، همانند مصراع اول بیت زیر نیست؟  - 11
 پیري چو رکاب، پایداري کردي»  «از دست، جوانی ام چو بربود عنان 

 به یاد دار محبّان بادپیما را  چو با حبیب نشینی و باده پیمایی 

 سخن شناس نه اي جان من! خطا این جاست چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست 

 که ترك می ندهم عهد بی وفایی را  دگر به دست نیاید چو من وفاداري 

 تو از این چه سود داري که نمی کنی مدارا؟  دل عالمی بسوزي چو عذار برفروزي 

در کدام بیت جملۀ غیرساده وجود دارد؟ - 12

 رشتۀ جان من از، شمع رخت دارد، تاب چشمۀ چشم من از سرو قدت یابد، آب

 کو کسی کو به دل و دیده خریدار تو نیست؟ کیست کاندر دو جهان عاشق دیدار تو نیست؟

 مجلس پر از شکر شد از پستۀ دهانت طوطی خجل فروماند از بلبل زبانت

ببندید یک شب بر او خواب رااز آن پس بسازید سهراب را

در شیوة بالغی بیان مصراع «به خفتگان، خبري می دهد،خروش خروس» کدام مورد دیده می شود؟ - 13

تقدیم فعل بر متّمم تقدیم مسند بر نهاد تقدیم فعل بر مفعول   تقدیم فعل بر نهاد

بیت کدام گزینه با سایر ابیات تناسب معنایی ندارد؟ - 14

 ملک آفرین گوي رزم شماست  فلک در شگفتی ز عزم شماست 

 شما نه مثل دماوند، او به مثل شماست به استواري معیار تازه بخشیدید 

 هم او مر شما را نگهبان بود  شما را چو باور به یزدان بود 

 کدام قله چنین سرافراز و پابرجاست  بیا که از همۀ دشت ها سؤال کنیم 

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟ - 15
«بعضی دیگر از بچه ها گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپاي زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه می نویسند.»

 آنچه امروز توان کرد به فردا مگذار  خود حسابی خّط پاکی است ز دیوان حساب  

کنجی نشین و از نفس خود حساب گیر  زان پیش تر که حشر به دیوان کشد تو را 

 به دامن از ندامت قطرة چندي ببار این جا  چه گردیدي گره، تخمی پی فردا بکار این جا  

چه ضرور است به فردا فکنی دیوان را؟  پیش دستی کن و دیوان خود امروز بپرس 
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مفهوم کدام گزینه با آیۀ «وال تحسبن الذین قتلوا  فی سبیل اهللا امواتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون» تناسب دارد؟ - 16

 یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است صد کشته زنده کردي و کس را خبر نشد  

 خود مرده پیش زنده دالن از فسرده به هرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به  

زان که از کشتن بقا حاصل شود جرجیس را  زندة جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق  

 شادي زي اي آن که بر امید فردا زنده اي یار، قتل عاشقان امروز با فردا فکند  

کدام واژة مشّخص شده در بیت، مشبّه (رکن نخست) تشبیه نیست؟ - 17

 شرم دارم که به باالي صنوبر نگرم (تصور) سرو باالي تو در باغ تصور بر جاي 

 هر گلی کت بشکفد بی خار باشد صبحدم  (وصل) صبحدم باید شدن در کوي او کز شاخ وصل 

 تیغ جفاي او را جز جان سپر نباشد  (بال) تیر بالي او را جز دل هدف نشاید 

 چو آفتاب که خنجرگذار و تیغ زن است (چراغ) فرو گرفت جهان را چراغ هّمت او  

مفاهیم «یک پارچگی مردم، مقاومت مبارزان، یکتاپرستی و جاودانگی» به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟ - 18
الف) به خون گر کشی خاك من، دشمن من 

ب) جز از جام توحید هرگز ننوشم 
ج) مپندار این شعله افسرده گردد 

د) کنون رود خلق است دریاي جوشان 

بجوشد گل اندر گل از گلشن من 
زنی گر به تیغ ستم گردن من 

که بعد از من افروزد از مدفن من 
همه خوشۀ خشم شد خرمن من

د، الف، ج، ب  ج، د، ب، الف  ج، د، الف، ب  د، الف، ب، ج 

در کدام بیت جملۀ مرکب دیده نمی شود؟ - 19

از نهیب دیو دل خوناب گشتی هر زمان من بیابانی به پیش اندر گرفته کاندرو 

کاین بیابان را مگر پیدا نخواهد بد کران زان درازي راه با دل گفتمی هر ساعتی 

بانگ آب هیرمند آمد به گوشم ناگهان اندر این اندیشه بودم کز کنار شهر بست 

کام جوي و کام یاب و کام خواه و کام ران شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زي 

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟  - 20
«بعضی دیگر از بچه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپاي زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه

می نویسند و تو به ناگاه دلت می لرزد: آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده اي؟»

 دامن به دست پرسش محشر نداده اند َدم را شمرده ساز که مردان خود حساب  

 شدن ز شرم و خجالت چو آب در پیش است  جواب پرسش اعمال خود مهیّا کن 

 این جا کسی که درد و غم بی شمار یافت  آسوده از حساب به روز شمار شد 

 همیشه روز حساب است َدم شماران را مرا چو صبح ز روز جزا مترسانید  

مصراع اول کدام بیت به «شیوة بالغی» سروده شده است؟ - 21

نگاهی تا گشاید بال و پر، پروانه می گردد  اگر عارض برافروزي، شرر پروانه می گردد  

گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم  سرد مهري بین که کس بر آتشم آبی نزد  

دود شمع کشته ام در انجمن پیچیده ام  گر چه خاموشم ولی آهم به گردون می رود 

 شعله را چون گل درون پیرهن پیچیده ام جاي دل در سینۀ صد پاره دارم آتشی  

در بیت گزینۀ .................. مصراعی هست که اجزاي جمله هاي آن، کامًال با ترتیِب نقش دستوري جمله هاي معیار آمده است. - 22

عشق بازیدن با خوبان رسمیست قدیم چه شوي تنگدل ار بر تو همی بازم عشق 

خنک آن کو را از عشق نه ترس است و نه بیم عشق رسمیست ولیکن همه اندوه دل است 

خواجه بوسهل توانا و جواد است و حلیم با توانایی و با وجود کم آمیزد حلم 

دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم عید او باد سعید و روز او باد چو عید 
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کدام دو بیت زیر با هم هم مفهومند؟ - 23
که سودها کنی ار این سفر توانی کرد  الف) به عزم مرحلۀ عشق پیش نه قدمی  

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند  ب) ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید  
اندکی گر پیش آید جمله سوخت  ج) آفتابی کز وي این عالم فروخت  

چاه پیش است اندکی هشیار باید تاختن   د) سر به گردون تازیت  چون شمع پر بی صرفه است  
گامی بنه از من و تویی پیشترك هـ) خواهی که مقام «لی مع اهللا» یابی 

الف - د   ب - هـ   الف - هـ   الف - ج  

مفهوم عبارت «خدایش بیامرزاد که هر کسی از آن جا که هست، یک گام فراتر آید» به کدام گزینه نزدیک تر است؟ - 24

حال من وقت دیدنت این است یک قدم پیش، یک قدم به عقب  

بر سر مژگان چو اشک استاده اي هوشیار باش  یک قدم راه است بیدل از تو تا دامان خاك   

که سودها کنی ار این سفر توانی کرد  به عزم مرحلۀ عشق پیش نه قدمی  

میان ما و رسیدن یک قدم هزار فرسنگ است  این جا هنوز هم یک قدم تا خداست 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟ - 25

 برگ گل آینۀ روي خزان است این جا خاك این باغ به خوناب جگر آغشته است

 تو گر از پا درآیی شهسواري می شود پیدا ز فیض خاکساري دانه نخل پایداري شد

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است افتادگی آموز اگر طالب فیضی

 افتاده شو مگر تو هم از خاك بر شوي شبنم به آفتاب رسید از فروتنی

کدام بیت با عبارت «ال یعرفه اال هو» هم مفهوم نیست؟ - 26

 صفت ذات او هم او داند نه به کس نه کسی به او ماند

 چو آفتاب عیان ال اله اال اهللا تو گوش باش که تا بشنوي ز هر ذره

 زان که حسن تو ز ادارك خرد بیرون است عقل را کنه جمالت متصور نشود

 ذات او فارغ از اشارت ماستآن که او خارج از عبارت ماست 

کدام بیت با دیگر ابیات مفهوم و تصویر مشترکی ندارد؟ - 27

 چو بگذري به سر خاك من پس از صد سال  ز خاکم آتش عشقت هنوز شعله زند 

 شعلۀ آتشی کنم لوح مزار خویش را  در دل خاك از غمت آهی اگر برآورم 

 اهرمن شعله زاد سجده کند خاك را  عقل به دام آورد فطرت چاالك را  

 ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم  پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند 

بیت کدام گزینه با آیۀ صد و شصت و نه سورة آل عمران قرابت معنایی دارد؟  - 28
«َو ال َتْحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتُلوا فی َسبیِل اهللاِّ َأْمواتًا بَْل َأْحیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن»

 خواست زان قتل عام، قرب خداي / واي از این قربۀ الی اهللا واي (قرب: نزدیکی)

  عشق عجب غازي ایست زنده شود زو شهید / سر بنه اي جان پاك پیش چنین غاز ي اي (غازي اي: جنگجو)

 زنده است آن که در ره تو می شود شهید / مرده است آن که بهر تو بسمل نمی شود (بسمل شدن: قربانی شدن)

 ماه ها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاك / شاهدي را حلّه گردد یا شهیدي را کفن (حلّه: جامۀ نو) 

کدام نوع فعل در عبارت زیر نیست؟  - 29
«وسایل سنگین راه سازي را بار شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط مقّدم دشمن، آنها را به آن سوي رودخانۀ اروند حمل کنند. بّچه ها نیز همان

بّچه هاي بی تکلّف و متواضع و ساده اي هستند که همیشه در مسجد می بینی و تو تابه حال در نمی یافته اي.»

ماضی بعید ماضی نقلی مضارع التزامی مضارع اخباري
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در کدام بیت جمله ي غیر ساده وجود ندارد؟ - 30

 کمند زلف تو در حلق شیخ و شاب افتاد خدنگ چشم تو در جان خاص و عام نشست

 ظاهر آن است که هرگز نکند یاد مرا آن که یک لحظه فراموش نگشت از یادم

بنده تا قد تو را دید شد از سرو آزاد سرو هر چند به باالي تو می ماند راست

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست از بهر خدا زلف مپیراي که ما را 

کدام واژه در بیت زیر مشبِّه تشبیه است؟  - 31
 تا سینه نکردم هدف تیر مالمت» «تیري ز کمانخانۀ ابروش نخوردم  

مالمت هدف تیر کمانخانه

انواع «و» در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟  - 32
 تویی معدن حمد و قطب ثنایی اگر مدح و حمد و ثنا راست معدن

ربط، ربط، عطف  ربط، ربط، ربط  عطف، عطف، ربط  عطف، عطف، عطف 

کدام بیت با آیۀ  «َاال بِِذکِر اِهللا َتطَمِئنٌّ الُقلوب»  هم مفهوم است؟ - 33

 یاد تو دواي خستگی ها نام تو کلید بستگی ها   

 گر جان بشود مهر تو از دل نشودهرگز دلم از یاد تو غافل نشود  

کریم خطابخش پوزش پذیر خداوند بخشندة دست گیر

 با او یاد هیچ کس نبود روا اي خدا اي فضل تو حاجت روا  

در کلمات کدام گزینه واژة مشتق دیده می شود؟ - 34

رهگذر، ناجی، قیچی نوآور، قلندرمآب، مّدعی بوقچی، پرداخت، کارآفرین احترام گذاري، پاکوب، شهریور

در کدام بیت نهاد و مسنِد یک جمله پس از فعل اسنادي آن جمله آمده است؟ - 35

 زبان هم الل می گردید اگر می بود کر گوشم  شنیدن شد دلیل این قدر بی صرفه گویی ها

 که این افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم  حدیث عشق سرکن گر عالج غفلتم خواهی 

 که سعی غیر می بندد صداي خویش در گوشم  به رنگ چنبر دف آن  قدر از خود تهی گشتم  

 کدامین پنبه سیماب تو شد اي بی خبر گوشم ز ساز هر دو عالم نغمۀ دلدار می جوشد

مفهوم و تصویر کدام بیت با مفهوم و تصویر بیت «مپندار این شعله افسرده گردد/ که بعد از من افروزد از مدفن من» قرابت دارد؟ - 36

آتشی در زد چنان مرگش که مردم را بسوخت/ جز لبان و دیده هاشان هیچ خشک و تر نماند

آتش که ظلم دارد می میرد و کفن نه/ دود سیه حنوطش خاك کبود بستر(حنوط: کافور که بر مرده میمالند)

پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند/ ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم

ز بی نوایی مشتاق آتش مرگم/ چو آن کسی که به آب حیات شد مشتاق

مفهوم کدام بیت با عبارت «کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟» قرابت معنایی دارد؟ - 37

 ار جهد کنی ور نکنی بوده شود  زان گونه که هرچه بود آن خواهد بود 

 هرگز نبود حدیث مرگ آسانت  چون بسیار است ضعف در ایمانت  

 بلبل از نکهت گل راه به گلزار برد  کشش اوست که ما را به سر کار برد 

 همی باید مرا ترسیدن از تو  تو را چون هیچ ترسی از خدا نیست  
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کدام بیت را می توان با بیت زیر، در تقابل مفهومی قرار داد؟  - 38
 مگسل از این آب و خاك ریشۀ پیوند» «تا زبر خاکی اي درخت تنومند 

 نتوان مرد به سختی که: «من این جا زادم» سعدیا حّب وطن گرچه حدیثی است صحیح 

  وطن را گر شناسد جان به قربان وطن گردد بود حّب وطن ز ایمان وطن جان را بود جانان 

 تو وطن بشناس اي خواجه نخست هم چنین حّب الوطن باشد درست 

 نیست آگاه ز حکمت همه یونانی گرچه یونان وطن بس حکما بوده است  

زمان فعل جملۀ هسته در جملۀ مرکب کدام بیت، با دیگر ابیات متفاوت است؟ - 39

بر سر راهش افکنم پیرهن دریده را گر به سر من آن پري از سر ناز بگذرد  

 ایمنی از هول فرداي حسابش می دهندهر که را امروز ساقی می کشد پاي حساب 

که تا به روز قیامت کمر نمی بندد ز قامت تو چنان پایمال شد طوبی 

گر بامداد پرده نپوشی به روي خویش گیرد سپهر چشمۀ خورشید را به گل 

آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  - 40
باز گویی هوس چنگل شاهین دارد الف) مرغ دل کز سر زلفت نشکیبد نفسی 

خون دل می خور که این ساعت نمی یابم دوات  ب) دي طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت 
که دم باد سحر نافۀ خوش بو دارد ج) مگرش دست به چین سر زلف تو رسید 

دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغان است د) ز بیم چنگل شاهین جان شکار فراق

د، ج، ب، الف ب، د، الف، ج ج، د، الف، ب د، الف، ج، ب

مفهوم بیت کدام گزینه از دیگر ابیات دور است؟ - 41

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید/ هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند اگر خواهی که پیش افتی به هر گام/ به ترك خود بیاید گفت ناکام

ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی/ نزول در حرم کبریا توانی کرد

کدام بیت با بیت «جز از جام توحید هرگز ننوشم/ زنی گر به تیغ ستم گردن من» ارتباط معنایی دارد؟ - 42

تا کرمت راه جهان برگرفت/ پشت زمین بار گران برگرفت تن به گهرخانه  اصلی شتافت/ دیده چنان شد که خیالش نیافت

بنده نظامی که یکی گوي توست/ در دو جهان خاك سر کوي توست     حذر کن ز نادان ده مرده گوي/ چو دانا یکی گوي و پرورده گوي

فعل نوشته شده در برابر کدام بیت، مربوط به جملۀ هسته در جملۀ مرکب آن بیت نیست؟ - 43

هر آن گیاه که برگش به نیشتر ماند                      ماند  کنید داخل اجزاي نوشداروي ما  

که کند شاه ختن پیش تو نافرمانی                 است تو به خوبان همه فرمان دهی و عین خطاسـت  

هر یک چه دهم شرح که بر من چه جفا کرد             دهم  زلفت به سر خویش و جمالت به جدایی  

 چو طوطی از رِه تلقین عندلیب سخنور                    نماند   بسی نماند که گردد دهان غنچۀ خندان  

در کدام گزینه جملۀ مرکب دیده می شود و در آن حذف فعل به قرینۀ معنوي صورت پذیرفته است؟ - 44

 هست به صورت بلند لیک به معنی قصیر  قامت زیباي سرو کاین همه وصفش کنند 

 چون جامۀ عید نیک بختان پیراهن برگ بر درختان  

 برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت  نه باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو 

 به خاك ما گذري کن که خون مات حالل  قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی 
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آرایه هاي مقابل کدام گزینه تمامًا درست نیست؟ - 45

ز جوي آب بقا هم به چابکی بجهند (تلمیح- مجاز) سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند 

حسن معنی را همان رنگینی معنی حناست (اسلوب معادله- حس آمیزي) نازنینان فارغ از آرایش مشاطه اند 

حدیث عشق تو را بر زبان نمی آرم (تشبیه- حسن تعلیل) از آن سبب که زبان راز دل نمی داند  

سنگ است مومیایی باِل شکستگی (استعاره- تناقض) از کودکان شکستۀ مجنون شود درست 

درکدام گزینه، جملۀ مرکب دیده نمی شود؟ - 46

به غیر مصلحتش رهبري کند ایام هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  

سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد  چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او  

چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند  گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی  

امکان شکیب از تو محال است و قناعت  از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم  

در کدام گزینه، جملۀ مرکب وجود ندارد؟ - 47

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي، چندین سخن از عشقش 

 بزد اسب کاید بِر اشکبوس  ز قلب سپاه اندر آشفت طوس 

 خرمن سوختگان را همه گو باد ببر  روي بنماي و وجود خودم از یاد ببر 

 ولیکن چون تو در عالم نباشد  من از دسِت تو در عالم نهم روي 

نقش دستوري چند عدد از واژه هاي مشّخص شده در ابیات زیر «نهاد» است؟ - 48
آن کس که دهد خلق به فضلش همه اقرار     خلق الف) اقرار دهد شاه جهان را به همه فضل 

از بس که شکسته ست ملک، لشکر کّفار     ملک ب) کّفار پراکنده و برکنده شده ستند 
کس نیست که با لشکر او جوید پیکار     کس ج) پیکار همی جوید پیوسته ولیکن 

آسان ملک نزد همه گیتی دشوار     دشوار (مصراع نخست) د) دشوار جهان نزد ملک باشد آسان 
پیوسته بود خوارترین چیزي دینار     دینار (مصراع نخست) هـ) دینار چنان بخشد ما را که بر ما 

چهار سه  دو  یک

در چند تا از ابیات زیر، جملۀ غیر ساده دیده می شود؟  - 49
 از سر من گر قدم، باز گرفتی چه شد  

 کام دل خویش یافت، هر که به درد تو مرد  
 خادم نّقاش فکر، نقش رخت سال ها  

 از پی محنت شود، مست محبّت، مدام  

 لطف تو صد در گشاد، یک در اگر بست بست 
 درد دل خویش جست، هر که ز درد تو جست 
 خواست که بر لوح جان، بندد و صورت نبست 

 هر که شراب «بلی» خورد زجام الست 

هر چهار بیت     سه بیت     دو بیت     یک بیت    

تعداد جمله هاي وابسته در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز  .................. . - 50

 گفتم که خوش نوایی از باغ بینوایی  گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی 

گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی  

 گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات   گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات  

 گفت پندارم که بحري پر ز مشک و شکر است   با خرد گفتم توانی گفت این اعجوبه چیست  
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