


 فارسی دهمتجربی ریاضی انسانی فصل اول 

تستی

کدام واژه ها به ترتیب متن زیر را کامل می کند؟  - 1
«آورده اند که در آبگیري از راه دور و از تعّرض گذریان مصون، سه ماهی بود. از .................. روزي دو صیّاد بر آن گذشتند با یک دیگر میعاد نهادند که
جال بیارند و هر سه ماهی بگیرند. ماهیان این سخن بشنودند. یکی سبک روي به کار آورد و از آن جانب که آب درآمدي برفور بیرون رفت. دیگري
خویشتن مرده ساخت و به حیلت جان به سالمت ببرد. و آن که غفلت بر احوال وي .................. و عجز در افعال وي ظاهر بود در فراز و نشیب می دوید تا

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ - 2

که شهد محض بود چون تو بر دهان آري جواب تلخ چه داري بگوي و باك مدار 

که ممکن است که در جسم مرده جان آري و گر به خند درآیی چه جاي مرهم ریش 

سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آري یکی لطیفه زمن بشنو اي که در آفاق 

به پیش اهل و غرابت چه ارمغان آري؟ گرت بدایع سعدي نباشد اندر بار 

مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دور است؟ - 3

به جز از او کسی ندارد دوست همه عالم چو عکس صورت اوست 

گرچه پوشیده اي لباس مجاز در حقیقت به جز تو نیست کسی 

آشکار است در همه عالم چون تجلّی است در همه کسوت 

که نمی گردد از بیان روشن به زبان شرح عشق نتوان گفت 

همۀ ابیات به استثناي .................. با هم ارتباط مفهومی دارند. - 4

 وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 

 تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی نمی دانم، نمی دانم، الهی 

 نه با چون و چرایش عقل را کار نه در ایوان قربش وهم را بار 

 عاجز از مدح تو یقین و گمان

بختیان را ز جرس صبح دم آوا شنوند مقصد اینجاست نداي طلب اینجا  شنوند 

بان گریه ز دل صخرة صّما شنوند خاك اگر گرید و نالد چه عجب کاتش را  

چه عجب کز دم مرغ آه دریغا شنوند چو به پاي علم روز، سر شب ببرند 

برکه برکه همه جا آب مّصفا شنوند روضه روضه همه ره باغ منّور بینند 

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ - 6

 چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو

 یقین دانم، که بی  شک جان جانی هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی

 که عاجز، اوفتاد اندر کف خاك کجا وصف تو دانا کرد ادراك

 وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر اي در میان جانم و جان از تو بی خبر
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گرفتار شد.»

قضا - قالب  غزا - غالب  غزا - قالب  قضا - غالب 

 خیره از وصف تو روان و خرد 

در کدام بیت آرایۀ «حس آمیزي» دیده می شود؟ - 5

               ادبیات تعلیمی



کدام یک از ابیات زیر با بیت «یکی قطره باران ز ابري چکید / خجل شد چو پهناي دریا بدید» تناسب معنایی ندارد؟ - 7

 زلف از افتادگی همسان مشک و عنبر است کاکل از باالنشینی رتبه اي پیدا نکرد 

 صد بار پیاله کرد و صد بار سبوي بس شخص عزیز را که چرخ بدخوي  

 که افکنده دارد تن خویش را طریقت جز این نیست درویش را  

 که مر خویشتن را نگیري به چیز تو آن گه شوي پیش مردم عزیز  

مفهوم کدام گزینه با بیت «فروغ رویت اندازي سوي خاك/ عجایب نقش ها سازي سوي خاك» قرابت دارد؟ - 8

 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

 عارف از خندة می در طمع خام افتاد عکس روي تو چو در آینۀ جام افتاد

 آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد   آن شد اي خواجه که در صومعه بازم بینی

کدام بیت با مصراع دوم بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  - 9
که پیدا کرد آدم از کفی خاك»  «به نام کردگار هفت افالك  

پیش گرسنه چندي، از هیچ خوان نهادن  از داستان و قّصه، بگذر که غّصه باشد  

ویرانسراي دل را گاه عمارت آمد  خاك وجود ما را از آب دیده گل کن  

بر دوش جان نازك، بار گران نهادن؟  در آب و گل که آورد، آیین جان نهادن؟  

هّمت نگر که موري با آن حقارت آمد  بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است  

در متن زیر چند نادرستی امالیی هست؟  - 10
شیخ االسالم انصاري را پرسیدند: «چه گویی ایشان را که گویند صفات خداي بشناختیم؟» جواب داد که: «ثواب آن است که گویند صفات اهللا را بشنیدیم، که
مسموع دیگر است و معقول دیگر. ما در صفات اهللا بر مجّرد سمع اقتصار می کنیم، و اگر خواهیم که در شیوة اعتقاد در صفات اهللا از مقام سمع قدم فراتر

مفهوم کدام گزینه با عبارت «در همه کاري داد از خویشتن بده» متناسب است؟ - 11

چه فضل ها بودم گر به حق حساب کنند به کارکرد مرا با زمانه دفترهاست  

اي که مهر او بود حسب تو در روز حساب  گرچه جرمت بی حساب است از حساب خود مترس 

زنهار امروز، سرحساب خود باش در پاي حساب، تا نمانی فردا 

یا نه خوش خوش داد این ایّام ده داد خود بستان که ایّام گل است 

کدام فعل مشّخص شده مضارع اخباري است؟ - 12

جانم ار مالک غم هاي محبّت گردد / من گدا گردم و نامش به داللت برود               گردد

فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن / که رو از شرم آن خورشید در دیوار می آورد           می آورد

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه / طاووس عرش می شنود صیت شهپرم                می شنود

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل / مملوك این جنابم و مسکین این درم             رسانم

بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  - 13
زود آیند و زود می گذرند»   «شاد و بی غم بزي که شادي و غم

 وین چه بینی هم نماند برقرار  آن چه دیدي بر قرار خود نماند  

ز بی خویشی نداند شادي از غم   حریفی نیز خواهم غمگساري  

 قرارش نماند اندر او یک نفس   چو گنجشک در باز دید از قفس 

 جمع بنشینیم و دم  با هم زنیم   گر دم از شادي و گر از غم زنیم  
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نهیم نتوانیم، هرچه خدا و رسول گفت در پی آنیم.»

چهار  سه  دو  یک



در کدام مورد، مفهوم عبارت و بیت مقابل آن قرابت دارد؟  - 14
دلیل راه تو باشد به عّز دانایی   الف) از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی: بپرس هر چه ندانی که ذّل پرسیدن 

مگویید ز اندوه و شادي به کس  ب) اثر غم و شادي پیش مردمان بر خود پدیدار مکن: ز بدها جهاندارتان یار بس 
حقیقت راه دین را کرده اند گم  ج) همه کس را به سزا حق شناس باش: ندانی تو عوام النّاس مردم

روي پرگرد به راه تو نهادن غلط است   د) بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردي: چشم امید به روي تو گشودن غلط است  

کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟  - 15
«هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد»

میفکن به فردا تو این داوري را  هم امروز از پشت بارت بیفکن  

آن گه شود پدید که نامرد و مرد کیست  فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان  

بیچاره را نصیحت ما سودمند نیست  بس کن عبید با دل شوریده داوري  

یک تن درست در همه دارالّدواي خاكداروي درد خود مطلب از کسی که نیست  

کدام بیت با عبارات زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  - 16
«بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بِنگردي، که بزرگان به هر حّق و باطلی از جاي نشوند و هر شادي که بازگشت آن به غم است، آن را

شادي مشمر و به وقت نومیدي امیدوارتر باش و نومیدي را در امید، بسته دان و امید را در نومیدي.»

انده مخور که بی خبر این نیز بگذردار دور روزگار نه بر وفق راي توست 

شادي است که او را سر و برگ سفري هست  هرگز قدري غم ز دلم دور نبوده است 

همه از تو خوش بود اي صنم چه جفا کنی چه وفا کنی  ز تو گر تفّقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم        

مردن و زیستن مردم بی باك یکی استما که از خویش گذشتیم چه هجران چه وصال      

بیت گزینۀ  ..................  با سایر ابیات تفاوت معنایی دارد. - 17

 هرگز خراج، کشور ویران نداشته است دل را غمی ز پرسش روز حساب نیست

 امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟ چون دادنی است روز قیامت حساب خود

 صائب نفس شمرده زن و خود حساب باش خواهی که بی حساب به جنّت تو را برند

 که آن نه روز گزاف است، هست روز حساب حساب خویش هم این جا بکن، گزاف مگوي

نقش واژه هاي مشخص شده، در بیت زیر به ترتیب با نقش واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه برابر نیست؟  - 18
 دیده سیه کرده، شده زهره در» «نعره برآورده، فلک کرده کر 

وگر دست محبت سوي کس یازي / به اکراه آورد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است

 کرده چون شعلۀ چشم تو سیاه گرگ هاري شده ام خون مرا ظلمت زهر 

 ما مقدس آتشی بودیم بر ما آب پاشیدند آتشی که آب می پاشند بر آن، می کند فریاد 

یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود، باال رفت، آن گه خواند / کسی راز مرا داند / که از این رو به آن رویم بگرداند

کدام آرایه ها همگی در بیت زیر دیده می شود؟  - 19
«مزن به سینۀ من خنجر جفا که مباد  

تشبیه، مبالغه، تضاد، مجاز 

مبالغه، کنایه، حس آمیزي، نغمۀ حروف  
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الف - د  ج - د  ب - ج  الف - ب 

ز آتش دل من خنجر تو آب شود» 

کنایه، مراعات نظیر، شخصیت بخشی، مجاز 

شخصیت بخشی، تشبیه، تضاد، حس آمیزي



در همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. حذف فعل به قرینۀ معنوي صورت گرفته است. - 20

 کزین برتر اندیشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد

 به از عمر هفتاد و هشتاد سال  دمی آب خوردن پس از بد سگال 

 جانت چو چراغ روشن و عرفانی  اي در دل شب ستارة نورانی 

گهی از گربه ترسیدم گه از باز نگشت آسایشم یک لحظه دمساز 

کدام واژه ها ابیات زیر را کامل می کند؟   - 21
الف) خیاِل حوصلۀ  .................. می پزد، هیهات 

ب) ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش  
چه هاست در سر این قطرة محال اندیش                
بیرون کشید باید از این  .................. رخت خویش 

بحر _ ورطه  بهر _ َزهره   بحر _ َزهره   بهر _ ورطه 

در کدام گزینه به مفهوم عبارت «حاِسبوا َقبَل َان ُتحاَسبوا» اشاره شده است؟ - 22

مفهوم کدام گزینه به بیت زیر نزدیک تر است؟  - 23
 زود آیند و زود می گذرند»«شاد و بی غم بزي که شادي و غم 

دوست دارم که تو را شاد ببینم، اي دوستهمۀ سهم من از عشق تو غم بود، ولی

ز اندوهم بسی شادي کند این هم غم دیگر غم خود را ز دشمن می کنم پنهان که می دانم 

چه غم دارم که غیر از غم ندارمغم از شادي بزاید، شادي از غم 

بگذرد امسال و همچو پار نماند پار گذشت آن چه دیدي از غم و شادي 

در کدام بیت یک «آن» ضمیر است و یک «آن» صفت؟ - 24

 خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش  دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند 

 تیره آن دل که در او شرم محبّت نبود  خیره آن دیده که آبش نبرد گریۀ عشق  

 هر آن کسی که بدو این دهند، آن ندهند  به کوي عاشقی از عافیت نشان ندهند 

 شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند  مکش آن آهوي مشکین مرا اي صیّاد 

معناي واژگان در تمامی گزینه ها به  استثناي  .................. صحیح است. - 25

ضایع: تباه / ابداع: ایجاد / تیمار: حمایت جافی: ستمگر / افالك: آسمان ها / مستغنی: نیازمند

کام: دهان / میعاد: قرار / مکاید: حیله ها خیره: سرگشته / مولع: آزمند / بحر: دریا
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اخالص در اعمال صفت عابدانست و صدق در احوال صفت عارفانست، عابد در آرزوي بهشت است و حور و قصور و عارف در بحر عیان غرفه نور، آن که گفت:  «َو
لَْآلِخَرُة أْکَبُر َدَرجاِت َو أْکَبُر َتْفِضًال»  درجات آخرت برتر و تفاضل در آن جهان عظیم تر و بزرگوارتر.

عاقل را چهار ساعت بود که سعادت خویش در آن طلب کند، و روزگار خویش به آن بیاراید: ساعتی که در آن حساب خویش کند، و اعمال و احوال خود سنجد، و
ساعتی که وي را در آن با حق رازي بود، و نیازي نماید، و ساعتی که در آن تدبیر معاش خویش به جاي آرد، و ساعتی که در مناجات و بدانچه او را دادند از دنیا

بیاساید. 

الهی! اگر کسی تو را به طلب یافت، من خود طلب از تو یافتم. ار کسی تو را به جستن یافت، من به گریختن یافتم. الهی! چون وجود تو پیش از طلب و طالب است،
طالب از آن در طلب است که بی قراري بر او چیره است. عجب آنست که یافت نقد شد و طلب برنخاست. حق دیده  ور شد، و پردة عزت به جاست. 

ملک وي به ملک کس ماننده نیست، و کس را بر وي در آن حکم نیست، و آنچه کند در آفریده خود به حّجت خداوندي خود، از وي داد است و ستم نیست. بیداد
آن باشد که کسی کاري کند که آن کار آن کس را نرسد، و اهللا را رسد هر چه کند به حّجت آفریدگاري و کردگاري و پادشاهی. 



کدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی ندارد؟ - 26

پر ز تو آفاق درون و برون تو قدم خود ننهاده برون  

کاوردش لفظ به سلک بیانمرتبۀ ذات تو بیش است از آن  

 ناطقه افکنده سر عجز پیشحمد تو از حیطۀ لفظ است بیش 

 هم نرسد گرچه دهد جان بسی وه چه عبارت که به فهم کسی 

کدام بیت با دیگر ابیات تناسب معنایی ندارد؟ - 27

چون تأمل کند این صورت انگشت نما را                 سر انگشت تحیّر بگزد عقل به دندان 

ز هیبت بال افکندي ز حیرت نیز فرسودي                 اگر سیمرغ عقل کل به برج عشق بگذشتی 

   دیدة معنی خود روشن کن و رویش ببین  صورتی دارد که در وي خیره گردد چشم عقل 

 چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی  اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو 

تمام واژه هاي کدام گزینه درست معنا شده اند؟ - 28

هنگامه: شلوغ / یله: رها / جافی: ظالم   فروغ: پرتو / نمط: روش / ورطه: مهلک  

تاالب: مرداب / نقض: شکستن / مکاري: چاروادار   شکن: پیچ و خم زلف / قرابت: خویشی / فلق: فجر  

کدام گزینه نادرست است؟ - 29

«الهی نامه» اثر عطار نیشابوري و گونۀ آن تعلیمی - عرفانی است. «دیوار» نوشته اي داستانی و اثر جمال میرصادقی است.

کدام بیت با عبارت «هر جا که تویی تفّرج آنجاست» قرابت معنایی بیشتري دارد.؟ - 30

نرگس مست و گل و سرو خرامان اینجاست نیست ما را سر بستان و ریاحین امروز 

باز پرسید که آن سرو خرامان اینجاست خبري از دل ضایع شدة زندانی 

آگهی خضر که اسکندر خوبان اینجاست من ز غیرت شوم آتشکده اي گر یابد 

کان شکر را چه محل این شکرستان اینجاست شتر از مصر به تبریز میارید دگر 

کدام نوع فعل به اشتباه به بیت نسبت داده شده است؟ - 31

دست به کاري زنم که غّصه سرآید (مضارع التزامی) بر سر آنم که گر ز دست برآید 

می کند از پرتو من زندگی (مضارع اخباري) گل، به همه رنگ و برازندگی 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش (ماضی استمراري) دوش مرغی به صبح می نالید 

گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش (ماضی التزامی) تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي 

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی ندارد؟  - 32
«خود را به نیکی به مردم نماي و چون نمودي به خالف نموده مباش، تا گندم نماي جوفروش نباشی.»

 که از دورویی خویش است پی سپر کاغذ زبان خامه به بانگ بلند می  گوید

 بَر گندم نخوري جان من از کشتۀ جو با بدي چشم نکویی نتوان داشت ز کس

 به دل خالف زبان چون پشیز زراندود به فعل و قول زبان یک نهاد باش و مباش

 نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند غالم همت دردي کشان یک رنگم

در کدام گروه از کلمات زیر غلط امالیی وجود دارد؟ - 33

مولع و آزمند، نمط و قاعده، مال حالل، لب حوض، چشم هاي پربغض  

غوك و قورباغه، قرابت و خویشاوندي، رعشه و دلهره، مدهوش و متحیّر، مستغنی از داور 

پالس ستبر، فضاي حیاط، بحیمه و ستور، عذر خواستن در رقعه، قدم در کشیدن از ورطه  

مرّمت و اصالح، عذاب قرض، مسلخ گرمابه، سهمگین و غلغله زن، حدس و قیاس 
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شعر »چشمه« در قالب نیمایی و اثر علی اسفندیاري است. »                         قابوس نامه« کتابی است در اخالق و نوشتۀ عنصر المعالی کیکاووس می باشد.



یکی از ابیات زیر از حافظ شیرازي است، بر اساس دانسته هاي خود معیّن کنید آن بیت کدام است. - 34

ز رحمت یک نظر در کار ما کن  الهی فضل خود را یار ما کن  

کیست کند با چو منی همسري؟  در بن این پردة نیلوفري 

تا نباشد در پس دیوار گوش  پشت دیوار آنچه گویی هوش دار 

فتنه انگیز جهان نرگس جادوي تو بود  عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 

نقش دستوري گروه هایی که در عبارت زیر وابستۀ پیشین دارند به ترتیب کدام است؟  - 35
«یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه اي، خفته. شوریده اي که در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه بیابان گرفت

و یک نفس، آرام نیافت.»

– – – – – – مفعول – متّمم – مفعول

کدام دو بیت تمامًا به عبارت «عاقل در دفع مکاید دشمن، تأخیر صواب نبیند» تناسب دارند؟  - 36
الف) چو گرگ خبیث آمدت در کمند 

ب) بنایی که محکم ندارد اساس 
ج) مگو شاید این مار کشتن به چوب 

د) چو شیر آن که را گردنی فربه است 

بکش ورنه دل بَرَکن از گوسفند 
بلندش مکن ور کنی زو هراس

ب - د الف - ج ج - ب

در کدام گزینه معانی تعداد بیشتري از واژه هاي «میعاد، مفتاح، معرکه، جافی و نمط» به درستی آمده است؟ - 37

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی بیشتري دارد؟  - 38
 گاه مدحت به سخن محتاجند» «مدح گویان که فلک معراجند

 نیست در شاعري بنده ریا و ریبی اي خداوند یقین دان که بر مدحت تو

 رخ رنگ مرا رنگ طبرخون خداوندا ز مدح توست حاصل

 ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟ در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم

 که مدح او خداونِد جهان گفت ثنا و مدح صدري چون توان گفت

نقش دستوري کدام واژة مشّخص شده، با نقش دستوري واژة «گوش» در بیت زیر یکسان است؟  - 39
 تا نباشد در پس دیوار گوش»  «پیش دیوار آن چه گویی هوش  دار

دل را فسانۀ تو ز ره برد، ورنه هیچ/ دیوانۀ مرا سر این گفتگو نبود          دل

آخر بر آب چشم منت نیز دل بسوخت / گیرم که خود مرا به درت آبرو نبود         آب 

مشکم ز زلف غیر چه آوردي، اي صبا؟ / در کوي آن نگار مگر خاك کو نبود        خاك 

خسرو به درد خو کن و با بی دلی بساز/ گر گویمت که دل به کجا رفت، گو نبود            خسرو 

در کدام بیت حذف فعل وجود ندارد؟ - 40

کز چنگ محنت تو ننالم چو ناي من  ناي دلم مگیر به چنگ جفا چنین  

کز دور بوسه می دهمت، خاك پاي مندشمن لب تو بوسد و در آرزوي آن  

اي بندة سگان در آن سراي من  سگ بر در سراي تو گستاخ و من غریب  

آن به که اعتماد کنم بر خداي من  درد تو را به خلق چه گویم چو اوحدي؟  
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مفعول  مسند  مفعول قید  مسند  قید قید  متّمم  قید

چو سر زیر سنگ تو دارد بکوب 
گر افتد چو روبه، سگ از وي به دست 

د - الف

میدان جنگ - ظالم - طریقه - وعده - کلید  ستمگر - روش - پیروزي - قرار - جنگجو 

ستمگر - روش - جنگ - آسمان - وعده گاه  جنگجو - سفر - آسمان - پیروز - پیمان 



در ابیات زیر چند نادرستی امالیی هست؟  - 41
«قسمت حّقست مه را روي نغز 

خود بگفتی کین گناه از نفس بود 
در ترّدد مانده ایم اندر دو کار 

دادة بختست گل را بوي نغز
چون غزا این بود هضم ما چه سود؟ 

این ترّدد کی بود بی اختیار»

چهار  سه  دو  یک

نقش دستوري کدام دو واژة مشخص  شده، به ترتیب با نقش دستوري واژه هاي «خندان» و «رنگ ها» در بیت زیر یکسان است؟ - 42
 از آنش رنگ هاي بی شمار است گل از شوق تو خندان در بهار است

 حکیم در وي ننهاد کار ها بنیاد چو کار هاي جهان است جمله بی بنیاد  

 چو کس مقیم نماند در این خراب آباد مشو مقیم در آبادي خراب جهان

 که خس بلند شد از باد، لیک باز افتاد مپر ز باد غرور ار بلندي اي داري

 خوشا کسی که ازین بندگی بود آزاد چو هست بندة خلق آدمی ز بهر طمع

ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن فعل هاي «ماضی نقلی، ماضی بعید، مضارع التزامی » کدام است؟  - 43
 الف) گرچه افکار تو صائب سربه سر سنجیده است 

ب) کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟ 
ج) گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم 

 این غزل مشهور خواهد کرد دیوان تو را  
که تشنه مانده دلم در هواي زمزمه هایت 

که نهانش نظري با من دلسوخته بود 
یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود

ب- ج - د الف- ج- د 

در عبارت زیر چند گروه اسمی در نقش هاي دستوري «نهاد»، «مسند»، «مفعول» و «متّمم» هست که وابستۀ پیشین یا پسین دارد؟  - 44
«تدبیر در هنگام بال فایدة بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.»

کدام رباعی با دیگر رباعی ها قرابت معنایی ندارد؟ - 46

یا پنهانیست کاشکارا گردد می پنداري که حق هویدا گردد 

 چون غیري نیست بر که پیدا گردد؟چون پیدا اوست، غیر او پیدا نیست

تا تو ز حجاب هر دو عالم برهی بنگر، بنگر، اي دل! اگر مرد رهی 

هم حّقه از او ُپر است و هم حّقه تهیاین شعبدة لطیف را بر چه نهی

در نیست پدید و بی کلید آمده ام هیچم من و در گفت و شنید آمده ام 

اینست عجب که چون پدید آمده ام این نیست عجب که کم بخواهم بودن

او در ره مستقیم داناست بدین آن را که به چشم کشف پیداست یقین 

زان جملۀ مو، یک رسن راست ببینگر چند هزار گونه راهست چو موي
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شش تا 

45 - عبارت »گندم نماي جو فروش مباش« با کدام گزینه قرابت معنایی  بیشتري دارد؟ )با 
تغییر(

بود پاکیزه باطن و ظاهر  خاك عالم ورا شده طاهر 

به باطن جان جان جان جانی  به ظاهر آفتاب آفتابی 

ظاهر او به خلق پیوسته  باطن او ز خلق بگسسته 

به اندازة بود باید نمود  خجالت نبرد آنکه ننمود و بود  

هفت تا  پنج تا  چهار تا 

د) گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

ب- د - ج  الف- د- ج 



در چند بیت از ابیات زیر حذف فعل رخ داده است؟  - 47
ما و سماع و بادة رنگین و زلف یار «اکنون که تّر و تازه بخندید نوبهار 

گل ها و الله ها ز پی بوسه و کنار لب ها نهند در سر و سر در سر آورند 
بلبل بیان بنده و گل تخت شهریار آن گاه درکشد دم و دم چون شنید و دید 

بادا غمان من چون ایادیت بی شمار»گر من عواطف تو فراموش کرده ام

چهار بیت  سه بیت  دو بیت  یک بیت 

بیت هاي زیر به ترتیب از چه کسانی است؟  - 48
جان ما در بوتۀ سودا نهاد  الف) عشق شوري در نهاد ما نهاد 
هرجا که تویی تفّرج آنجاست  ب) ما را سر باغ و بوستان نیست  

ابن حسام خوسفی - حافظ 

در کدام گزینه تعداد بیشتري از واژه هاي زیر درست معنا شده است؟  - 49
«مولع - جافی - مستغنی - ُمحال - مکاید - دست  بُرد»

حمله - حیله گر - حاجتمند - بی اصل - حرمت  نا ممکن - حیله ها - طمع - بی نیاز - جبّار 

اندیشۀ باطل - ظالم - هجوم - مکر ها - بسیار مشتاق  آزمند - ستمگر - مهاجم - محلّه ها - مکیدت ها

«تا» در ابتداي چند تا از ابیات زیر، حرف اضافه است و متّمم ساخته است؟  - 50
الف) تا چرخ  دو تا گردد بر بنده و آزاد 

ب ) تا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها 
ج ) تا چند کنم توبه و تا کی شکنم 

د ) تا غمی پنهان نباشد رّقتی پیدا نگردد 

این چرخ دو تا باد تو را بندة یکتا 
انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما 

اي توبه ده و توبه شکن، دستم گیر 
هم گلی دیده است سعدي تا چو بلبل می خروشد 

دیدة شب تا به سحر باز من 
دیده تا دل زحمت رخت نمازي می کشد

چهار تا  سه تا 
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هـ) تا نبري ظن که به بازیچه بود 
و ) تا نفس باقیست با آالیش افتاده است کار 

دوتا یکی

فخرالّدین عراقی - سعدي  فخرالّدین عراقی - حافظ  ابن حسام خوسفی - سعدي 




