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 فارسی دهم تجربی ریاضی انسانی فصل دوم 

تستی

در کدام گزینه فعل دعایی هست؟ - 1

که مرغان هوا حیران بمانند بدین الحان داودي عجب نیست 
بیامرزاد اگر ساکن بخوانند خداي این حافظان ناخوش آواز 

که خار دیدة بدبخت نیکبختانند  چو نیکبخت شدي ایمن از حسود مباش 
بدي کنند به جاي تو هر چه بتوانند چو دستشان نرسد الجرم به نیکی خویش 

که خردمند را عزیز کنند رسم و آیین پادشاهانست
با خردمند زاده نیز کنند وز پس عهد او وفاداري 

که در مصالح بیچارگان نظر نکند نشان آخر عهد و زوال ملک وي است 
که دشمنان تو با تو از این بتر نکند به دست خویش مکن خانگاه خود ویران 

معناي واژه اي که از مصدر «ُکشتن» ساخته شده است، در کدام بیت متفاوت است؟ - 2

 که آخر روي نرم آب خواهد کشت آتش را مشو با تندخویی از عدوي ساده دل ایمن

 که مرگ کشت مرا یا تو بی وفا کشتی چو من هالك شوم از طبیب شهر بپرس  

 تر و خشک هیزم همی سوختند بکشتند و آتش بر افروختند

 که مر سلطنت را پناهند و پشت رعیت نشاید به بیداد کشت

در گروه کلمات کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ - 3

نمازگزاران در محراب فلق، خذالن رسیدن بر قصر، علم کردن ابوالعجایب

غلغله و ازدحام مردم، قرآن خواندن مقریان در خانقاه، به سخره گرفتن مرگ بی قدر

عزیز بودن در حضیض، امارت کردن دیوار شهر، تحیّر از شه ملک الفتی

غناي خالق و قرب مخلوق، ایستادن در یک تراز، جزر و مد آب در ساحل

مفهوم حدیث «الّدهر یوماِن یوم لک و یوم علیک» با همۀ ابیات به جز .................. قرابت دارد. - 4

خوشی و نا خوشِی روزگار می گذرد   صباح مستی و شاِم خمار می گذرد  

خوش از آنم که نا خوشی هم نیست در جهان گر خوشی کم است مرا  

که این رطل گران در پی خمار بی کران دارد  ز جام ُحسن حاال سرخوشی اّما نمی دانی  

عزتی گر بود، رفت، از اعتبار ما مپرس  خوارتر از شیشۀ خالی به بزم باده ام 

کدام واژه بیت زیر را درست تر کامل می کند؟  - 5
 حسود جاه تو بادا ز غّصه زار و نژند»

عزم شرف

آرایۀ «حسن تعلیل» را در کدام بیت می توان یافت؟ - 6

 گهی ز شرم تو زیر زمین نهان اي دوست  گهی ز شوق تو خورشید آشکار شود 

 با صد هزار خورشید افتد تو را مالقات  یک ذره گرد از آن خاك در چشم جانت افتد 

 در بزم وصال او هشیار نمی گنجد رو بر در او سرمست، از عشق رخش، زیراك 

 زینهار اي دوستان جان من و جان شما  دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید 

1

      ادبیات پایداری

  «به بزم عیش و .................. باد نیک خواه تو شاد 

طرب حّقه
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مفهوم گزینۀ  .................. با مفهوم عبارت «شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاك کن، که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.» - 7
یکسان نیست.

 صدق و عدل است روي و پشتیوان  ملک و دین را در این جهان و در آن 

 ظلم از این مملکت برآرد گرد  عدل ورز و به گرد ظلم مگرد 

 هیچ شنیدي ز سیل طرح عمارت  زین وزرا رسم عدل و داد چه جویی 

 دهر را مملو عدل و داد کن  خلق را آواز عدل و داد ده 

در کدام بیت، آرایۀ «تشبیه» موجود نیست؟ - 8

دل تحّمل کرد، لیکن بار هجران برنتافت  هر جفا و جور و بیدادي که بود از دست دوست  

 با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم سروي شدم به دولت آزادگی که سر  

هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم  اگر چه مهر بریدي و عهد بشکستی  

 می رود بیرون ز دنیا، پاي کوبان، گردباد  ریشه در خاك تعلق نیست اهل شوق را  

بیت «زین کاروانسراي، بسی کاروان گذشت / ناچار، کاروان شما نیز بگذرد» با کدام گزینه قرابت ندارد؟ - 9

 گر زندگی خضر بود نقش بر آب است در عالم فانی که بقا پا به رکاب است  

 که تا بر هم گذاري چشم را افسانه خواهی شد   مشو غافل درین گلشن چو شبنم از نظربازي 

 نفس چگونه برآرد چراغ هستی ما؟ نسیم صبح فنا تیغ بر کف استاده است  

که یک رهبر به منزل می رساند کاروانی را

مگر آن نیز چو من سرو روانی دارد  الله یا رب ز چه رو سرخ برآمد در باغ  

نتوان دیدن از آن موي میان یک سر موي  اي میان تو چو یک موي و دهان یک سر موي  

چون سگ از پیش برانند به دشمن کامی آن چنان خوار و حقیرم که مرا دشمن و دوست 

نفس عیسوي از باد هوا می طلبیکی دل مرده ات از باد صبا زنده شود  

مفهوم بیت «نقش کردم رخ زیباي تو در خانۀ دل/ خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند» با کدام بیت زیر قرابت ندارد؟ - 11

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هر گزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 درد دارد چه کند کز پی درمان نرود گر دود از پی خوبان دل من معذور است

 برود از دل من وز دل من آن نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

 که اگر سر برود از دل و از جان نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز بیت ..................  کامًال درست است. - 12

 که جا همیشه لب آب و آب دان گیرد (حسن تعلیل - واج آرایی)در آب دید مگر سرو، عکس قامت تو  

 خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غمند (تشبیه - مجاز) شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق  

هست هرجا عالمی و عاقلی (استعاره - جناس) جمله پشت دست می خایند از او 

چندي چو صدف تا نکنی مهر، دهان را (مراعات نظیر - استعاره) صائب ز لبت گوهر شهوار نریزد  

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ - 13

که مردم ز دستت نپیچند پاي اال تا نپیچی سر از عدل و راي 

وزان کشور خویش آباد کن  یکی خانه از داد بنیاد کن  

مملکت بی مدد عدل نماند بر جاي عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان 

به از قناعت صرف است با والي تو آز به از عدالت محض است با عدوي تو ظلم  

2

به آهی میتوان از خود برآوردن جهانی را  

آرایًه «حسن تعلیل» را در کدام بیت می توان یافت؟ - 10
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نقش دستوري کدام واژه در بیت زیر، برابر است با نقش دستوري «ناچار» در بیت «زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت / ناچار کاروان شما نیز - 14
بگذرد»؟ 

 هیچکس گفت که احوال گدا چیست بگو»  «هرگز از صدر نشینان سالطین با تو 

احوال تو  سالطین هرگز

مفهوم بیت «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام/ بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.» با کدام گزینه تناسب دارد؟ - 15

 که نیم کشته به خون چند بار برگردد  به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم 

 مرگ را من خواستارم، مرگ به زین زندگی  هیچ کس دیدي که خواهد در دمی صد بار مرگ 

 هزار تو اگرت درع و جوشن و سپر است  خدنگ چارپر مرگ باز نتوان داشت 

 مرد آن دان کاو به پیش از مرگ ُمرد  اندرین معنی مگر صد جان برند 

آرایه هاي کدام گزینه در بیت «گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟ / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم» نیامده است؟ - 16

ایهام، حس آمیزي  

در کدام دو گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟  - 17
الف) در آبگیري سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. از قضا، روزي دو صیّاد بر آن گذشتند و با یک دیگر میعاد نهادند. 

ب) رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصه غرابت خویش را. 
ج) شفق، آینه دار نجابتت / و فلق، محرابی / که تو در آن / نماز صبح شهادت گذارده اي  

د) شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاك کن، که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.

الف - د

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ - 18

 به تمنّاي تو افتاده ام، اي شمع طراز  من بدین خواري و این غربت از آن راه دراز 

 نفسی نیز به احوال غریبان پرداز  گرچه در شهر تو را هم نفسان بسیارند 

 بی حضور تو نشاید که گذارند نماز در نماز همه گر زان که حضوري شرط است 

 گر تو در دام من افتی نرهانندت باز من خود از دام تو دل را برهانم روزي 

در کدام گزینه نادرستی امالیی هست؟ - 19

غبطه: رشک و آرزو  تناور: فربه و قوي جثّه 

حضیض: پست و پایین  ظامن: کفیل و برعهده گیرندة غرامت 

یکی از آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 20

نشین با دوست هم زانو و می را یار جانی کن (مجاز - جناس) ز اهل باده حرفی یاد دارم جان من بشنو  

در آن گلشن که من گلدستۀ گفتار می بستم (حس آمیزي - تشبیه) نه رنگی داشت گویایی، نه بویی داشت خاموشی 

زین است که پا مانده به گل سرو روان را (استعاره - حسن تعلیل)  هر جا که نهی پا به زمین ریشه دواند 

کز زخم زلف به راه تو شب تاري هست (ایهام - حس آمیزي)اي دل از مهر رخ یار چراغی به کف آر 

به ترتیب کدام ابیات از ابیات زیر با دو عبارت «الدهُر َیوماِن یوُم لََک و َیوٌم عَلیَک» و «ُکلُّ نَفٍس ذاِئَقُۀ الَموِت» قرابت معنایی دارد؟  - 21
 چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت  الف) در گیتی اي شگفت کران داشت هرچه داشت

 گهی نوش بار آورد گاه رنج  ب) چنین است رسم سراي سپنج
 اگر دیر مانیم اگر چند گاه  ج) همه مرگ راییم شاه و سپاه

3

ایهام تناسب، حسن تعلیل   تشبیه، کنایه   استعاره، واج آرایی  

ب - ج ج - د الف - ب 

 د) گرید همی نیاز جهان از عطاي تو  خندد همی عطاي تو بر گنج شایگان

ب، ج ب، د الف، ج الف، د
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 22

ز خاك من به رهت نرگس انتظار شود یکی گذر به سر تربتم که بعد از مرگ 

بهر قبر کشتگانت خاك من سازند خشت گر نگشتم کشتۀ تو کاش باري بعد مرگ 

کز آتش درونم دود از کفن برآید بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر 

گرد می  گردیم و می گیریم دامان شما شوق وصلت بعد مرگ از دل برون کی می رود 

بیت کدام گزینه با عبارت « ُکلُّ نَفٍس ذائقۀ الموت » ارتباط معنایی ندارد؟ - 23

که ما نیز در خاك خواهیم خفت فالطون چو در رفتن آمد چه گفت؟  

که را این زیستن پر برگ آمد؟ چو زادن از براي مرگ آمد  

زمین گردي، فلک سوزي نگیرد اگر صد چون تو هر روزي بمیرد

سخن زو چیست انّا هللا و بس چو دارد هر که زاد او مرگ از پس

در کدام بیت دو گروه با ساختار «هسته + مضاٌف الیه + مضاٌف الیه» هست؟ - 24

 آن سر زلف پریشان نتوان داد ز دست  کردم اندیشه سر خویش توان داد به تو 

 ورنی شب فراق به پایان که می برد ما را خیال دوست به فریاد می رسد

 دلم شکسته ولی عهد روي او نشکست  اگر چه از شکن زلف خوب رویان شد 

 دهان من به حدیث لب تو شیرین است  مرا دماغ ز بویت هنوز مشکین است 

در ابیات زیر، براي کدام گزینه هیچ معادلی نیست؟  - 25
 که به ماسوا فکندي همه سایۀ هما را  «علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را  

 متحیّرم چه نامم شه ملک الفتی را نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت  

 که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را» چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم 

پرندة نماد سعادت 

ترتیب نوع زمان فعل هاي مضارع بیت زیر، دقیقًا مشابه ترتیب نوع زمان فعل هاي مضارع کدام بیت است؟  - 26
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را» «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم به خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد 

ز موج شوق تو در بحر بی کران فراق بسی نماند که کشتی  شوق غرقه شود 

ور به تیغم برند بند از بند از تو اي دوست نگسلم پیوند 

نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت چمن حکایت اردیبهشت می گوید

نقش دستوري گروهی که در ابیات زیر بیش از یک وابستۀ پسین دارد، کدام است؟  - 27
 «سرهاي سرداران دین بستی چو بر فتراك زین 

تا شمع حسن افروختی، پروانه وارم سوختی 
 زین سان میفگن بر زمین دنبالۀ فتراك را 

پرده دري آموختی آن غمزة بی باك را 

متّمم مفعول مسند نهاد

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند؟  - 28
«عمریست مرا تیره و کاریست نه راست / ... همه افزوده و راحت کم و کاست»

اسوه محنت

4

طالع دولت

زبان گویندة اسرار  نوعی ساز ضربی   هر چه به جز خدا  
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در بیت زیر، کدام آرایه هاي ادبی وجود دارد؟  - 29

کدام بیت با ابیات زیر تناسب مفهومی دارد؟  - 30
«هنگام سپیده دم خروس سحري 

یعنی که نمودند در آیینۀ صبح
دانی ز چه رو همی کند نوحه گري؟ 
از عمر شبی گذشت و تو بی خبري» 

کجاست باده که ضایع گذشت اوقاتم برفت عمر به زهد ریا و سالوسم

تو چه پنداري فراق جان و تن؟چیست مردن؟ از خودي غافل شدن  

تو خود چه آدمی اي کز عشق بی خبريدانی چه گفت مرا آن بلبل سحري 

از هجوم سبزه این آب روان معلوم نیست  از شتاب عمر دارد بی خبر، غفلت تو را

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  - 31
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد» «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

در پردة اسرار فنا خواهی رفت در یاب که از روح جدا خواهی رفت 

فرصت ما نیز، باري بیش نیست  اي شرر، از همرهان غافل مباش 

در آخر خاك راهی عاقبت هیچ اگر ملک سلیمانت ببخشند 

شاید از میدان کینت خصم ننماید فرار بس که از هر سو گریزد مرگ بیند پیش روي 

در کدام بیت گروهی اسمی با ساختار «اسم + صفت + مضاف ٌالیه» دیده می شود؟ - 32

روز را از شکن طّرة شبگون بنماي پردة ابر سیاه از مه تابان بگشاي  

سنبل غالیه سا بر گل خودروي مساي  کاکل مشک فشان بر مه شب پوش مپوش  

گردد از مهر تو چون ماه نو انگشت نماي هر که در ابروي چون ماه نوت دارد چشم  

وي شب تیره اگر عمر منی دیر مپاي اي مه روشن اگر جان منی زود برآي  

بیت کدام گزینه با سایر ابیات مفهوم مشترکی ندارد؟ - 33

 بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است

 تو فرمان رانی و فرمان خدا راست ز قدرت در گذر قدرت قضا راست

 مگذر از عالم شیدایی و شوریده سري چون همه وضع جهان گذران در گذر است

 در او اساس اقامت منه که رهگذر است سراي خانه ي گیتی که خانه ي دودر است

«تصحیح» یعنی زدودن مطالب نادرست و انتخاب شکل درست کلمات در متن. چهار بیت زیر را یک مصّحح، تصحیح کرده است. در کدام گزینه واژة - 34
مشّخص شده، نادرست انتخاب شده است؟ (با تغییر)

کآشوب حسن روي تو در عالم اوفتد   حسن  مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد 

فریاد در نهاد بنی آدم اوفتد    نهادگر در خیال خلق پري وار بگذري 

ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد   فرقت  مشکن دلم که فرقت راز نهان توست  

باشد که اتفاق یکی مرهم اوفتد    مرهم  سعدي صبور باش بر این ریش دردناك  
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 مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را  در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

شخصیت بخشی، کنایه، مراعات نظیر استعاره، تلمیح، حس آمیزي

تشبیه، جناس، مجاز جناس، تلمیح، مراعات نظیر



/

در کدام بیت تعداد وابسته هاي گروه اسمی کمتر است؟ - 35

که به ماسوا فکندي همه سایۀ هما را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را 

که علم کند به عالم شهداي کربال را  به جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن 

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی   

در هر یک از مصراع هاي زیر، به ترتیب چند شناسۀ فعل و چند ضمیر دیده می شود؟  - 36
الف) نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت

در کدام بیت گروهی هست که دو وابسته ي پسین داشته باشد؟ - 37

 شد هالل آسا ز مهر او نزار  هر که دید آن عارض خورشیدوار 

 چو عنکبوت که بر عیب خویش پرده تن است  حسود جاه تو در پرده ي خجالت باد 

  روي زمین به اشک جگرگون کباب شد  خاموش محتشم که از این نظم گریه خیز

 فروغ خویش ز همسایگان دریغ مدار   تو چون به نور خرد شمع گیتی افروزي 

در ابیات زیر چند گروه اسمی هست که دو مضاف الیه داشته باشد؟  - 38
آن هم کلیم، با تو بگویم چه سان گذشت: «بدنامِی حیات دو روزي نبود بیش 

روز دگر به کندن دل زین و زان گذشت» یک روز صرف بستن دل شد به این و آن 

چهار تا  سه تا  دو تا 

که به فتراك تو به زان که بود بر بدنم گر به خون تشنه اي اینک من و سر باکی نیست          

من نه آنم که توانم که از او برشکنم   بر شکست از من و از رنج دلم باك نداشت 

بر کنم دیده که من دیده از او برنکنم اي رقیب این همه سودا مکن و جنگ مجوي

این قدر بس که رود نام لبت بر دهنم لب سعدي و دهانت ز کجا تا به کجا

کدام بیت «َمجاز» ندارد؟ - 40

 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است گو شمع میارید در این جمع که امشب

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

 سر ندارد آن که بنهد پا در این ره سرسري دل نبیند آن که باشد جسم و جان را زو حجاب

 من در میان جمع و دلم جاي دیگر است هرگز وجود حاضر غایب شنیده اي؟
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یکی

کدام بیت «َمجاز» ندارد؟ - 39

ب) این گرگی شبان شما نیز بگذرد

الف: دو - صفر / ب: یک - صفر  الف: چهار - صفر / ب: یک - صفر  الف: چهار - دو / ب: یک - یک  الف: دو - دو / ب: یک - یک 



/

کدام گزینه شعر سپید است؟ (با تغییر) - 41

پاسی از شب رفته بود و برف می بارید / چون پرافشان پري هاي هزار افسانۀ از یادها رفته / باد چونان آمري مأمور و ناپیدا / بس پریشان حکم ها می راند مجنون وار
/ بر سپاهی خسته و غمگین و آشفته ..................  

 .................. 

  .................. 

  ..................

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  افعال مصدر «شدن» کاربردي دوگانه دارند. - 42

گر زمانه هم چو سندان شد تو چون ارزن مباش هر زمان از قیل و قال هر کسی از جا مشو  

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت  خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز  

این است کار من که شد سر در سِر کار توام  گفتی «کمال» از کار خود غافل مشو، کاري بکن  

کی ندانم صبح خواهم شد شب دیجور من  شد سیاهی «صائب» از داغ درون الله محو  

کدام بیت «َمجاز» ندارد؟ - 43

 خنجر به قصد خون مسلمان برآورد هر لحظه چشم ترك تو چون کافران مست  

 مگر روزي که از این بند غم آزاد می گردد به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد 

که تو آشفته مایی سر اغیار نداري خنک آن دم که بگویی که بیا عاشق مسکین

وز دست تو هیچ دست باالتر نیست از تو به که نالم که دگر داور نیست

آرایه هاي بیت زیر، در کدام گزینه، تمامًا درست است؟ - 44

تشبیه، مجاز، استعاره، تناسب، کنایه 

در کدام گزینه گروه اسمی بر اساس الگوي «صفت اشاره + صفت عالی + هسته» به کار نرفته است؟ - 45

پس از سالم تو این بهترین پیام رسان نسیم صبح به عالم ز من سالم برسان 

بخواند و بپالود مژگانش را بدان برترین نام یزدانش را

منم آن کهین بنده در خاندان بدو داد و گفتا: مرا هم بدان 

در ساعتی که فرصت دیدن در  اوفتد آن کمترین نثار بباشد ز دست ما 

در همهي گزینهها به جز گزینهي  ..................  مفهوم مقابل بیت زیر بیان شده است.  - 46

 که ز کوي او غباري به من آر توتیا را » « به دو چشم خون فشانم، هله اي نسیم رحمت

 تا بدین دیده دگر زحمِت آن ُدر ندهند اي صبا، زان سر کو منتظران را گردي

 ز ره تو با صبا هم قدري غبار نامد به چه بندم این دو دیده که دو رخنه ي بال شد

 تا دوایی بر جراحت هاي پنهانی نهم اي صبا، گردي ز نعل مرکبش بر من رسان

 که بالها همه زین رخنه درون میآید اي صبا، خاك رهش آر و بینداز به چشم
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اینک از زیر چراغی می گذشتیم، آبگون نورش / مرده دل نزدیکش و دورش / و در این هنگام من دیدم / بر درخت گوژپشتی برگ و بارش برف / همنشین و
غمگسارش برف / مانده دور از کاروان کوچ

در آواِر خونیِن گرگ و میش / دیگرگونه مردي آنک، / که خاك را سبز می خواست / و عشق را شایستۀ زیباتریِن زنان / که این اش / به نظر / هدیتی نه چنان کمّ بها
بود / که خاك و سنگ را بشاید

خفتگان نقش قالی، دوش با من خلوتی کردند / رنگشان پرواز کرده با گذشت سالیان دور /  و نگاه این یکیشان از نگاه آن دگر مهجور / با من و دردي کهن، تجدید
عهد صحبتی کردند  

 «سر بنه گر سر میدان ارادت داري 

جناس، مجاز، تشبیه، تشخیص، تناسب 

ایهام، تشبیه، تلمیح، جناس، واج آرایی

 ناگزیرست که گویی بود این میدان را» 

استعاره، کنایه، ایهام تناسب، تشبیه، جناس 



/

در کدام بیت، نمودار «اسم + مضاف الیه + مضاف الیه» به  کار رفته است؟ - 47

 گوشۀ دل در خم زلف معنبر بسته  اند توشۀ جان از لعل شکروش برده اند

 ناموس فلک غمزة خونخوار تو بشکست  بازار شکر لعل شکربار تو بشکست

 برده خوابم نرگس جادوي تو نرگس مستت ربوده عقل من

 هر چه خواهد از لب خاموش من فردا شنید چشم پر حرف تو امشب گفت در گوش دلم

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات، کامًال درست است؛ به جز  ..................  . - 48

سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت/ تا چه اندیشه کند حکم جهان آرایت (کنایه، تشخیص) 

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس/ که عندلیب تو از هر طرف هزارانند (ایهام، تشبیه) 

هر برگ ز بی برگی کف ها به دعا برداشت/ از بس که کرم کردي حاجات روا کردي (استعاره، مجاز) 

در چمن باد بهاري ز کنار گل و سرو/ به هواداري آن عارض و قامت برخاست (تشخیص، تشبیه) 

به چند تا از ابیات زیر هر دو نوع استعاره را می توان نسبت داد؟  - 49
شد عنان طاقت از کف ها رها الف) از خرام آن بت باالبلند 

جان شیرین به دست عقل سپار ب) راه عشقش به پاي عقل سپر 
سنگ راهم کرد بخت رهزنم ج) هر گهر کز دیده شد در دامنم 

نگه می چه داري ز بهر کسان د) خور و پوش و بخشاي و راحت رسان 
که قضا بخشد و قدر خواهد هـ) آن میّسر شود به کوشش و رنج 

چهار تا  سه تا  دو تا  یکی

هیچ واژه اي با ساختمان غیرساده در عبارت زیر نیست که نقش دستوري .................. داشته باشد.  - 50
«قّصه ي حال یوسف را نیک نه از حسِن صورِت او گفت، بلکه از حسِن سیرِت او گفت؛ زیرا که نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکورو و نیز گفت تا عالمیان بدانند
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که هرگز کید کاید با خواست خداونِد غیب دان برابر نیاید.»

متّمم نهاد صفت بیانی مفعول




