آزمون جامع زبان وادبیات فارسی –طراح:امیدمیران
 1در همة گزینه ها معنی بعضی از واژگان نادرست است؛به جز .....
()1تاک:رز)(باسق:برتر)(منّت:نیکویی)(داروغه:فرمانروا)
()2کذا:چنین)(سورت:تند وتیز)(شایق:سنگ دل)(مقرون:همراه)
()3رضوان:نگهبان بهشت)(بور:سرخ)(رفعت:واالیی)(سریر:خیمه)

ﺑﯿﺎ
اد

()4معوج:ناراست)(یکایک:پی در پی)(مالل:پژمرده)(هیون:شتر)

 2توضیح مقابل واژگان در چند مورد نادرست ذکر شده است؟
• عود:درختی که چوب آن قهوه ای رنگ وخوشبو است و آن را در آتش می اندازند که بوی خوش دهد.
• کمیسیون:کلمه ای انگلیسی؛مجمعی که برای تحقیق و مطالعه دربارة طرحی یا مسئله ای تشکیل شود.

ت

• زِره:جامه ای جنگی با آستین ها بلند و مرکّب از حلقه های ریز فوالدی که آن را به هنگام جنگ بر روی لباس های دیگر می پوشیدند.
• کباّده:کمانی از جنس چوب که در دوطرف آن زنجیری وصل باشد.
3)3

ﺑﻪ

2)1

4)2

)4صفر

 3معنی واژه های«انابت،مودّت،عیار،تیمار»به ترتیب کدام است؟
)1توبه،دوستی،خالص،اندیشه

ﺳﺒ

)2پشیمانی،محبت،غش،غم

)3بازگشت به سوی خدا،محبت،سنجه،مواظبت

به شکر آن که برافـکنــد پــرده روز وصـــال

 )2چو مشرقست و چو مغرب مثال این دو جهان

بدیــن قــریــب شـــود مــرد زان بعید شود

 )3هــر آن نقشـی کـه آیــد زشــت یـا خـوب

کند بـــر کــام خــویش آن نـقش منســوب

 )4بــدو گــفـــت ای بــتـر از خـــوار گـــــز

بــه مـــیـــدان کـــه پــوشـد زره زیـر خز

 4در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟

ﯿﺪ

اﻣ

 )1حکایت شب هـجـران فـروگـــذاشــته بـــه

ﮏ

)4پشیمان،دوستی گرفتن،خالص،مراقبت

 5در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟

)1کدام اعجاز ز این فراتر،اگر مخلوق خواستی که این معانی در عبارت آرد بسی کاغذ مستغرق گشتی و حق سخن این جمله گزارده نشدی.

ﻣﯿﺮ

 )2چون عهود ومواثیق شیر پیش خاطر آورد-و در سخن او نیز ظن صدق و اعتقاد نصیحت می داشت-گفت واجب نکند شیر بر من غدر اندیشد،که از
من خیانتی ظاهر نشده است.

 )3خردمندان اقتدا بدان فراخور و برقضیت حکمت صواب بینند و پنهان داشتن راز اهل غیبت مشارکت است در ذلّت.

ان

)4گاه مجرمان را ثواب کردار مخلصان ارزانی میدارند و گاه ناصحان را به عذاب زلّت جانیان مینمایند و هوا بر احوال ایشان غالب و خطا در افعال
ایشان ظاهر شود
 6در کدام گزینه امالی تمامی گروه واژگان درست است؟
)1زنخدان چانه – چریغ آفتاب – سفیر و آواز – سنان و سرنیزه
)2غرس و نشاندن – بذله گو و خوش طبع – تلمّذ و شاگردی – کازیه و جاکاغذی
)3توزیع جوایز – حرب و نزاع – سفوت وبرگزیده – مواجب سیادت
)4آزرم وحیا – ثقت و اعتماد – زماد و مرهم – مرثیه و سوگواری
1

آزمون جامع زبان وادبیات فارسی –طراح:امیدمیران
 7همةاطالعات ذکر شده در مقابل آثار،در کدام گزینه تماماً نادرست آمده است؟
)1اسرار التوحید( ابو السعید ابوالخیر – منثور)  /سانتاماریا (ریچارد باخ – منثور)  /سمفونی پنجم جنوب (محمد شکرچی – منظوم)
)2پیوند زیتون برشاخ ترنج(نِزار قبّانی – منثور)  /لطایف الطوایف(حسین واعظ کاشفی – منظوم)  /مثل درخت در شب باران(م.امید – منثور)

ﺑﯿ ﺎ
اد

)3تمهیدات(عین القضات  -منظوم)  /حمله ی حیدری(باذل مشهدی – منظوم)  /قابوس نامه(عنصرالمعالی کیکاووس – منثور)
)4زندان موصل( سیّد مرتضی آوینی -منثور)  /هفت پیکر (نظامی – منظوم )  /تحفه االحرار( جامی – منثور)

 8آرایه های مقابل ابیات در کدام گزینه نادرست است؟
 )1از شرم نـرگس تـــو غــزاالن شــوخ چشم

خـود را بـه زیــر خیـمه لیلی کشیده اند (حسن تعلیل – استعاره)

 )2نـشست و لــؤلــؤ از نـرگس هــمی ریــخت

بـه آن آب  ،آتـش از عــالم بــرانـگیخت (پارادوکس – مــجـــاز)

ت

 )3در مــسـجد و مــیـخـانه خــیالـت اگـر آید

 )4دو هـفته مـی گذرد کـان مه دو هفته ندیدم

محراب و کمانچه ز دو ابروی تـو ســازم (تـشــبـیـه – تـضــاد)
به جان رسیدم از آ تا به خدمتش نرسیـدم (ایــهــام – جــنــاس)

 9آرایه های«اسلوب معادله ،تلمیح  ،حس آمیزی ،جناس تام»به ترتیب،در کدام ابیات آمده است؟

ﺑﻪ

ب) بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

که سر تا پای حافظ را چرا در بر نمی گیرد

ج) مجو از زاهدان خشک طینت گـوهر عرفان

که از دریای گوهر بهره خاشاک است ساحل را

بـود

کـه رفـت بـدوزخ و کـه آمـد ز بـهشت

هـ)ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی

نتوان دیدن از آن مویِ میان یک سر موی

)1ج-الف-ب -هـ

)2ب-ج-الف-د

)3الف-د-ج-هـ

)4ج-الف-ج -د

ﮏا
ﺳﺒ

الف) هر چـــه پنهان اســـت ازو پیداستی

اصـل ایـن نـور از یــد بـیضـاســت

د) خیام کـه گفت دوزخی خــواهد

 10در همة ابیات آرایه ها ی«کنایه،مجاز و جناس » دیده می شود،به جز . ........
 )2در راه غـمت هست به کف جان جهانی

گرم اسـت بـه سـودای تـو بـازار محـبّت

 )3می توان تا از قناعت سنگ بستن بر شکم

روز و شب چون آسیا در فکر آب و نان مباش

 )4تو که زاهدی به پرهیز تو که عابدی سحر خیز

سر من مدام مست و شب من سحر ندارد

ﯿﺪ
ﻣ

 )1بازم به سر زد امشب ای گل هوای رویت

پایی نمی دهـد تـا پـر واکـنم بـه سویت

ﻣ

 11کدام گزینه نادرست است؟

 )1در بیت« گر دیگران به عیش و طرب خرّم اند و شاد /ما را غم نگار بود مایۀ سرور» متناقض نما دیده می شود.

ان
ﯿﺮ

 )2دربیت«فرهادوارم از لب شیرین گریز نیست /ور کوه محنتم به مثل بیستون شود» دو تشبیه بکار رفته است.
)3در بیت«برجه ز خواب و بنگر سبحی دگر دمیده/جویان و پای کوبان از آسمان رسیده» کنایه دیده می شود.

)4دربیت«ای شیشه ای که سایه گل بر تو سنگ بود  /در زیر دست حمله خارا چگونه ای؟»هر دو آرایۀاستعاره وتشبیه بکار رفته است.
 12اگر نمودار پیکانی ترکیب های زیر را رسم کنیم،در کدام گزینه هر دو ترکیب ،نمودارهای مشابهی دارند؟
 )1رهاورد سفر مشرق  /صداقت این کتاب
)2چشم های درونگر رستم  /بزرگان فلسفۀ عرفانی
)3چهره ی خشمگین عبوس  /منشأ سخن تذکره نویسان
 )4سنبل گیسوی سیاه  /اسیر کمند نظر
2
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 13در همة گزینه ها به جز  ..........جمله ی وابسته یافت می شود؟
)2گر تو سر ما بـی ســرو ســامان داری

ماییم و ســری در قــدمـت انــدازیم

 )3برخیز ز خواب تــا شــرابی بــخوریم

زان پیــش

که از زمـانه تابی بخوریم

 )4گفتا مـی خـــور که همچو مـا بـسیاری

رفتند و خـــبــر بــاز

ﺑﯿ ﺎ
اد

 )1سرگشته چو چوگانم و در پای سمندت

می افتم و می گردم چون گوی به پهلوی

نـیامد باری

 14در کدام گزینه نقش تبعی یافت نمی شود؟
 )2همچون قـمر بــتافت ز تبریز شمس دین

نی خود قمر چه باشد کان روی اقمرست

ت

)1چون بــاید مــرد و آرزوهـا همه هشت

چه مــور خورد بگور و چه گرگ به دشت

)3ای صبا گـر بـه جـوانـان چـمن بازرسی

 )4آب صاف از جوی نوشیدم،مرا خواندند پست

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را
گرچه خــود خون یتیم و پیرزن نوشیده اند

ﺑﻪ

 15در کدام بیت وابستة وابسته ،صفت مرکّب است؟
)2در زیر پـای رفتـنم الماس پـاره سـاخت

هــجر تو سنـگریزة صحـرای خویــش را

)3تن ندادیم بـه آغــوش زلیـخای هــوس

راضـی از سلـسلـۀ زلــف بـه زنجیر شدیم

)4بی رضای ماست سویت آمدن از ما مرنج

ایـن نــه جـرم مـا گناه پای نافرمان ماست

ﮏا
ﺳﺒ

 )1مـرغ دل مـن در شـکـن زلــف دالرام

یـا رب چـه تذرویست که در چنگ عقابست

 16نقش واژه های مشخص شده ،در کدام گزینه نادرست است؟
 )1جــوان ســادة مـن گـرم خـون است

نــگــهدارش از ایـن کــافــرنگـــاهــان (مسند – مضاف الیه)

)2غـم عشق آمـد و غم های دگر پاک ببرد

ســوزنــی بــایــد کــز پای برآرد خاری (صفت-قید)

ﯿﺪ
ﻣ

 )3رضا بــه داده یده وز جبین گره بگشای

کـه بــر مـن و تو دراختیار نگشاده است (مفعول-مفعول)

 )4خبر از عیـش نـدارد کـه مـدارد یاری

دل نخـوانـند کـه صــیدش نـکند دلداری (مسند –مفعول)

 17چند مورد نادرست است؟
«عبارت  .........و بیت  .......به یک مفهوم واحد اشاره دارند»

ﻣ

آ)کُلّ أناء یترشَّحُ بما فیه – غلبه جان ها در آن جا پشت پا بر پشت پا  /رنگ رخ ها بی زبان می گفت آن اذواق را

ان
ﯿﺮ

ب)تُعِزُّ مَن تَشاء و تُذلُّ مُن تشاء – خدا کشتی آن جا خواهد برد  /و گر ناخدا جامه بر تن درد

پ)کُلُّ شَیْءٍ یَرْجِعُ إِلِی أصْلِهِ  -از غم جسم بود جان مجرّد فارغ  /طایر قدس چه حاجت به نشیمن دارد؟

ت)ال تُدرکه االبصار و هُوَ یُد ِرکُ االبصار – پنهان ز دیده ها و همه دیدها از اوست  /آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست
 )1چهار

)3دو

)2یک

3

)4صفر

آزمون جامع زبان وادبیات فارسی –طراح:امیدمیران
 18همة ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند،به جز : .......
)2چشمی که تو را بیند و در قدرت بی چون

مـدهوش نماند  ،نتوان گـفت کـه بـینـاست

)3حیرت از لــذّت دیــدار تـوام غافل کـرد

چشـمۀ آیـنه ام بـی خبر از جـوش خــودم

)4خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چون

ناطقه مدهوش و دل سرگشته،جان حیران اوست

ﺑﯿ ﺎ
اد

)1رندی که به می خانۀ سیّد گــذری کـرد

تا یــافت خبـر مست شد و بی خبر افتاد

 19مفهوم بیت زیر از همة ابیات دریافت می شود،به جز : .......
)1ز فـیض کـیمیای عـشق آتـش آب می گردد

گـوارا بـر سمـندر چـون شراب ناب شد آتش

ت

«دست از مس وجود چو مردان ره بـشوی

تــا کیمیای جـان بـیابیّ و زر شـوی»

)2هــمه دشــواری تـــو از طــمـع اسـت

)3گفتند خـودی تـو دریـن راه حجاب است

تـرک خـود خـویش بـه یـکبار گــرفتیم
عـمر بـه گـران فروخت ،عشق به ارزان خرید

ﺑﻪ

)4هـر که متاع وجـود ریخـت به بازار عشق

تــرک خــــود گـفـتـن و آســــان رفـتن

 20مفهوم ابیات دوگانه در کدام گزینه یکسان نیست؟
کـاین سبـــزه کـه امــروز تماشاگه توست

فــردا هـمـه از خـاک تـو بـر خواهد رست

)2هـمّت اگـــر سـلـسـله جــنبـان شــود

مــــور تـوانـد کـه سـلیـمان شــــود

زهـی هـمّت که حافظ راست از دنیی و از عقبی

نـیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت

)3عــاشـــقـــان کـشـتـگان مــعشــوق اند

آواز

ﮏا
ﺳﺒ

)1چنـین اسـت رســـــم ســــرای درشـت

گـهی پـشت بـر زین و گهی زین به پشت

بــــرنــیایـــــد ز کــــشـتــگـان

از مــا اثــر مجوی کــه رندان پــاک باز

عـنـقـا صـــفت  ،نـمـود فـراموش کـرده اند

)4بـا مـحتسبم عـیـب مــگویید کـه او نـیـز

پـیـوستـه چــو مـا در طلب عیش مدام است

ﯿﺪ
ﻣ

حافظا مـی خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تــزویـــر مــکـن چــون دگران قرآن را

 21اگر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب وادی های عرفان مرتب کنیم ،کدام گزینه درست است؟
ب)مُلـک ایـن جــا بـایدت انـداختـن

مِلـک ایـن جــا بـایـدت در بــاختن

پ)هشت جنّت نیز این جا مرده ای اسـت

هـفت دوزخ هم چـو یخ افسرده ای است

 )1ب-پ-ت-آ

ان
ﯿﺮ

ت) هـرچـه زد توحید بــر جـانش رقـم

ﻣ

آ)صـد هـــزاران ســـایـة جــاوید  ،تو

گــم شـده بینی ز یـک خـورشید  ،تو

جـمله گــم گـردد ازو گــم نـیز هم
)3ب-ت-آ-پ

)2ب-پ-آ-ت

 22مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟
)1دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست

گر دردمند عـشق بــنالـد غـریب نیست

 )2درد عـشـق از تـندرستی خـــوشتـرست

گر چــه بیش از صــبر درمـانیش نیست

 )3درد هرکس را که بینی در حقیقت چاره دارد

من ز عـشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم

)4ز درد عـشق تــو دوشـم امیـد صبح نبود

اسـیر عـشق چـــه تــاب شـب دراز آرد

4

)4ب-آ-پ-ت
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 23مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟
)2نـهــان گـشـت کــــردار فــــرزانــگان

پـــراگــنده شـــد نــام

دیــــوانگان

)3فــریاد از ایــن جهان! که خردمند را ازو

بهره بجز نوایب(=سختی ها) واحزان نمیرسد

)4شد راســتی خیانت و شد زیرکی سـفه

شـد دوسـتی عـداوت و شـد مردمی جفا

ﺑﯿ ﺎ
اد

)1دعوی فضل و هنر خواریست در ابنای دهر

آبــرو میخواهی ایـنجا انـدکی نادان برآ

 24در همة ابیات،به ضرب المثل«از ماست که بر ماست»اشاره شده است؛ به جز . .........
)1ای روبهک چرا ننشینی به جای خـویش

بـا شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش

)2بـا دیــگران بــگوی کـه ظـالم به چه فتاد

تــا چــاه دیــگران نکنند از برای خویش

ت

 )3دزد ازجفای شحنه(=پاسبان)چه فریادمیکند
)4خونت بــرای قـــالـی سلطان بــریختند

گـو گردنت نمی زند الّا جـفای خویـش
ابله چــرا نخفـتی بـــر بـوریای خویش

 25مفاهیم«تقابل عشق و عقل – عاقبت اندیشی-مدارا و سازش-ترجیح باطن بر ظاهر»به ترتیب ار کدام ابیات دریافت می شود؟

ﺑﻪ

ب)سینه ها بینم سوز هجر تو بریان شده

دیده ها بینم ز درد عشق  ،گریان شده

ج) ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

د)صبــر بـا نـااهـل اهالن را جالست

صـبر صـافی مـیکند هـر جا دلیست

هـ)ز راه خــرد بـــنـگری انــدکی

کــه مـردم بـه معنی چـه باشد یکی

)1ج – الف – د  -هـ

ﮏا
ﺳﺒ

الف)به گوش تا نرسیده است بانگ طبل رحیل

ز جـای خیزم و سامان کار خویش کنم

)2ب – الف – د –هـ

)3ب-ج –د – هـ

)4ج – هـ  -د  -الف

ﯿﺪ
ﻣ
ﻣ

ان
ﯿﺮ
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