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 به نام خدا

 ؟های زیر در کدام گزینه متفاوت استمعانی مناسب بیان شده برای واژه تعداد -1

 «غبطه، ورطه، آخُره، فضل، حازم، سودایی»

 احتیاط، شیدا، گودال، قوس زیر گردن( 2  رشک بردن ، لطف،محتاط، چنبره (1

 ، احسانعاشق، مهلکه، خواهان زوال نبودن (4  آبگیر، شیفته، توجه، احتیاط (3
 

 ؟ستیندرست « تماماً»ها معانی واژه گزینه در کدام -2

  (صدّیق: بسیار راستگو( )جبّار: مسلط( )محنت: اندوه)( 1

 (قرابت: خویشی( )معاش: زیست( )صبا: باد بهاری) (2

 (نجابت: بزرگواری( )عمَله: کارگر( )نمط: طریقه) (3

 (تسلّا: آرامش یافتن( )کلّه: پشت پای اسب( )عزم: اراده) (4
 

 در متن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ -3

و باید که مردم  دن خود را به دندان خود پاره کندحاکمان بر مثال سرند و رعیّت بر مثال بدن و نادان سری باشد که ب»

هنران ننشیند دونان و بیو با  و نگرداندثار بزرگان پیش مهخردمند پرورد و خدمتکاران قدیم را حق فرامش نکند، و آ

 «رد که از آن سال.ن بیشتر خو غم حال از آ

 سه( 4   دو( 3   یک( 2   صفر( 1
 

 شود؟الخطی مشاهده میدر کدام بیت غلط امالیی یا رسم -4

 لـگ ودی ــنپیم ار ـخ از  ر ـپ  راه  نـای  لــگ ودی ــب ار  ه ــآگ الت ـمـج  اغــب از ( 1

 ران است اینجاـجگروز ز خونینـرکه امـه  غوش کفن خواهد خاستاز آ تازه رو چون گل( 2

 بلبـالن را نکنـد صبـح بـهاران در خـواب  عـارفـان  غـافـل  از  افسـانـۀ  دنیـا  نشـونـد( 3

 انــون سنــمجن  فـک از   دــستانن ا ـت  انـمنمو ر ـب د ـش  رضـف ن ـزی ا ـقض س ـپ( 4
 

 در کدام ابیات غلط امالیی وجود دارد؟ -5

 آیدوین چه خاک است کزو بوی ثمن می آیدالف( این چه باد است که از سوی چمن می

 زمـان دولـت او را  قـیامت آمـده پایان ب( هجـوم لشکر او را  عالمـت آمـده محشر

 عـدوی جـاه تو بادا همیشه پیرو خذالن ادیج( ولـی قـدر تو بادا همـاره همسـر شـ

 زهی به نصرت و فتـح تو دهر کرده زمان د( زهـی به دولت ملک تو چـرخ گشته زمین

 ( ب و ج4   ( الف و ج3  ب و د( 2  ( الف و د1 
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 شوند؟در بیت یافت می ،هر دو آرایه مقابل کدام گزینه -6

 ، استعاره(تناسبرد )ایهام گی  مست  تدس  و آیـد  ت شفاعـ  بهـر  لاج ( ستـم در عهـد تو زانگونه خونین شد که هر ساعت1

 حسن تعلیل( که بی من در خرابات است دائم یار من هر شب )جناس ، ( از آن می خوردن عشق است دائم کار من هر شب2

 ام تناسب(ـزان  روی  که  اکسیـر  سعـادت  نظـرت  کـرد )تشبیه ، ایه ( اهلـی، مـس قلبـی تــو ولـی زر شــوی از عشـق3

 معادله ، جناس(ا در زیر پر دارد )اسلوبخـوشا قمری کـه یـار خویش ر هـای نهـال او  پـر و بـالـمســرکشـی( شکست از 4
 

 :جزبههستند؛  حسن تعلیلآرایه ها دارای همه گزینه -7

 ایشــرمســار رخ  آن اللــه عـذار آمــده  ( ای گل ار سـرخ برآیـی عجبـی نیست که تو1

 که با آن منزلت  پیوسته سر بر آستان دارد  بـاردخورشیـد دائم نـور مـی( از آن از جبهـۀ 2

 ز شـــوق جملــۀ ذرات در سفــر بینـــی  جویند( چو هرچه هست همه اصل خویش می3

 چین در خم ابروی تو ای ترک ختا چیست  ای از مـا بــه خـطایـی( گـر زانکــه نرنجیـده4
 

 در کدام گزینه وجود دارد؟« بیه، استعارهحسن تعلیل، تش»های آرایه -8

 ودـحدیث بلبل شیـریــن مقـال خواهـد ب  ( ز قیل و قال گذر کن که در چمن زین پس1

 ون هاللیـکه قمر ز شرمساری بشکست چ  ( دگــر آفتـــاب رویـت منمـای آسمــان را2

 بپیچـم عنـان اگر تو برانیمن آن نیـم که   ( به تازیانــه قهــرم بــدان ســری که برانی3

 ر از کشش بحـر دگـر راهبــرم نیستـغیـ  ( چون سیــل در این دامـن صحرای غریبـی4
 ش
 و اضافی وجود دارد؛ به جز: ها هر دو نوع ترکیب وصفیدر همه گزینه -9

 ودـع نشـاک در این میکده ضایـیک کف خ  کنند ـاده ب  دحـق یا   یـم  خم یا   سبویا  ( 1

 ادبـان  را  جـزای  خیـر  دهـادخـدای  بـی  مـرا  بـه  گوشـه  عزلـت   دلیـل  گردیدنـد( 2

 یدباوی خرابات )میخانه( چنین میـد کـزاه  ها میگون( چشم مخمور و نگه سرخوش و لب3

 ودـنش  عـتاب  هـک   مـندیدی  وعـمتب چ ـهی  بــائـردد صــت نگـال اسـن محـ( ورق حس4
 

 ... به جزبه قرینه معنوی صورت گرفته است،  فعل ها حذفدر همه گزینه -10

 زنداگـر  خـط شبـرنگ می خـارم بـه چشـم  شود  پـر و بـال نگـاه من( چـون شعله مـی1

 نگاه  کن  بـه  دو  چشمم  اگرت  باور  نیست ( وجـود مـن به کف یار جز که ساغر نیست2

 به دو چشم تو که چشم از تو  به انعامم نیست کنـی ور نکنـی( دوستـت دارم  اگـر لطـف 3

 به  همیـن  دیده  سـر  دیـدن  اقوامم  نیست که بر کردم و رویت دیدم ( چشم از آن روز 4
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 ....... . به جزها صحیح است، های مشخص شده در همه گزینهنقش واژه -11

  در پای جانان ریز اگر دستت دهد جان را )مسند ، مفعول( روان باشی دلزندهخواهی که دایم ( گر همچون خضر می1

 باشـد نخـواهد باغ رضوان را )مفعول ، مسند( آدمـیکـسی کـو  مکـن دعوت که بی آن حـور مـه پیکر م( به فـردوس2

 الیه ، متمم(فوان را )مضانجـویم آب حیـ ااستسقر میرم ز که گ میـگـونش بـه ظلمـاتـی در افتـادم لعـل( بـه بـوی 3

 (کنـد دریـا بیابـان را )مفعول ، صفت افشـانخـونز آب چشـم  کعبـه یـاد آرد جمـال( چـو مستـان حـرم خـواجـو 4

 نقش دستوری واژه ردیف در کدام گزینه متفاوت است؟ -21

 ها نیابــد چــون بـود گفتــار کجراه در دل  ه راـای اقامت حلقـز بیرون در جـ( نیست ج1

 نهد دستار کجهر سبک مغزی که بر سر می  کند یک جانب از خوان تهی سرپوش رامی( 2

 ها چـو گـردد خـار کجبیش آویزد به دامـن  قامت خـم برنیـاورد از خسیسـی نفـس را( 3

 از درختـان تــاک را باشــد اگـر رفتـار کج  رویش ساختنگریـه مستانـه خواهـد سرخ( 4

 زیر در نکوهش تقلید بیان شده اند؟کدام ابیات  -31

 مشـو   کـافـر   ز  نـادانـی  بـه  تقلیــد الف( تـو  را  گـر  نیسـت  احـوال   مـواجیـد

 تقلیـدیـان   مختصـر   از  روی   اختصـار ب( جـایـی که از حقیقت  بـاران  سخـن  رود

 از انفاس نفس اندر  جوالباش همچنین می ج( گر به تقلیدی شدستی قانع از صانع رواست

 تـا خیمـه زنـی بـر سـر میـدان حقـایق د( رخش امـل از عـرصـه تقلیـد  بـرون  ران

 ( ج ، د4   ( الف ، ج3  ( الف ، ب2   ( ب ، د1

 بیت کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ -41

 دیـدمـی یـک شـب بـه خـوابای دریـغ ار   ( خــواب  را  در  دور  چشــم  مسـت  تــو1

 ستا رفش ناله و بانگ جرسیزانکه در هر ط  ( بـت محمـول مـرا خـواب ندانـم چـون برد2

 و  آب  رویــت   بـــرده  آب   از  روی  آب  وابـواب از چشـم خـای ز چشمت رفته خ (3

 من از خواب وان سوخته فارغ ز خور و چشم  ( یاران به خور و خواب به سر برده همه شب4
 

 ؟نداردکدام بیت با سایر ابیات قرابت مفهومی  -15

 و گـر پـای گـردد بـه خـدمـت ســرم  ( کـی ایـن شکـر نعمـت بـه جـای آورم1

 اسبـاب راحتـی کـه نشـاید  شمار کرد  ( الـوان نعمتی کـه نشـایـد سپاس گفت2

 تو در عشق کشتن من بوداگر چه رای   ( چگـونه شکـر کنـم نعمـت بالی تـو را3

 نتـوانـد کـه همـه عمـر برآید ز سجود  ( گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را4
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 مفهوم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟ -16

 رددــگیـران مـرگاه گـت سحـواب در وقـخ  گردد( آدمی پیر چو شد حرص جوان می1

 فالخن گشت این خواب سبک سنگین مرادر   ( شد دو باال حرص دنیای من از قد دو تا2

 ودـر شـن به طباشیـی نیست که ساکـاین تب  وی سفیدـ( حرص از طینت پیران نبرد م3

 ان کندـوان دل ز جهـدان نتـی که به دنـیعن  ده گشودیم به پیریـ( پیچ و خم این عق4

 کدام بیت، مفهومی نظیر بیت زیر دارد؟ -17

 «ه زاریـواهم بـدا خـن از خــت ایـبگف  ه داریــچــد هرر بخواهــا گبگفتــ»

 ویمـجیـدا نمــیچ از خـو هــراد تـز مــه جـب  ه عمرـرا که در همـای مـو خالف رضـ( مج1

 ام کـار مـن است ایـن کارهاکار افتـادهمن تـازه  امام دل در هوایت دادهسر در رهت بنهاده( 2

 منّـت خـدای را که رسـیدم بـه کــام خــویش  زیر تیـغچشمم به روی قاتـل و فـرقم به ( 3

 باشـــداثـــر نمـــی کــه در زمانــه دم بـــی  ز آه خلــق بپرهیــز کآینــه است گــواه( 4

 کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است؟ -18

 «بایدشل ـد تحمّـا افتـون در آسیـه چـدان فیدـی رو سـا برآیـک کن تـور فلـصبر بر ج»

 ــراـــارگی مـاره ز بیچــه چـــچـ ام ـارهـبیچـ کنــد طبیــباز صــبر تلــخ چــاره مــن مــی( 1

 استرده ـا کـگشـره را گـرهـه گـر غنچـه صبـک مکــن ز بسـتگـی کـار  شکــوه چــون خامــان( 2

 ــذردـر فرزنــد آدم بگـر ســبــد ــه آیــرچـه گرچــه رنجـوری صــبوری کـن کـه در دار فـنا( 3

 ـاــر پا برجـود از صبـه کـارت بـام همــسـرانج صبوری ورز اگر خواهی که کام دل به دست آری( 4

 کدام دو بیت مفهومی نظیر هم دارند؟ -19

 ز سرهنـگ چـه ترسـم چـو از میر بجستم    الف( من از غصه چـه ترسم  چـو با مرگ حریفـم

 ایـن زادن ثانـی است بـزاییــد بـزاییــد    ـدت  چــو در مــرگ رسیدنـدب( ای آنکه بزای

 ای عمر بی او مرگ من وی فخر بی او عار من    ج( خلقان ز مرگ اندر حذر پیشش مرا مردن شکر

 وز طعنه چـرا ترسـم چـون او سپـرم آمـد    د( از مـرگ چــرا ترسـم کـو آب حیـات آمــد

 ( ب و ج4     ( الف و د3     د ( ب و2  ( الف و ج1

 :جزبه؛ دارد مفهومی ارتباط بیت زیربا  هاهمه گزینه -20

 «گاهـی شـود بهار دگر گـه خـزان شود  دوران روزگـار بـه مـا بگـذرد بســی»

 

 

 
 

 که هست از خامکاری در تنور سرد نان بستن  ه اندیشیـوتـرده دل از کـمنه بر عالم افس (1

 دـات آمـثبیـا بـا دل که دنیـه بر کار دنیـمن  ذرـد او بگـرا دال از عه اـنظامی نیست دنی( 2

 ر آب استــش بـود نقـر بـی خضــزندگر ـگ  اب استـا به رکـپ  اـا که بقــم فنـدر عال( 3

 از خـوش و ناخـوش او قطـع نظـر بایـد کـرد  پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست (4
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 به نام خدا

 ؟های زیر در کدام گزینه متفاوت استمعانی مناسب بیان شده برای واژه تعداد -1

 «توقیع، کران، نهیب، غَنا، فرط، تمکّن»

 کنار، نغمه، بسیاری، ثروت( 2  امضا کردن، فریاد بلند، توانگر، پایان (1

 نیازی، نامه، طرف، ترساندنبی (4 اخطار کردن، توانگری، مهر زدن، بسیار (3
 

 ؟ستنیدرست « تماماً»ها معانی واژه هگزین در کدام -2

 ( آماس: تورّم) (شاب: جوان) (متفّق: همسو)( 1

 (درایت: بینش( )طوع: فرمانبری( )محمل: مهد)( 2

 (داربرومند: میوه( )بخشمسرّت: شادی( )پالیز: جالیز)( 3

 (وبال: گناه( )خیرخیر: سریع( )افگار: خسته( )4
 

 در متن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ -3

و باید که مردم  دن خود را به دندان خود پاره کندحاکمان بر مثال سرند و رعیّت بر مثال بدن و نادان سری باشد که ب»

هنران ننشیند بی و با دونان و و نگرداندثار بزرگان پیش مهخردمند پرورد و خدمتکاران قدیم را حق فرامش نکند، و آ

 «رد که از آن سال.ن بیشتر خو غم حال از آ

 سه( 4   دو( 3   یک( 2   صفر( 1
 

 شود؟الخطی مشاهده میدر کدام بیت غلط امالیی یا رسم -4

 لـگ ودی ــنپیم ار ـخ از  ر ـپ  راه  نـای  لــگ ودی ــب ار  ه ــآگ الت ـمـج  اغــب از ( 1

 ران است اینجاـجگروز ز خونینـرکه امـه  غوش کفن خواهد خاستتازه رو چون گل از آ( 2

 بلبـالن را نکنـد صبـح بـهاران در خـواب  عـارفـان  غـافـل  از  افسـانـۀ  دنیـا  نشـونـد( 3

 انــون سنــمجن  فـک از   دــستانن ا ـت  انـمنمو ر ـب د ـش  رضـف ن ـزی ا ـقض س ـپ( 4
 

 در کدام ابیات غلط امالیی وجود دارد؟ -5

 آیدوین چه خاک است کزو بوی ثمن می آیدالف( این چه باد است که از سوی چمن می

 زمـان دولـت او را  قـیامت آمـده پایان ب( هجـوم لشکر او را  عالمـت آمـده محشر

 عـدوی جـاه تو بادا همیشه پیرو خذالن ج( ولـی قـدر تو بادا همـاره همسـر شـادی

 زهی به نصرت و فتـح تو دهر کرده زمان د( زهـی به دولت ملک تو چـرخ گشته زمین

 ( ب و ج4   ( الف و ج3  ( ب و د2  ( الف و د1 
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 شوند؟در بیت یافت می ،هر دو آرایه مقابل کدام گزینه -6

 ، استعاره(تناسبرد )ایهام گی  مست  تدس  و آیـد  ت شفاعـ  بهـر  لاج ( ستـم در عهـد تو زانگونه خونین شد که هر ساعت1

 حسن تعلیل( که بی من در خرابات است دائم یار من هر شب )جناس ، ( از آن می خوردن عشق است دائم کار من هر شب2

 ام تناسب(ـزان  روی  که  اکسیـر  سعـادت  نظـرت  کـرد )تشبیه ، ایه ( اهلـی، مـس قلبـی تــو ولـی زر شــوی از عشـق3

 معادله ، جناس(ا در زیر پر دارد )اسلوبخـوشا قمری کـه یـار خویش ر هـای نهـال او  پـر و بـالـمرکشـی( شکست از ســ4
 

 :جزبههستند؛  )پارادوکس( متناقض نماآرایه ها دارای همه گزینه -7

 د زیان استـه کردنــود کــر ســو هـوز عشق ت است  محال دادند   که  شرح  هر  تو وصف   از( 1

 دیدی زین خموشان کو به جان گویا نبود کی تو زن روح وارهین خمش کن در خموشی نعره می( 2

 کـه مهــر او همــه کیــن است و داد او بیــداد ز مهــر و کینــه و بیـداد و داد چــرخ مگــوی( 3

 رام شــد هـر کجـا وحشــی غزالــی بود با مـن طالع از لیلــی نــدارم ورنــه در دشت جنــون( 4
 

 در کدام گزینه صحیح است؟« مجازحسن تعلیل، تناقض، جناس، »های ترتیب آرایه -8

 گنـاهـی گنهـی نیست کـه آسـان بخشنـدبـی الف( جرم یوسف به چه تقریب عزیزان بخشند؟

 تشنه مکش چون سراب دشنه مکش همچو صبح  امای زودسیـر تشنـۀ دیـرینهب( من بـه تـو 

 بـه  دماغـم  ز  چمـن   بــوی  گالبـی  نـرسـد ج( گل مگر بسـت ز شـرم تو دکان را که امروز

 بـا آن بـزرگـی آسمـان گیـرد رکـابـم را اگـر  دارمد( چـو مـاه نو سـر از پـای تواضع برنمی
 

 

 و اضافی وجود دارد؛ به جز: ها هر دو نوع ترکیب وصفینهدر همه گزی -9

 ودـع نشـاک در این میکده ضایـیک کف خ  کنند ـاده ب  دحـق یا   یـم  خم یا   سبویا  ( 1

 ادبـان  را  جـزای  خیـر  دهـادخـدای  بـی  مـرا  بـه  گوشـه  عزلـت   دلیـل  گردیدنـد( 2

 یدباوی خرابات )میخانه( چنین میـد کـزاه  ها میگونلب( چشم مخمور و نگه سرخوش و 3

 ودـنش  عـتاب  هـک   مـندیدی  وعـمتب چ ـهی  بــائـردد صــت نگـال اسـن محـ( ورق حس4
 

 :جزبهها نقش تبعی بدل به کار رفته است؛ در همه گزینه -10

 طاقت برسیده است فریاد رس ای دوست که  ( طاقت چـو ندارم که رسانم بـه تـو خـود را1

 سیـل زنجیـر جنـون سـر به بیـابـان ندهـی  خورد شهر به هم گر تو ستمگر یک روز( می2

 یکـی جــدا و دوم غـالــب و سیـم مغلـوب  ( مراد و مـونس و مطلوب هر سه از مـن شد3

 بآبــی و عالـم همـه آعالمـی مـرده ز بـی  پرستان همه مخمور و عقیقت همه می( می4

 

 ( الف، د، ج، ب4  ( ج، الف، ب، د3         ( د، الف، ب، ج2  د، ب، الف، ج( 1

www.konkur.in

forum.konkur.in



 محراب شادی 99دی  21 یازدهم - آزمون جامع ترم اول

3 
 

 ؟شودنمیدر کدام ابیات شیوه بالغی دیده  -11

 مایه نقـد بقـا را که ضمـان خواهد شد الف( ای دل ار عشـرت امـروز به فـردا فکنی

 گفتـا شراب نـوش و غـم دل ببر ز یاد فـروش  که ذکرش به خیر بادب( دی پیـر می

 پـای همت واالی مـاآسمـان در زیـر  ساط سبزه زیر پای سرو افتاده استج( چون ب

 که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد د( گـره  ز  دل  بگشا  و  از  سپهـر  یاد  مکن

 ( ج و د4   ( الف و ج3   ( ب و د2   ( الف و ب1

 نقش دستوری واژه ردیف در کدام گزینه متفاوت است؟ -21

 چــون بـود گفتــار کجها نیابــد راه در دل  ه راـای اقامت حلقـز بیرون در جـ( نیست ج1

 نهد دستار کجهر سبک مغزی که بر سر می  کند یک جانب از خوان تهی سرپوش رامی( 2

 ها چـو گـردد خـار کجبیش آویزد به دامـن  قامت خـم برنیـاورد از خسیسـی نفـس را( 3

 رفتـار کجاز درختـان تــاک را باشــد اگـر   رویش ساختنگریـه مستانـه خواهـد سرخ( 4

 د؟گزینه با بیت زیر تقابل دارکدام  -31

 «روز اول رنگ این ویرانه ویران ریختند از سـر تعمیر دل بگذر که معماران عشـق»

 مـنهادی  هـویران زل ـمن  این در   روی ا ـت سلطان  ازل  گنـج  غـم  عشـق  بـه  ما  داد( 1

 ها ویران کنیمطبل خانه عشق را از نعرهما  آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن( 2

 کشیـد تعمیـر   منت   دگـرم  دـاینش که  اریـن بـان کرابـم کنی ای عشـق چنر خـ( گ3

 دـکننر میـق تـو  تعمیـرای عشـس رانـوی  تـعاقب  زانکـه دل خـرابـی  از   دمـخـرسن( 4

 بیت کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ -41

 ای دریـغ ار دیـدمـی یـک شـب بـه خـواب  خــواب  را  در  دور  چشــم  مسـت  تــو( 1

 ستا رفش ناله و بانگ جرسیزانکه در هر ط  ( بـت محمـول مـرا خـواب ندانـم چـون برد2

 و  آب  رویــت   بـــرده  آب   از  روی  آب  وابـواب از چشـم خـای ز چشمت رفته خ (3

 وان سوخته فارغ ز خور و چشم من از خواب  و خواب به سر برده همه شب( یاران به خور 4
 

 ؟نداردکدام بیت با سایر ابیات قرابت مفهومی  -15

 و گـر پـای گـردد بـه خـدمـت ســرم  ( کـی ایـن شکـر نعمـت بـه جـای آورم1

 اسبـاب راحتـی کـه نشـاید  شمار کرد  ( الـوان نعمتی کـه نشـایـد سپاس گفت2

 اگر چه رای تو در عشق کشتن من بود  ( چگـونه شکـر کنـم نعمـت بالی تـو را3

 نتـوانـد کـه همـه عمـر برآید ز سجود  ( گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را4
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 مفهوم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟ -16

 رددــگیـران مـرگاه گـت سحـواب در وقـخ  گردد( آدمی پیر چو شد حرص جوان می1

 در فالخن گشت این خواب سبک سنگین مرا  ( شد دو باال حرص دنیای من از قد دو تا2

 ودـر شـن به طباشیـی نیست که ساکـاین تب  وی سفیدـ( حرص از طینت پیران نبرد م3

 ان کندـوان دل ز جهـدان نتـی که به دنـیعن  ده گشودیم به پیریـ( پیچ و خم این عق4

 نظیر بیت زیر دارد؟کدام بیت، مفهومی  -17

 «ه زاریـواهم بـدا خـن از خــت ایـبگف  ه داریــچــد هرر بخواهــا گبگفتــ»

 ویمـجیـدا نمــیچ از خـو هــراد تـز مــه جـب  ه عمرـرا که در همـای مـو خالف رضـ( مج1

 است ایـن کارهاام کـار مـن کار افتـادهمن تـازه  امام دل در هوایت دادهسر در رهت بنهاده( 2

 منّـت خـدای را که رسـیدم بـه کــام خــویش  چشمم به روی قاتـل و فـرقم به زیر تیـغ( 3

 باشـــداثـــر نمـــی کــه در زمانــه دم بـــی  ز آه خلــق بپرهیــز کآینــه است گــواه( 4

 کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است؟ -18

 «ل بایدشـد تحمّـا افتـون در آسیـه چـدان فیدـی رو سـبرآیا ـک کن تـور فلـصبر بر ج»

 ــراـــارگی مـاره ز بیچــه چـــچـ ام ـارهـبیچـ کنــد طبیــباز صــبر تلــخ چــاره مــن مــی( 1

 استرده ـا کـگشـره را گـرهـه گـر غنچـه صبـک مکــن ز بسـتگـی کـار  شکــوه چــون خامــان( 2

 ــذردـر فرزنــد آدم بگـر ســـد بـــه آیــرچـه رنجـوری صــبوری کـن کـه در دار فـناگرچــه ( 3

 ـاــر پا برجـود از صبـه کـارت بـام همــسـرانج صبوری ورز اگر خواهی که کام دل به دست آری( 4

 کدام دو بیت مفهومی نظیر هم دارند؟ -19

 ز سرهنـگ چـه ترسـم چـو از میر بجستم    الف( من از غصه چـه ترسم  چـو با مرگ حریفـم

 ایـن زادن ثانـی است بـزاییــد بـزاییــد    ب( ای آنکه بزایـدت  چــو در مــرگ رسیدنـد

 ای عمر بی او مرگ من وی فخر بی او عار من    ج( خلقان ز مرگ اندر حذر پیشش مرا مردن شکر

 نه چـرا ترسـم چـون او سپـرم آمـدوز طع    د( از مـرگ چــرا ترسـم کـو آب حیـات آمــد

 ( ب و ج4     ( الف و د3     ( ب و د2  ( الف و ج1

 :جزبه؛ دارد مفهومی ارتباط بیت زیربا  هاهمه گزینه -20

 «پس از خلیفه بخواهد گذشت از بغداد  گذرد دل منه که دجله بسیبه آنچه می»

 

 

 
 

 که هست از خامکاری در تنور سرد نان بستن  ه اندیشیـوتـرده دل از کـمنه بر عالم افس (1

 دـات آمـثبیـا بـا دل که دنیـه بر کار دنیـمن  ذرـد او بگـرا دال از عه اـنظامی نیست دنی( 2

 ر آب استــش بـود نقـر بـی خضــر زندگـگ  اب استـا به رکـپ  اـا که بقــم فنـدر عال( 3

 از خـوش و ناخـوش او قطـع نظـر بایـد کـرد  پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست (4
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 به نام خدا

 ؟های زیر در کدام گزینه متفاوت استمعانی مناسب بیان شده برای واژه تعداد -1

 «جالل، منکَر، وظیفه، واعظ، مستغرق، صباح»

 ( شکوه، شیفته، انکارکننده، مقرّری2   بزرگوار، مقرّری، ناپسند، فردا( 1

 غرق شدنپند دهنده، زشت، مجذوب، ( 4   معاش ( سخنور، بزرگواری، پگاه،3
 

 ؟درست است« تماماً»ها معانی واژه گزینه در کدام -2

 )قدوم: قدم نهادن(  )فایق: خالص( )وسیم: دارای نشان پیامبری(( 1

 )دالویز: زیبا( )نحس: بداختر( )استبعاد: بعید بودن امری(( 2

 )پس افکند: میراث(  )قاش: کوهۀ زین( )نشئه: کیفوری(( 3

 (جرّاره: ویژگی نوعی مار سمی) (منجمدفسرده: ) (وجه: وجود( )4
 

 در کدام گزینه متفاوت است؟« طاق»کاربرد معنایی واژه  -3

 چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست  م و طاق و رواقـه و بحث علـرای مدرسـ( س1

 ی کردـم از دل به در توانـرانه غـن تـبدی  ی و مطرب که زیر طاق سپهرـی مـ( مباش ب2

 دس شدـش مهنـار منـروی یـکه طاق اب  ورـود معمـون شــت کنـرای محبـسربـ( ط3

 که باده جفت دماغ است و یار جفت کنار  ( مرا در این شب دولت ز جفت و طاق مپرس4
 

 در متن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ -4

و باید که مردم  به دندان خود پاره کنددن خود را حاکمان بر مثال سرند و رعیّت بر مثال بدن و نادان سری باشد که ب»

هنران ننشیند و با دونان و بی و نگرداندثار بزرگان پیش مهخردمند پرورد و خدمتکاران قدیم را حق فرامش نکند، و آ

 «رد که از آن سال.ن بیشتر خو غم حال از آ

 سه( 4   دو( 3   یک( 2   صفر( 1
 

 شود؟مشاهده میالخطی در کدام بیت غلط امالیی یا رسم -5

 لـگ ودی ــنپیم ار ـخ از  ر ـپ  راه  نـای  لــگ ودی ــب ار  ه ــآگ الت ـمـج  اغــب از ( 1

 ران است اینجاـجگروز ز خونینـرکه امـه  غوش کفن خواهد خاستتازه رو چون گل از آ( 2

 بـهاران در خـواب بلبـالن را نکنـد صبـح  عـارفـان  غـافـل  از  افسـانـۀ  دنیـا  نشـونـد( 3

 انــون سنــمجن  فـک از   دــستانن ا ـت  انـمنمو ر ـب د ـش  رضـف ن ـزی ا ـقض س ـپ( 4
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 در کدام ابیات غلط امالیی وجود دارد؟ -6

 آیدوین چه خاک است کزو بوی ثمن می آیدالف( این چه باد است که از سوی چمن می

 ده پایانـیامت آمـق ت او را ـان دولـزم رده محشـت آمـعالم وم لشکر او را ـب( هج

 عـدوی جـاه تو بادا همیشه پیرو خذالن ادیـر شـاره همسـدر تو بادا همـی قـج( ول

 ح تو دهر کرده زمانـزهی به نصرت و فت نرخ گشته زمیـی به دولت ملک تو چـد( زه

 ( ب و ج4   ( الف و ج3  ( ب و د2   ( الف و د1

 شوند؟در بیت یافت می ،کدام گزینههر دو آرایه مقابل  -7

 ، استعاره(تناسبرد )ایهام گی  مست  تدس  و آیـد  ت شفاعـ  بهـر  لاج ( ستـم در عهـد تو زانگونه خونین شد که هر ساعت1

 حسن تعلیل( که بی من در خرابات است دائم یار من هر شب )جناس ، ( از آن می خوردن عشق است دائم کار من هر شب2

 ام تناسب(ـزان  روی  که  اکسیـر  سعـادت  نظـرت  کـرد )تشبیه ، ایه اهلـی، مـس قلبـی تــو ولـی زر شــوی از عشـق( 3

 معادله ، جناس(ا در زیر پر دارد )اسلوبخـوشا قمری کـه یـار خویش ر هـای نهـال او  پـر و بـالـم( شکست از ســرکشـی4

 ؟دارد و فاقد تشخیص است  استعارهاسلوب معادله و کدام گزینه  -8

 آید؟یـر از که مـوهـه جـردن از آیینـل بـبه صیق ـادانن  دل از   جهل  ۀـریش  دـبرنیای کوشش  ه ـب( 1

 دـآییـدن نمـر دوشیـن شیـاریـت نگـه از دسـک بشو دست از جهان گر چشم فیض از صبحدم داری( 2

 ردــران نبــده حیــز دیــه جــاغ بــس از بـنرگ ـتاس  یـحیران  رـنظ  ابـارب  تـقسم  انـجه از ( 3

 اده راــافت  رابــج خــر گنــر پــد دارد زیــجغ ــودشیـم  انــاهــسیدل  بـنصی  اـدنی  تـنعم( 4

 به درستی آورده شده است؟« تماماً»های بیت زیر در کدام گزینه آرایه -9

 «کمر برخیزدهر که از خاک چو نی بسته  پیونددبه شکر یا به نوای شکرین »

 ( حسن تعلیل، جناس، تشبیه، اسلوب معادله1

 ( تشخیص، واج آرایی، مجاز، حس آمیزی2

 ( استعاره، مراعات نظیر، تضاد، واج آرایی3

 ( تشبیه، حسن تعلیل، حس آمیزی، استعاره4

 در کدام گزینه صحیح است؟« مجازحسن تعلیل، تناقض، جناس، »های ترتیب آرایه -10

 گنـاهـی گنهـی نیست کـه آسـان بخشنـدبـی الف( جرم یوسف به چه تقریب عزیزان بخشند؟

 تشنه مکش چون سراب دشنه مکش همچو صبح  امب( من بـه تـو ای زودسیـر تشنـۀ دیـرینه

 بـه  دماغـم  ز  چمـن   بــوی  گالبـی  نـرسـد ج( گل مگر بسـت ز شـرم تو دکان را که امروز

 بـا آن بـزرگـی آسمـان گیـرد رکـابـم را اگـر  دارمد( چـو مـاه نو سـر از پـای تواضع برنمی

 ( الف، د، ج، ب4  ب، د( ج، الف، 3         ( د، الف، ب، ج2  د، ب، الف، ج( 1 
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 و اضافی وجود دارد؛ به جز: ها هر دو نوع ترکیب وصفیدر همه گزینه -11

 ودـع نشـاک در این میکده ضایـیک کف خ  کنند ـاده ب  دحـق یا   یـم  خم یا   سبویا  ( 1

 ادبـان  را  جـزای  خیـر  دهـادخـدای  بـی  مـرا  بـه  گوشـه  عزلـت   دلیـل  گردیدنـد( 2

 یدباوی خرابات )میخانه( چنین میـد کـزاه  ها میگون( چشم مخمور و نگه سرخوش و لب3

 ودـنش  عـتاب  هـک   مـندیدی  وعـمتب چ ـهی  بــائـردد صــت نگـال اسـن محـ( ورق حس4
 

 ؟نیست« فعل + مسند + مفعول + نهاد»کدام گزینه دارای جمله با اجزای  -21

 مـۀ صحبت داریـای از حلقارهـپیـدل س  ای کو که چو قرآن دل ما جمع کندگوشه( 1

 مـان داریـویش را نهـه درد دل خـچگون  ـردهای است واکهـنام  اـی مـه رنگـشکست( 2

 ان راــرده است درمـدا کـر درد فــز به  شـببر طبیب صداع از سرم که این دل ری( 3

 شکنان کو شکسته استبسیار قلب صف  ایردهـد کـه که تواش بنـدوی سیـآن هن( 4
 

 در کدام ابیات زیر جمله غیرساده به کار رفته است؟ -13

 بـر صـدر سـالطیـن  نتـوان  یـافـت  گـدا  را سـراپرده  قـربت  کـه  دهـد  راه  الف( ما را  بـه

 پیمـانـه چـو  پـر شـود  چـه بغـداد و چه بلخ چـه شیرین و چـه تلخ ون عمر به سر رسدب( چ

 سلـطان کجـا عیـش نهـان با رنـد بازاری  کند نشان مشکل بود یاری چنانج( چون من گدای بی

 تشنه  اگر سیـر در آبشـود مـاهـی  لـبمـی گرددبیـداد  تو  هـم  سیـر  ز  خون   مید( تیغ  

 ( د و ج4      ( ب و د3  ( ج و الف2   ( الف و ب1
 

 ؛ به جز:وجود دارد "صفت مضاف الیه"ها وابستۀ وابسته از نوع در همه گزینه -14

 یـک لـحـظـه نبـودیـم جـدا ز آتـش و از آب  ( از دسـت دل سوختـه و دیـدۀ خـونبــار 1

 و او ســاختـی از بهـر مـن سـوختـه جــالب  ( من در نظـرش سوختمـی ز آتـش سینه 2

 )آبدار( شد صحن گلستان صدف لؤلؤ خـوشاب  ( از بـس که فشاندیم در از چشم گهـرریز 3

 و من دل بـه مـی نـاب او مـی بـه قـدح داده  ( او خون جگر خورده و من خون دل ریش4
 

 جز:ها کامالً درست هستند؛ بهبا توجه به ابیات زیر همۀ گزینه -15

 حلقـۀ گـوش کنـد حلقـۀ گردابـش را گر فتـد راه به دریای دلم طوفان را»

 «تابش راده مبین تیغ سیـهچنین سا این ه صائب زره زیر قباستجوهر آن مژ

 

 

 

 شود.( دو جملۀ ساده و یک جملۀ مرکب در ابیات باال یافت می1

 ( دو نقش مفعولی و سه نقش مسندی به کار رفته است.2

 ها از نوع صفت مضاف الیه نیست.( هیچکدام از ضمایر متصل در قافیه3

 است. ( دو جمله با اجزای )نهاد + مفعول + مسند + فعل( به کار رفته4
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 است؟نقش دستوری واژه ردیف در کدام گزینه متفاوت  -16

 ها نیابــد چــون بـود گفتــار کجراه در دل  ه راـای اقامت حلقـز بیرون در جـ( نیست ج1

 نهد دستار کجهر سبک مغزی که بر سر می  کند یک جانب از خوان تهی سرپوش رامی( 2

 ها چـو گـردد خـار کجبیش آویزد به دامـن  قامت خـم برنیـاورد از خسیسـی نفـس را( 3

 از درختـان تــاک را باشــد اگـر رفتـار کج  رویش ساختنمستانـه خواهـد سرخ گریـه( 4
 

 کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ -17

 «ر شد خبری باز نیامدـان را که خبـک دـراننـخبیـش بـان در طلبـدعیـاین م»

 یـودپرستـدر درد خرد ـر بمیـخبیـا بـت یـمست  و  قـویید اسرار عشـی مگـدعـا مـ( ب1

 اریــب   دـنیام  از ـب  ر ـخب   و  د ـرفتن  بسیاری ا ـم  وـهمچ  هـک  ورـخ  یـم گفتا ( 2

 ون در چنین مقام سخن نیست معتبرـچ  جانم بسوخت چاره خموشی است چون کنم( 3

 زیر دامان خموشی رفتم آسودم چو شمع  پاس صحبت داشتن آسایش از من بـرده بود( 4
 

 د؟گزینه با بیت زیر تقابل دارکدام  -18

 «روز اول رنگ این ویرانه ویران ریختند از سـر تعمیر دل بگذر که معماران عشـق»

 مـنهادی  هـویران زل ـمن  این در   روی ا ـت سلطان  ازل  گنـج  غـم  عشـق  بـه  ما  داد( 1

 ها ویران کنیمرا از نعره ما طبل خانه عشق آمد رسولی از چمن کاین طبل را پنهان مزن( 2

 کشیـد تعمیـر   منت   دگـرم  دـاینش که  اریـن بـان کرابـم کنی ای عشـق چنر خـ( گ3

 دـکننر میـق تـو  تعمیـرای عشـس رانـوی  تـعاقب  زانکـه دل خـرابـی  از   دمـخـرسن( 4
 

 بیت کدام گزینه به مفهوم متفاوتی اشاره دارد؟ -19

 ای دریـغ ار دیـدمـی یـک شـب بـه خـواب  در  دور  چشــم  مسـت  تــو( خــواب  را  1

 ستا رفش ناله و بانگ جرسیزانکه در هر ط  ( بـت محمـول مـرا خـواب ندانـم چـون برد2

 و  آب  رویــت   بـــرده  آب   از  روی  آب  وابـواب از چشـم خـای ز چشمت رفته خ (3

 وان سوخته فارغ ز خور و چشم من از خواب  برده همه شب ( یاران به خور و خواب به سر4
 

 ؟نداردکدام بیت با سایر ابیات قرابت مفهومی  -20

 و گـر پـای گـردد بـه خـدمـت ســرم  ( کـی ایـن شکـر نعمـت بـه جـای آورم1

 اسبـاب راحتـی کـه نشـاید  شمار کرد  ( الـوان نعمتی کـه نشـایـد سپاس گفت2

 اگر چه رای تو در عشق کشتن من بود  شکـر کنـم نعمـت بالی تـو را( چگـونه 3

 نتـوانـد کـه همـه عمـر برآید ز سجود  ( گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را4

www.konkur.in

forum.konkur.in



 محراب شادی 99دی  21 آزمون جامع ترم اول

5 
 

 مفهوم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟ -21

 رددــگیـران مـرگاه گـت سحـواب در وقـخ  گردد( آدمی پیر چو شد حرص جوان می1

 در فالخن گشت این خواب سبک سنگین مرا  و باال حرص دنیای من از قد دو تا( شد د2

 ودـر شـن به طباشیـی نیست که ساکـاین تب  وی سفیدـ( حرص از طینت پیران نبرد م3

 ان کندـوان دل ز جهـدان نتـی که به دنـیعن  ده گشودیم به پیریـ( پیچ و خم این عق4
 

 زیر دارد؟کدام بیت، مفهومی نظیر بیت  -22

 «ه زاریـواهم بـدا خـن از خــت ایـبگف  ه داریــچــد هرر بخواهــا گبگفتــ»

 ویمـجیـدا نمــیچ از خـو هــراد تـز مــه جـب  ه عمرـرا که در همـای مـو خالف رضـ( مج1

 کارهاام کـار مـن است ایـن کار افتـادهمن تـازه  امام دل در هوایت دادهسر در رهت بنهاده( 2

 منّـت خـدای را که رسـیدم بـه کــام خــویش  چشمم به روی قاتـل و فـرقم به زیر تیـغ( 3

 باشـــداثـــر نمـــی کــه در زمانــه دم بـــی  ز آه خلــق بپرهیــز کآینــه است گــواه( 4
 

 کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است؟ -23

 «ل بایدشـد تحمّـا افتـون در آسیـه چـدان فیدـی رو سـا برآیـک کن تـور فلـصبر بر ج»

 ــراـــارگی مـاره ز بیچــه چـــچـ ام ـارهـبیچـ کنــد طبیــباز صــبر تلــخ چــاره مــن مــی( 1

 استرده ـا کـگشـره را گـرهـه گـر غنچـه صبـک مکــن ز بسـتگـی کـار  شکــوه چــون خامــان( 2

 ــذردـر فرزنــد آدم بگـر ســـد بـــه آیــرچـه صــبوری کـن کـه در دار فـناگرچــه رنجـوری ( 3

 ـاــر پا برجـود از صبـه کـارت بـام همــسـرانج صبوری ورز اگر خواهی که کام دل به دست آری( 4
 

غاشیۀ حکومت  از بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار»با  یمشترک کدام گزینه مفهوم -24

 ؟داردن« ها پناه ببردسرهنگ

 گیــر پسـر ناصــر دیـن شــاه فتاده  جست از کف فرزنـد مظفـر شـه و امـروز( 1

 و راــردم تــش بگستــر آتـــدر دگ  را  وـــت رآوردم ـــب  شـــآت  یــیک ( از 2

 به اکــراه فتـاده در بستـر ایـن پیـر  در دامـن آن پـــور به دلخــواه شــد اما( 3

 در چالـۀ جـد شــه جمجـاه فتــاده  از چـاه عمـوی شـه اگر جست خـراسـان( 4
 

 جز:ها به مفهوم یکسانی اشاره دارند؛ بههمه گزینه -25

 رمستـرود سیـراب مـام شهر به محـام  وستـم پیـروی آن صنـزه و ابـق غمـز عش( 1

 از بس که محتسب به لب امتحان چشید  ام نمانـدخمخانـهیـک قطـره بـاده در تــه ( 2

 ان راـر بود مستـم از محتسب شهـچه غ  یـد نکند پروایـاز ح د شود ــحیـه بـهرک( 3

 قـدح گرفت و ز وعـد و وعیـد بــاز آمـد  بگیـر جامه و جـامم بـده کـه واعـظ شهـر( 4
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