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  1درس 

  
  

  
 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   ها درست است؟   ي واژه در كدام گزينه، معني همه  .1

  )پادزهر( ترياق -)گناهان( معاصي -)ي گوشتي كه از درازا بريده باشند پاره(شرحه    )درويش(روزي   بي-)داروها( ادعيه -)پوشيده (مستور   
  )همدم( حريف -)كشش (جذبه -)آسايش (فراق   )فرياد و زاري به آواز بلند( نفير -)آيين هم (دمساز -)راهنما(دستور     

  
 مهجور و متابعت هوا سنّت متبوع و حـرص   ي و راست  ي و مروت منزو   ي و جهل مطلوب و دناعت مستول      كق ضاللت گشاده و علم مترو     يه طر كنم  يب  يم«در عبارت    .2

 )90 - سنجش يشيآزما(  شود؟  يافت مي يي امالغلط  چند ».ن ابواب تازه و خندانيدمان و به حصول ا   شاي معانين غالب و قناعت مغلوب و عالم غدار بد 
  چهار     سه    دو    يك   

  )90 - تجربيسراسري (   است؟ غلطامالي چند كلمه در عبارات زير،  .3
طالق قاصر است و حجاب جهل احراض سعادت را مانعي ظـاهر، و           بر تعذيب حيوان اقدام روا ندارند مگر جاهالن كه علم اصحاب ظاللت از ادراك مصالح بر ا                «

اگرچه در عاجل توقّفي رود، عذاب      . دانست كه هر كرداري را پاداشي است كه هر آينه به ارباب آن برسد و به تأخيري كه در ميان افتد مغرور نشايد بود                        ببايد
  ».شبهت منتظر و مترسد باشد آجل بي

   چهار    سه    دو    يك   
  

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(    كدام است؟» مجاز - جناس- تشبيه -نما  متناقض-استعاره «هاي  ترتيب ابيات از جهت داشتن آرايه  . 4
  ام به جاي تو آن بد كه نكرده/ اي جان جهان مكن به جاي من ) الف
  هاي ما اي طبيب جمله علّت/ سوداي ما  شاد باش اي عشق خوش) ب
  مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ هوش نيست  يمحرم اين هوش جز ب) ج
  خود حقيقت نقد حال ماست آن/ بشنويد اي دوستان اين داستان ) د
 جوشش عشق است كاندر مي فتاد/ آتش عشق است كاندر ني فتاد ) و
   الف- د- ج- ب-و    د- الف- ب- ج-و    الف- د- و- ج-ب    الف- د- ج- و-ب   

  

  
 )92 - كانون فرهنگي آموزش(  شده است؟ كدام گزينه درست بيان   .5

  .ي آزاد ترجمه كرده است هاي اخالقي و اجتماعي است كه جواد فاضل آن را به شيوه و لبريز از آموزش) ع(هاي امام سجاد  اي از نيايش ي سجاديه، مجموعه صحيفه  
  . روح نيايش و توجه به حق در تار و پود آن نهفته استگرچه آغاز مثنوي موالنا با ديگر آثار نظم و نثر فارسي تفاوتي ندارد، اما  
  . كتاب مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد نيكلسون انتخاب شده استدوم از دفتر »نامه ني«درس   
  .دنكن د و شكايت مينبين  كه خود را اسير اين جهان مادي ميهستند ها ي انسان همه »ني«نامه، مراد از  در ني  

  
  )86 - خارج از كشور سراسري(   با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ »بگو بسوز كه بر من به برگ كاهي نيست  /  گر بزند آتشم به خرمن عمر    زمانه«بيت  .6

  به من بنگر به ره منگر كه من ره را نورديدم/ گاه است و ره بس دور، گفتا رو  بگفتم روز بي   
   همراه شدروزها با سوزها/ گاه شد  در غم ما روزها بي   
   اي آن كه چون تو پاك نيست تو بمان،/ روزها گر رفت، گو رو، باك نيست    
  آب و گل من است شور محبتي كه در / طوفان نوح را به نظر در نياورد    

  )88 -سراسري  تجربي(  دام بيت تناسب مفهومي دارد؟  كمتن زير با  .7
ل و حقيقت هستي است و در حقيقت اين ني عشق كاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي شش انسان آگكآورد،  آن چه در اين ني آوازي پديد مي«

  .»گذارد ي حق بر او اثر مي ه جذبهكخيزد  را پروردگار مي نوازد و فرياد موالنا هنگامي از ني وجودش بر مي
  ته خريداري نيسكيوسفي هست دريغا / يار از پرده هويدا شد و ياران غافل    
  ه بادي ببرد ناگاهمكترسم اي دوست / وي توام جاي خوش استكم و در كي خا ذره   
  اي كم از شبنم، تو هم آيينه را پرداز ده/ شبنم از روشن دلي آيينه ي خورشيد شد   
  برد مرا پرواز دل به سوي خدا مي/ رسد با بال شوق، ذره به خورشيد مي   
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  )92 – رياضيسراسري (   است؟ اوتمتفكدام بيت با ديگر ابيات  مفهوم  . 8
  اي آور كه گيرد در تو اكسيرم  تابيده مس/ سوز كم گيرد نصيب از صحبت مردي  دل بي   
   اي بايد كه بر لب گيرد اين پيمانه را وحشي/ ظرف نيست  مي ز رطل عشق خوردن كار هر بي   
  نند هنوزكه حريفان همه در خواب گرا/ ساقيا در قدح باده چه پيمودي دوش    
  زبان را مشتري جز گوش نيست مر/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي   

9. 90 -رياضي سراسري (   است؟متفاوت »تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء   «ي  ه به آيهمفهوم كدام بيت با توج(  
   كه روزي درافتي به بندمبادا/ بند بيني مخند يكي را كه در   يكي را به دريا به ماهي دهد/ يكي را همي تاج شاهي دهد   
  يكي را كند خوار و زار و نژند/ يكي را دهد تاج و تخت بلند    يكي را ز مه اندر آرد به چاه/ يكي را ز ماهي رساند به ماه    

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(  ؟ است دورترمفهوم كدام بيت از ساير ابيات  .10
  عكس رخت فهم قمر مي نتوان كرد بي/ نتوان كرد لعل لبت وصف شكر مي بي   ز اظهار به هر ديده عيانيوي نعت تو / اي ذات تو ز آاليش اوهام و خرد دور   

  از عظمت ماوراي فكرت دانا/ جاللش ) ها سراپرده(پرتو نور سرادقات    نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي/ نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي    
  

  

  
  

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(   است؟نادرست ها،  در برابر آن معني چند واژه  .11
 مالهـي   -)اميـد ( آرمـان    -)اسـتعدادها ( قـرايح    -)كوتـاهي ( مضايقت   -)آشپز( خواليگر   -)بلندنظري( مناعت   -)اسب و شتر بزرگ   ( هيون   -)استشهادنامه(محضر  

 )خدا( خديو -)پرچم( درفش -)زشت(
  چهار   سه   دو   يك   

  
 )89 - سنجش يشيآزما(   ؟شود نميافت ي يا نگارشي يي امالغلطلمه  كدام گروه كدر  .12

  سي، منش خبيدل كق، رقّت و نازيح و عاليظلمات جهل و ضالل، قرا   يشگي و جورپيامگكشه، خودياران جور پك ، نابهي و مناهياق، مالهيزهر و تر   
  ي بدنامي و بغض ي حق، شرحه شرحه از فراق، صورت و قالب آثار، لُجه عنايت يا جذبه   د و گوژپشتخر ، ساليرحم يغوله و شاهراه، شقاوت و بي و تجاوز، بي تعديپا   

  

  )84 –  رياضيسراسري(  كند؟ سازگاري ندارد، اشاره مي  ي علمي كدام بيت، به رويدادي غيرطبيعي و بيرون از نظام عادت كه با منطق و تجربه     .13
  اي بس كه فتد مرغ به دام از پي دانه/  ي خال توام افكند   در دام بال دانه    كس ديد كه آتش زند از آب زبانه/ سوز دل من شعله زد از اشك دمادم     
  آن كس كه تماشاگه او هست به خانه/  هرگز نرود بهر تماشا سوي صحرا     شد تير بال را دل عشّاق نشانه/  ي مست تو كمان ساخت ز ابرو   تا غمزه   

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(    . درست بيان شده است  …ي   بيت گزينه  جز بهها  ي بيت  همهي حماسي  زمينه .14
  )داستاني(دگرها شنيدستي اين هم شنو / كنون رزم سهراب و رستم شنو     )خرق عادت( خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت /چو از كوه آتش به هامون گذشت   

  )ملّي(همه دشت پيشش درم ريختند / سواران لشكر، برانگيختند    )قهرماني( ماند اندر شگفت بدان تا جهان/ شماريت با من ببايد گرفت     

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(    .ساني از حماسه اشاره شده است   ي يك  به زمينه…ي   بيت گزينهاستثناي  بهي ابيات  در همه .15
  غمي گشت و از هر سويي چاره جست/ دو مار سيه از دو كتفش برست     بر ايشان ببخشود سود و زيان/ به سر بر نهاد افسر تازيان    

  ي دانش و فرّ و زور فزاينده/ گفت كاي پاك دادار هور  همي   ي كاوياني درفش از آن سايه/ هاي بنفش  درخشيدن تيغ    
  

  )88–هنر سراسري (   مشترك دارند؟                   گروه از ابيات، مفهومي كدام .16
  وز هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا/ مروت و معدوم شد وفامنسوخ شد ) الف
  چرا رنج و سختي همه بهرِ ماست/ اگر هفت كشور به شاهي تو راست) ب
  نهان راستي، آشكارا گزند/  هنر خوار شد جادويي ارجمند) ج
  ها به گفتار اوي ديد دل سپر/ همه سوي دوزخ نهاديد روي) د
  وفا و گردون بي) فرومايه(زين عالم نبهره / هاي خلق مگشته است باژگونه همه رس) هـ

   هـ- الف -ب     د- ج -ب     هـ- د-الف      هـ- ج -الف    
  )89هنر ـ سراسري (  .  است.. .. ... .. ... .. . به دست  . .. ... .. .. ... .. ار كبيت زير بيانگر فرجام   .17

  »ردكبيم   بيكجهان را از او پا/ ردكش سراسر به دو نيم  به اره«
  كا ضح-جمشيد   اوهك -كاضح    فريدون   -كاضح    كا ضح-فريدون   
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  )92 - تجربي يسراسر  (  ؟باشد نميمفهوم ابيات دو گانه، در كدام گزينه يكسان    .18
  فته است دوشآن كس داند كه نخ/ رسند درازي شب از تو نپ   
  زبان را مشتري جز گوش نيست مر/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي  
  بسته را قالب نتواند گرفت ماهي لب/ ي دام گرفتاري دهن واكردن است  حلقه   
  زبان كه فردا قلم نيست بر بي/ زبان دركش اي مرد بسيار دان   
  شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و كليد آمد/ شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شكر آمد    
  ندنهان راستي، آشكارا گز/ هنر خوار شد جادويي ارجمند   
  هر بدي كز طرف دوست رسد جمله نكوست/  گر كشد مهر رخت بر دل من تيغ رواست   
  ]بتخانه[جا كه وصل اوست چه محراب و چه كنشت آن/ جام ار ز دست دوست بود زهر و مي يكي است   

 )89 - سنجش يشيآزما(  . مشهود است .. .. ... .. .. ... .ت ي بجز بهات ي ابي  در همه  »ديد، هر چه در دل دارد بگو   يه دست از جان بشو كهر«  يالم سعدكمصداق  .19
  بدان تا جهان ماند اندر شگفت/ شماريت با من ببايد گرفت    ز شاه آتش آيد همي برسرم/ زيان مرد آهنگرم  يكي بي   
  از كه ديدي ستمكه بر گوي تا / بدو گفت مهتر به روي دژم    چرا رنج و سختي همه بهر ماست؟/ اگر هفت كشور به شاهي تو راست    

  
  )77 -ها   رشته ي كليهسراسري  (      ند صفت براي متمم آمده است؟     چ»پديد آمد آواي دشمن ز دوست/  بدان بي بها ناسزاوار پوست  «:  بيتاولدر مصراع  . 20

  چهار   سه   دو   يك   

  

  
  

  
  )84 –  تجربيسراسري(   كدام است؟ترتيب به » ثقبه- تفرّج- توسني-متألّ«هاي   معني صحيح كلمه .21

   خدشه- پريشاني حواس- آزردگي-استواري    رخنه- گشادگي خاطر- سركشي-دردمندي   
   گودال- طلوع صبح- عقب ماندگي-آرزومندي    سوراخ- پراكندگي دل- سستي-دمسازي   

  

ي حـضرت   ي فحش و غيبت از نهاد خويش بركشيدند و دنيـا را بـا آن كـه جلـوه        قومي ديگر سر از طيب طينت برآوردند و لباس هذل و هجو و خوشه             «در متن    .22
يـي يافـت     امال غلـط  چنـد    ».كه خلعت بقا داشت دست رد بر وي نهادند، از سورت دعوي در حقيقت معنـي آويختنـد                   جلّت بود پشت پاي زدند و عقبي را با آن         

 )92 –خارج از كشور سراسري (  شود؟ مي
  چهار    سه   دو   يك   

  
 )91 - كانون فرهنگي آموزش(    . درست بيان شده است  …ي   بيت گزينه جز بهي ابيات   هاي همه آرايه .23

  )آميزي، ايهام حس(شده هوش از سر فرهاد مسكين / ز شيرين گفتن و گفتار شيرين     
  )استعاره، تشبيه(به سنگ خاره در گفتي گهر يافت /  خبر يافت چو از لعل لب شيرين   
  )مجاز، تناقض( آتش از عالم برانگيخت  آب، به آن / ريخت  نشست و لؤلؤ از نرگس همي   
  )جناس، كنايه(اي چند  فروخواندم به گوشش نكته/ بند  كاري شيرين دل ز شيرين   

  

  )92 ـ سراسري هنر (   است؟نادرست كدام عبارت  . 24
  .دانند پي مي در هاي پي  برخي شعر غنايي را حاصل آرامش نسبي پس از جنگ  
  .آيند ها،گزارش احوال شخصي از نوع نثر غنايي به شمار مي شرح رويدادها، سفرنامه   
  .شود غنا در اصطالح به شعري كه گزارشگر  عواطف و احساسات شخصي شاعر باشد، گفته مي   
   شاعراني چون  فخرالدهاي عاشقانه پرداختند وقي به پيروي از نظام گنجوي به سرودن منظومهين اسعد گرگاني و عي.  

  
  )90 -سراسري رياضي(   ؟ندارد با كدام بيت ارتباط معنايي  »ها گر كند خار مغيالن غم مخور     سرزنش/در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم   « بيت .25

  خ بديع است از آن دهان اي دوستجواب تل/ مناسب لب لعلت حديث بايستي   
  كني، بكن كه نكوست رواست گر همه بد مي/ چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را  
  ي  اوست ي ابد است آدمي كه كشته كه زنده/ سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست   
  الخصوص كه از دست يار زيباخوست علي/ هر آن چه بر سر آزادگان رود زيباست   
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 )93 -تجربيسراسري (  ؟ندارد ، با كدام بيت تناسب  »وام افكنم زود بگفت از گردن اين / بيش خشنود؟ بگفتا گر به سر يا«بيت مفهوم  .26
  جا كه اوست كه حيف است نام من آن/ بگفتا مبر نام من پيش دوست   نه شرطي است ناليدن از دست دوست/ بگفت اين جفا بر من از دست اوست   
  بگفت اينقدر نبود از وي دريغ/ بگفتا سرت گر ببرد به تيغ؟   بگفتا به پايش در افتم چو گوي/ خم چوگان اوي؟بگفت ار خوري ز   

 )92 -سراسري زبان(  ؟ استمتفاوت مفهوم كلّي كدام دو بيت، با همديگر   .27
  ار داشتي خم شيخ صنعان خرقه رهن خانه/ گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن    
  خواهيم ننگ و نام را ما نمي/  است نزد عاقالن     گر چه بدنامي  
  ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است/ دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است    
  چون صبر توان كرد كه مقدور نمانده است/ ي هجران تو ليكن  صبر است مرا چاره     
  ل غرقه ندانيكه بركناري و دانم كه حا/ مكن مالمت خواجو به عشقبازي و مستي    
 ها كجا دانند حال ما، سبكباران ساحل/     شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل   
  دوست اي  هنوز مهر تو باشد در استخوان/ تنم بپوسد و خاكم به باد ريزه شود    
  مگر اجل كه ببندد زبان گفتارم/     من از حكايت عشق تو بس كنم هيهات   

  )91 -ياضيرسراسري (   با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟»مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم   / تو، يك روز و يك زمان     بيزارم از وفاي  «بيت  . 28
  پس آنگه بر من مسكين جفا كردن صوابستي/ اگر داني كه تا هستم نظر جز با تو پيوستم    
  خــوبان عــار استي كه وفــاداري در شيوه/ دانــم دارم چــون ميز وفــا چشم نمـــي   
  بينمكه هر كو شمع جان جويد غم جانش نمي/ خـواهي  دال بيزار شو از جان اگر جانان همي   
  انــد كه دوستــان وفــادار بهتــر از خـــويش/ مرا به علّت بيگـــانگي از خــويش مــران    

 )93 -تجربيسراسري (  ، با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ »تيار عمر  رد هان كه گذشت اخ  هشيار گ / ر خواب بامداد تاكي مي صبوح و شكّ « :بيت .29
  ي غافالن زند صبح زان خنده/ خبر است ز اندكي عمر  بس بي  
  عمر بر باد پيِ روزي ننهاده مده/ چو سكندر زنهار  آب حيوان مطلب هم  
  ايم ما آن شقايقيم كه با داغ زاده/ اي  اي گل تو دوش داغ صبوحي كشيده  
  ور نه گر بشنود آه سحرم باز آيد/  مانعش غُلغل چنگ است و شكر خواب صبوح  

 )93 -هنر سراسري (  ، با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟» روز فراق را كه نهد در شمار عمر    /م من و اين بس عجب مدار    ا بي عمر زنده«: بيت . 30
  امتام به غر باقي عمر ايستاده/ چه فارغ از تو نشستم  عمر نبود آن 
  عمري دگر ببايد تا صبر بر دهد/  من عمر خويش را به صبوري گذاشتم  
  آن ندانم كه عمر برگردد/  برنگردم من از تو تا عمر است  
  عمر اگر باشد فلك خواهد به فكر ما فتاد/ ها خون خوردن و خامش نشستن سهل نيست  سال  

  

  
  

  
 )93 -زبانسراسري (  معني چند واژه درست است؟  .31

: رجـم ) (پـستي : حـضيض ) (زنـگ كـاروان   : دراي) (رها كـردن  : هليدن) (ابزار موسيقي : پرده) (رسايي: فصاحت) (هر چيز مفيد و كمياب    : اكسير) (جلوه: رقهبا (
 )ي پاي سينه: پشت پاي) (سازگار بودن: مجاور بودن) (ريزه سنگ

  هشت    هفت   شش   پنج  
  

 )91 -نون فرهنگي آموزشكا(  تر است؟  اماليي بيش غلطدر كدام گزينه  .32
  .خاستند از دل فقان و زاري برآورند نگريستند و مي فجايع بشريت را مي   
  . طاليان قرآن و سحركوشان در عبادت بودند  بن مظاهر همه ي حبيب به گفته   
  .دنددي ي روشنايي مي هاي طوفاني، خود را تردشده ي شبانان در شب مرده ستارگان نيز مانند چراغ نيمه   
  .برد هاي محيب فرو مي كند و ميان خوارها و سنگالخ ها، شادي دژخيمان را تحديد مي اندوه انسان   

  
 )92 - كانون فرهنگي آموزش (  كار رفته است؟  هاي ادبي به  كدام آرايه»اند هاي باغ همه داغ ديده   اين الله / داغ اين چمن    ي بي رخسار تو است الله «در بيت  .33

  نظير، تضاد، تشبيه تعليل، مراعات حسن   استعاره، مجاز، ايهام، تكرار   آميزي، تناسب، تشبيه، كنايه حس تضاد س، اسلوب معادله،تشخيص، جنا   
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  )90 -  زبانسراسري (   است؟نادرست ي تاريخ ادبيات   كدام عبارت از جنبه . 34

  .ي اوست ي دوم عصر نيما و شكوفايي شيوه شعر سپيد يا شعر منثور محصول دوره   
  .هاي ادبيات تعليمي است و از حيث سرودن مناظره شاخص و ممتاز است ترين نمونه شعر پروين از برجسته   
  .نويسي كتاب شرح زندگاني من اثر عبداللّه مستوفي در سه جلد است هاي حسب حال يكي از زيباترين نمونه   
  .اي هنرمندانه سروده است ي از يك شعر آلماني است به شيوها ايرج ميرزا شاعر معاصر، غزل قلب مادر را كه ترجمه   

  
  )92 -رياضي سراسري (   با كدام بين قرابت مفهومي دارد؟ »نه آن ليلي است كز من برده آرام /  اي نام  كسي كاو  را تو ليلي كرده «: بيت .35

  سخن اهل حقيقت ز زباني دگر است/ دلي زنده به جاني دگر است  ر زندهجان ه   چو بديدم رخ زيباي تو چيز دگر است/ كردم   نسبت روي تو با ماه فلك مي  
  تُرك مه روي من از خانه ي خاني دگر است/ ي سيراب، ولي  در چمن هست بسي الله   گوييا سرو روان تو رواني دگر است/ گردي  راستي را ز لطافت چو روان مي   

 )93 –رياضي سراسري (  ، با كدام بيت متناسب است؟ » دفتري است معرفت كردگار ش قهر ور/  برگ درختان سبز در نظر هوشيار   «: مفهوم بيت .36
  جمال يار ز گل برگ سبز تابان شد/ سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو   
  چمن ز عشق رخ يار، الله افشان شد/ بهار آمد و گلزار نور باران شد   
   سرخ مستان شدكه طرف دشت چو رخسار/ ندا به ساقي سرمست گل عذار رسيد   
  كه مرغ دل ز فراق رخت پريشان شد/ به غنچه گوي كه از روي خويش پرده فكن   

  )92 -  كانون فرهنگي آموزش(   با كدام ابيات تناسب مفهومي دارد؟»برگِ سبز، تابان شد جمال يار ز گل/ سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو «مفهوم مصراع اول بيت  .37
  نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار/ اند  مه در تسبيحكوه و دريا و درختان ه) الف
  شويم چو شبنم از گل روي تو دست مي/ گويم  ز بوستان تو عشق بلند مي) ب
  كند اندر هوا هنوز چون ذره رقص مي/ يك ذره مهر او به دل آسمان رسيد ) ج
  آيد  در ركوع دست بنفشه كه دوتا مي/ در نمازند درختان و به تسبيح، طيور ) د
  در باطن هر قطره صد جوي روان اي جان/ اندر دل هر ذره تابان شده خورشيدي ) و
 در صحن بوستان پر زاغي نمانده است/ اند  مرغان آرزو همه پرواز كرده) هـ

  ب، د   هـ ، و    ج، ب   الف، د   

  )88 -زبانسراسري (   است؟ متفاوت مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر  . 38
  شادي آيد ز پي غصه و خير از پي شر/ غم مخور ز آن كه به يك حال نمانده است جهان   ي تو زبند كدورت آزاد است كه بنده/ كه رسد از تو خاطرم شاد است به هر غمي   
  ي خود را به هيچ نفروشم من اين خريده/ غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد   كه از تو نصيب دل غمين من است غمي/ توان دادن به شادي دو جهانش نمي   

  )90 -شوركخارج از سراسري (  .  است»هشدار و تحذير « همراه با … بيت  استثناي بهي ابيات،  مفهوم كلّي همه . 39
  تا دل خويش نيازارد و در هم نشود/ گر هنرمند از اوباش جفايي بيند    كه گر كار بندي پشيمان شوي/ غرض تا سخن نشنوي  ز صاحب   
  ي باران چو با هم آمد جوست قطره كه قطره/ حقير تا نشماري تو آب چشم فقير    گفت مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست/ غه را گوييم در مسجد بخواب گفت تا دارو   

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   است؟نيامدهدر كدام گزينه  ) ع( از امام حسين  »اِن لَم يكن لكم دينٌ فكونوا احراراً في دنياكم   «ي مشهور  مفهوم جمله . 40
  جيب و دامن فارغ از خاشاك باشد سرو را/ ي آزادگي چاالك باشد سرو را  جامه   اش آزاد و رها تا وارهيب/ گر نداري تو به دنيا دين حق    
  گلي آزادگي رنگ دگر دارد بچين خود را/ در اين گلشن نبايد خار دامان هوس بودن    صد سلسله از برگ نهادند به پايم/ چون سرو گذشتم ز ثمر تا شوم آزاد    

  

  
 )92- كانون فرهنگي آموزش(   اماليي وجود دارد؟  غلطدر كدام گزينه  .41

  .بينان نشنود، پشيماني خورد پيشبه دام صعوه، مرغابي نتوان گرفت كه هر كه حديث : شتر گفت   
   تي بر آن برآمد و يك روز قرعه بر ذغن آمد؛ ياران را گفتمد :گردانم ت وحوش را باز مياگر توقف كنيد، حيثي.  
  .شبهت كور شود و اگر خار در چشم مستبد افتد و آن را خوار دارد و بر سر چشم بمالد، بي   
  .هاي نادر غريب كه او را اتّفاق افتاده است از آن ظاهرتر است وضعاين مجموع و تلفيقات نغز عجيب و    

  
  )89-انسانيسراسري (  ساني است؟ك از چه  به ترتيب »ي رسول اهللا قصص االنبيا، قصص العلما، سيره  « آثار مجموعه . 42

  ابنيك تن- ابواسحاق نيشابوري-قاضي ابرقو    زرياب خويي -ابنيك تن-سيد جعفر شهيدي   
   قاضي ابرقو-ابنيك تن-ابواسحاق نيشابوري    قاضي ابرقو- سيد جعفر شهيدي-اق نيشابوريابواسح   
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  )93 -خارج از كشورسراسري (   .است درست .......... استثناي به آثار ي همه ي نويسنده و  محتوا . 43
  پاريزي باستاني حال، حسب :پاريس تا پاريز از   كوب ينزر عبدالحسين حال، شرح :خدا مالقات تا پلّه پلّه   
  خرمشاهي ينبهاءالد عرفان، سلوك، بي سير   رودي حبله فارسي، حكم و امثال :التمثيل جامع   

  
  )91 -يتجربسراسري (    .يكسان است ... .. ... .. ... ..   بيت  استثناي بهي ابيات  در همه»كرامت«ي مفهوم عرفاني واژه . 44

  دلي در وي برون درد و درون درد/ كرامت كن دروني دردپرورد    ي و هر نكته مكاني داردهر سخن جاي/ نشينان ز كرامات مالف راباتبا خ   
  بنهي قدم چو موسي گذري ز هفت دريا/ چو بدين گهر رسيدي، رسدت كه از كرامت    هيچم خبر از هيچ مقامي نفرستاد/ چندان كه زدم الف كرامات و مقامات    

 )92 -خارج از كشورسراسري (   دارد؟تفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات   .45
  در نيستي كوفت تا هست شد/ بلندي از آن يافت كاو پست شد    آن ميوه نارس است كه بر دار مانده است/ » كليم«باشد نشان پختگي افتادگي    
  ز نظر، چه سازم؟ام ا كه افتاده/ جانا نكني به من نظر تو    نهد شاخ پرميوه سر بر زمين/ تواضع كند هوشمند گزين    

  )87-زبان سراسري(   با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ »به قول مردمان خطّي بر وي فرو نتوان كشيد  «عبارت  . 46
  جز آن كس كه در دشمني يار اوست/ كسي قول دشمن نيارد به دوست   بيفتاد و عاجزتر از خود نديد/ جز بد نديد بدانديش مردم به   
  بر كس گمان دوستي و دشمني مبر/ چون شد تو را يقين كه بد و نيك ز ايزد است   به گفتار دشمن گزندش مخواه/ ناهكنون تا يقينت نگردد گ   

  )90 -آزاد انساني عصر(  :ي آخر يعني  جمله ».وار و پاي به گرد كرده  خويشتن نشسته بود خواجه  شيخ باكو در مجلس شيخ ابوسعيد بي «در عبارت   . 47
  .با غرور و چهار زانو نشسته بود   .گفت با نهايت گستاخي با او سخن مي   .كرد چهار زانو بحث را تعقيب مي   .كرد ه ميبا تواضع و فروتني نگا   

 »را بـدتر از خـود نديـدم    كـس  آمد و گفت هر چند نگاه كردم، هـيچ ) ع(نزد موسي دستار در گردن خويش انداخت و به « در عبارت  »دستار در گردن انداختن   « . 48
  )83-آزمايشي سنجش (  ست؟  چي كنايه از

  اقرار به ناتواني و پذيرفتن خطاي احتمالي   اعالم آمادگي براي انجام كاري   توفيق در انجام عمل خير     قيام به تهذيب نفس     
   )91- ي انسانيسراسر(  سب است؟متنا بيت كدام  با»استسقا و سرد آب  و تابستان و  بود بيابان /كردم  بد كه من از مگير خوردم  شربتي ار حرص به«مفهوم  . 49

 است مذهب اينم كه داريدم معذور زاهدان/ مي  جام و يار لعل ترك كرد نخواهم من   الست روز ما به تحفه اين جز ندادند كه /مگير  خرده بر دردكشان و زاهد اي برو   
  بود طاق بركنار  جامي و آمد يار سرخوش/ مكن  عيبم ام كرده صبوحي ار قدر شب در ام هگرفت غش بي  مي چون تو لب از دور/ باد  نصيب زهرم كه باده نه ام خورده خون   

 )91 – كانون فرهنگي آموزش(   . با عبارت زير قرابت مفهومي دارند …ي   گزينهجز  بهها  ي گزينه همه .50
  ».پذيرفت عنوان مشيت الهي مي ي ايمان وصل بود كه خوب و بد را به شائبه هر عصب و فكر به منبع بي«
  اختيار آن است كاو قسمت كند درويش را/ ما قلم در سر كشيديم اختيار خويش را     زني، طلب ما رضاي توست ور تيغ مي/ دهي، غرض ما قبول تو  گر تاج مي   

  كه تغير نكند ملكت جاويدانش/ ديم الملك ق آن خداي است تعالي، ملك گر اندكي نه به وفق رضاست، خرده مگير/ حضور ما كردند  چو قسمت ازلي بي    

  

  
 )91 -ريي تغكي  با اندياضير سراسري (  . تماماً درست است …ها به استثناي  ي گروههاي همه امالي واژه .51

   اهل صالحدر اثناي فراغت، تهديد شادي دژخيمان، در زي   الظّني مقبول، شجاع صفدر صديق، امضاي طومار عشق، سروده و تصنيف حسن    
  مبتذل و تصنّعي، تأللؤ قنديل زيباي پروين، شرحه شرحه از فراغ، واقعات غرايب   ابويعقوب االقطع، غاليه و عنبر، هتّاكي و هرج و مرج، اساس تزوير   

  
 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   است؟ نيامده آرايه در كدام گزينه صحيح   .52

    جناس، استعاره: ر كه درافتاد برافتادبا دردكشان ه/ بس تجربه كرديم در اين دير مكافات  
  تناسب، كنايه: ي ابروي تو بود خانه باز مشتاق كمان/ گشت  دل كه از ناوك مژگان تو در خون مي 

  آميزي ايهام، حس: پيمايش صال بر هوشياران زد كه چشم باده/  من از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دست 
  تشبيه، تشخيص: ناگهش سيل فنا نقش امل باطل كرد/ خوش بود  اي را به خيال شكري دل طوطي 

  
 ولـي بعـد از انقـالب مـشروطيت، اشـعاري بـا      . بـوده اسـت  ............... و مـذهبي و    ............... هـاي     تـر شـامل سـروده       در قديم بيش     شعرهاي تعليمي «جاهاي خالي عبارت     . 53

  )82 - آزمايشي سنجش  (  كند؟   كامل مي     ترتيب     بههاي كدام گزينه            را كلمه   ». ند   ا قرار گرفته       نيز در رديف اشعار تعليمي              . .. . . . . . . .  . . . . . ، اجتماعي و        . . . . . . .. . . . . . . .   هاي     مايه    درون 
  ي ـ اخالقي ـ عرفانيشناس سياسي ـ جامعه   شناسي اخالقي ـ عرفاني ـ سياسي ـ روان   ـ فلسفي  شناسي ـ سياسي ـ علمي روان شناسي ـ فلسفي ـ عرفاني سياسي ـ جامعه   

  
  )88 -انساني سراسري(  دارند؟ ديگر تناسب مفهومي  كدام دو بيت، با يك  .54

  كاو چو سوسن ده زبان افتاد و الل/ گوش آن كس نوشد اسرار جالل ) الف
  آنچه البتّه به جايي نرسد فرياد است/ ي من  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله) ب
  من گوش استماع ندارم لِمن تقول/  قبول بيدل گمان مبر كه نصيحت كند) ج
  داختهننشايد بريدن ني/ نبايد سخن گفت ناساخته ) د
  به از ژاژخايان حاضر جواب/ ل كنان در خطا و صواب  تأم)هـ
  تو خود را به گفتار، ناقص مكن / كمال است در نفس انسان، سخن) و
   الف–ب     ب-هـ    و-ج     ج-ب    



  

 

11 

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(  ؟نيست متناسب »سرت ز آسمان بگذرد در شكوه   / اگر پاي در دامن آري چو كوه  «زينه با بيت ي كدام گمفهوم كلّ .55
  شوند نياز از تاج و تخت پادشاهي مي بي/  چون سر فكرت به جيب و پاي در دامن كشند  نتوان به تيغ ساختن از هم جدا لبم/ ام پرَست   هر چند چون صدف ز گهر سينه 
  افتد يوسف از چه چو برآيد ز بها مي/ ي عزلت بسته است  آبرو در گرهِ گوشه  در دامن صدف چو كشد پا، گهر شود/ عزلت گزين كه آب به اين سهل قيمتي   

 .مفهومي دارد اسبتن .......... بيت جز به ابيات ي همه ، با»است سوخته زبان از شمع كه بيند كه/ است دوخته دهان دانا مرد آن از«بيت  .56
  )93 - سراسري خارج از كشور(  

  دار نگه را رسِ بايدت سر اگر /اسرار است گشته سرت نگهبان   مي را ديوانه مده اهلي اگر /وي با گوي كسهر عقل قدر به   
   گفته اسرار شد چو سر نماند /نهفته سر بهتر، بسته در زبان   است انديشناك خرد سر در و اوز /است هالك بيم زبان از را سرت   

يـم؛ چنـان كـاري كـه خـود را           ا ي كاري شـده     دست برنه كه ما قصد كاري عظيم كرديم و سرگشته           يا بابكر، : نقل است كه روزي شبلي را گفت      «مفهوم عبارت    .57
 )93 - هنرسراسري (  ؟ندارد با كدام بيت تناسب  ،».كشتن در پيش داريم  

  عجب از زنده كه چون جان به در آورد سليم/ ي دوست عجب از كشته نباشد به در خيمه   
  حالل كردمت االّ به تيغ بيزاري/  به هر سالح كه خون مرا بخواهي ريخت  
  بر زمين ساكن نگردد طفل چون دامن شناخت/ خودي را يافت خصم تن شود  دل چو ذوق بي  
 اليق كه بپسنديكه از من خدمتي نايد چنين / خواهم  گرت جان در قدم ريزم هنوزت عذر مي  

آن روزش بكـشتند و ديگـر روز   . »فـردا  امروز بينـي و فـردا و پـس   «:  گفت»عشق چيست؟«نقل است كه درويشي در آن ميان از او پرسيد كه    «مفهوم عبارات    .58
 )92 - كانون فرهنگي آموزش(   با كدام بيت تناسب دارد؟ ».يعني، عشق اين است : بسوختند و سوم روزش به باد بردادند 

  با چنين جان عشق نتوان باختن/ شق را جان دگر بايد از آنك ع   
  كار از عشق پنهان سوختن كارم توبه توبه/ آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن    

  عشق جانان در حقيقت نيست جز جان باختن/ اق است جان در عشق جانان باختن كار عشّ    
   خواهد ببازم ليك نتوان باختن شق ميع/ سزد مغلوب بودن ليك غيرت غالب است  مي   

 از ابوالقاسم قـشيري در حـقّ حلّـاج تناسـب            ».اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول نگردد                «مفهوم كدام بيت با عبارت       .59
 )92 - خارج از كشورسراسري (  ؟ندارد

  به افكندن كس نيفتد ز پاي / گراي سري كز تو گردد بلندي    نگيرد بلندبه پامردي كس / كسي را كه قهر تو در سر فكند   
  چه شد گر بر ديگري خوار شد / دار شد كسي را كه يزدان نگه   يكي را ز كيوان درآرد به چاه / يكي را ز گردون دهد بارگاه   

  )83- آزمايشي سنجش (   با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟  »خمار نيستي   والي از كجا در خانه  : گفت/  جا شويم نزديك است والي را سراي آن  : گفت«: بيت . 60
  است كان خانه كه اين نقش نگاريد شكسته/ بيشي مطلب زان كه درست است يقينم   تغيير نيابد كه ز ديوان الست است / در وجه معاش تو براتي كه نوشتند     
  طلبد آزپرست است گر زين دو فزون مي/ كس كه جويني و گليميش به دست است آن    در طلب عيش مدام است پيوسته چو ما/ با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز     

  

  
  

  

 )91- كانون فرهنگي آموزش(    ترتيب، در كدام گزينه آمده است؟     به»افكند، معجر، شرزه مواجه، چوك، پس «هاي  معني واژه .61
  مورد توجه، قورباغه، ارث، چارقد، ژيان رو شونده، مرغ حق، ميراث، روسري، خشمگين روبه  
  افت، سربند، خشمناك رودررو، ياكريم، پس  دان، زورمند افت، آتش توجيه كردن كاري، شباويز، پس  

  
 )91 - سنجش يشيآزما(  ؟شود  يافت ميص ي تشخي هيات آرايدام ابكدر  .62

   چه افتاده استن دامگهيه در اكندانمت / ر يزنند صف ي عرش مي نگرهكتو را ز) الف
  ه تو را من به دوست خواهم دادك/  دل من تو را بشارت باد يا) ب
  ن من استيخلق را ورد زبان مدحت و تحس/ رد كم  سخن گفتن يتا مرا عشق تو تعل) ج
  ه بر لب جوستك قد تو هر سرو بن يفدا/ ه در چمن است ك تو هر برگ گل ينثار رو) د
   غنچه تو بر توستيها نج ورقكه چون شك/  دهد صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح) هـ

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

 )92 -خارج از كشورسراسري (    . هر دو وجود دارد »تشبيه و پارادوكس  «هاي  آرايه. .. ... . ...   عبارت استثناي به ها  ي عبارت  در همه .63
  .دهد  كه سكوت ابدي كوير را نشان ميهاي خيال تنها سخني است صداي سايش بال   
  .كوير انتهاي زمين است پايان سرزمين حيات است در كوير گويي به مرز عالم ديگر نزديكيم   
  .آيد شود، شب كوير به وصف نمي شب كوير اين موجود زيبا و آسماني شبي است كه از بامداد آغاز مي   
  .دل پژمرد درد و بي خيال در سموم سرد اين عقل بيهاي رنگين و معطّر شعر و  آن باغ پر از گل   
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 بنا  هايي هستند كه بر تشبيه و مقايسه ، توصيف…خوردگي حواس ظاهري با احساسات انساني است، ولي توصيفات   است كه محصول گرههايي وصف، …توصيفات «متن  . 64

في كند، در سرودن اشعار كه در آن دخل و تصرّ آن پردازد، بي   وقايع يا مناظر و اشخاص ميهايي هستند كه گوينده به شرح جزئيات ، توصيف…توصيفات . اند نهاده شده
 )92 - كانون فرهنگي آموزش(  شود؟ ترتيب با كدام گزينه كامل مي  به».ي دارند در تصويرنگاري شاعر و پيدايي صور خيال او نقش مهم… وصفي،

   احساسات-  واقعي-  نمادين-  تخيلي  محسوسات-  تخيلي-  نمادين-  واقعي  احساسات-  واقعي-  تخيلي-  نمادين  محسوسات-  واقعي-  نمادين-  تخيلي 
  

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(   است؟متفاوت ها   مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه .65
 زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين/ گوهر فروش سوسن كافور بوي، گلبن   قرار مستيم و عاشقيم و خماريم و بي/ م و آمد رسول يار آمد  بهار خرّ  
  زار و گلستان زاغ گيرد مسكن اندر الله/ زار  عندليب آيد برون از گلستان و الله  پوسيدگان بهمن و دي، مردگان پار/ گويي قيامت است كه بركرد سر ز خاك   

  )84 –زبان سراسري (   كدام است؟»رهوارتر آي اگر نه لنگي /  افسرده مباش اگر نه سنگي  « بيت مقابل مفهوم .66
  خند افسرده مباش خوش همي/  گوي   خامش منشين سخن همي   از درد ورم نموده يك چند/  ي زميني   تو قلب فسرده   
  بر وي بنواز ضربتي چند/  اي مشت زمين بر آسمان شو     وان آتش خود نهفته مپسند/  شو منفجر اي دل زمانه     

 )91- كانون فرهنگي آموزش(   كدام گزينه درست بيان شده است؟    ترتيب در  شده، به  مشخّصهاي  زير منظور از قسمت با توجه به ابيات .67
  بند بنهفته به ابر چهرِ دل/  روي تتا چشم بشر نبيند) الف
   بنواز ضربتي چندويبر / اي مشت زمين بر آسمان شو ) ب
  د بر آن ضماد كردنكافور/  فرونشيند ورمتا درد و ) ج
   خود نهفته مپسندآتشوان /  زمانه  دلشو منفجر اي ) د
  ، شنو يكي پندجان سوختهزين /  درون را آتشپنهان مكن ) هـ

  دماوند  كوه - نفرت-ايران  مردم - برف-ي كوه  قلّه- آسمان-دماوند كوه    دماوند  كوه- دروني ي   آرزوها-  دماوند-  كوه  سفيدي-  كوه  برآمدگي-  زمين- شاعر  
   شاعر- و نفرت  خشم- دماوند-كوه  سفيدي-كوه ي  قلّه- آسمان-شاعر   شاعر-و غضب  خشم - دماوند- برف- برآمدگي كوه- آسمان-دماوند كوه   

  )90-تجربي سراسري (  تري دارد؟  با كدام بيت، تناسب بيش »بند  بنهفته به ابر چهر دل/تا چشم بشر نبيندت روي «مفهوم بيت  . 68
  دست است كازاده زبان دراز و كوته / در سوسن و سرو بين كه معلوم كني   ي ديو جسته از بند ماننده/ برخروشي آزاد شوي و    
  ملك جهان به ديدن روي جهانيان/ آزادگي گزين كه نيرزد به نزد خلق   اند دست جواب داد كه آزادگان تهي/ آري اي نمي به سرو گفت كسي ميوه   

متناسـب    با مفهوم كدام بيـت ».يابند هاي مهربان مرگ نجات مي    گاه و درد، با دست       اين زندان خاكي و زندگي رنج و بند و شكنجه          هاي خوب از    انسان«عبارت   .69
  )87-تجربي سراسري(  است؟

  ام مردن يكي، هجران صد است بارها سنجيده/ سنگ با هجران مدان اي دل كه من مرگ را هم   
   رحمت ز دشمنان چه بود؟ غايت عذاب/ي من رحمت آورد دشمن بر آب ديده   
  كاين همه طاير روح از قفس آزاد كند/ رحم در عالم اگر هست اجل دارد و بس   
  رحم است بر آن كس كه گرفتار نباشد/ م رحم مفرمايأبر من كه گرفتار تو   

 -خوانـد   مـذهب بـدان مـي      گويـد و    خن مي ه همواره فلسفه از آن س     ك -رابيعه  ه ماوراء الطّ  كاز آن است     يم و كوير گويي به مرز عالم ديگر نزدي      ك در«از عبارتِ    . 70
  )89 -انساني  سراسري(  ؟شود نميدام مفهوم دريافت ك ».توان ديد  وير به چشم ميكدر

  . بدلي بوده نوريكوير، ديگر نه بارش وحي، تابش الهام، كمهتاب    .نندكبيعه را باور ه ماوراء الطّكند به اين ك مذهب، مردم را دعوت مي   
  .كرد هاي پراز ماوراء درونم را پر از خدا مي چهره خيال و پر از قدس و هاي رنگين شعر و از گل باغ پر تماشاي آن   .بيعه از مباحث مهم فلسفه استباور داشتن يا نداشتن به ماوراء الطّ   

  

  
  

  )84 -آزمايشي سنجش (  است؟    در كدام گزينه، ذكر شده ترتيب به »آماج، پشتواره، آخته، خلخال، معركه     « هاي ي واژه  معني درست همه .71
   نشانه، بار سنگين، زخمي، پاي آورنجن، هنگامه   بازي هجوم، خميده پشت، برآورده، نام شهري، حقّه    
  آورنجن، رزمگاه كشيده، پاي رونبار، بي هدف، كوله   اندازند، نيام شمشير، ميدان جنگ مچ پا مي  اي فلزي كه زنان به بار، حلقه حمله، كوله    

  
  )92 -سراسري هنر(  شود؟  اماليي يافت ميغلطدر كدام عبارت   .72

 .آن غفّاري كه بر اولياي خود رايت نصرت آشكار كرد و آن قهاري كه بر اعداي خود آيت نعمت پيدا كرد   
 .دفتر برگزيدگان سري طهارت و كان فتوت،  وحي فرستاد بدان سر سرور و مقدم موجودات و سالله   
 .باز جماعتي كه بوي اخالص به مشامِ ايشان رسيده بود، نفس را قهر كردند تا به هواي ابد برسد و فردوس اعلي مأواي ايشان گردد   
  .گزارم واز كاس مودت شراب الفت چشيده و قلم روح اين رقم بر لوح روزگار ايشان زده، آن را كه خواهم بردارم و آن را كه خواهم فر   
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  )91 - آزمايشي سنجش (   مرتبط است؟».سان معنايي جدا داشته باشد  را دوبار در قافيه نياوردم مگر آن كه با ظاهري يككالميهيچ « با كالم گوته بيتي كدام  آرايه .73

  د بر گل به نو نواي سرايبلبل هم / تا داد باغ را سمن و گل به نو نوا   ندي به محمل نشيليه لك ينازه ب/ ند ي دل نشي خانه ناغمت در نه   
  يبا ز فرق تا قدميه زك فرق يچه جا/ تر است  دام خوبكت يندانم از سر و پا   ار بوديجا كست وفادار يار چون ني/ ار وفادار بود يار است اگر يار ي   

  
 )93-زبانسراسري (   است؟غلطكدام گزينه  . 74

  .ياب و بلكه ناياب بود تا اين عصر، كتب درسي در ايران بسيار كم.  با تأسيس دارالفنون همزاد است- فرانسه به ويژه زبان - هاي اروپايي  ترجمه از زبان 
  .از ميان نرود» صورت و معني«ترين شكل اين انتقال آن است كه هيچ بخشي از   ترجمه، ابزاري براي نقل فرهنگ و انديشه از زباني به زبان ديگر است و مطلوب 
  .هاي موفق اواخر عهد قاجار است اثر دكارت از ترجمه» كار بردن خرد گفتار در روش به«ي ذكاءالملك فروغي از  ويليام شكسپير و ترجمه» اتلّلوي«اصرالملك از ي ن  ترجمه 
  .فانه از دست رفته استها، متأس لوي آنهاي ديگر ترجمه شد كه متن په هاي بسياري از زبان سانسكريت و زبان ي سامانيان كتاب پيش از اسالم، به ويژه در دوره  

  
 )91- كانون فرهنگي آموزش(    . قرابت دارد…ي   بيت گزينهجز بهي ابيات   با همه »ي زنان بپوشيد  اي مردان بكوشيد يا جامه«مفهوم عبارت  .75

  يا چو مردان اندر آي و گوي در ميدان فكن/ چون زنان رنگي و بويي پيش گير  يا برو هم   
  روي از تيرباران برنگرد ور به ميدان مي/ ي مردان نداري چون زنان در خانه باش  زهره   

  هر قدر اي دل كه تواني بكوش/ گر چه وصالش نه به كوشش دهند     
  مرگ در ميدان به از مرگي كه اندر بستر است/ گر ببايد مرد باري خيز و در ميدان بمير    

  )84-آزمايشي سنجش (   كدام است؟ ».ميراند را مي   ر باطل خويش و پراكندگي شما در حقّ خود، دل   هماهنگي اين مردم د « عبارتمقابلمفهوم  .76
  .كنيد تر مي كند و شما غم و اندوه مرا بيش مند عمل مي اهل كفر، هدف   .كند تر مي مدارا و همراهي شما با اهل كفر، اميد به صلح را بيش    
  .حاد اهل باطل، باعث يأس و دلتنگي استي اهل حق و اتّ تفرقه   .ي اميدواري است مايهي مخالفان،  حاد مؤمنين، تفرقهاتّ    

 )93- رياضيسراسري (   است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات   .77
  چشم تر دامن اگر فاش نكردي رازم/ سِرّ سوداي تو در سينه بماندي پنهان   
   به چشم بسته روشنگر مرال صيقزند مي/ در زنگار من ي خورشيد پنهان است چهره   
 ي زردم ي سرخم بگفت و چهره كه آب ديده/  نخواستم كه بگويم حديث عشق و چه حاجت  
  كه اشك گويد و رخسار زرد و رنگ پريده/  چه حاجت است به اظهار عشق پيش تو ما را 

  )88-زبان  سراسري(  ؟ندارد با كدام عبارت ارتباط مفهومي  . »تپوشيدن اين آتش سوزنده محال اس   / گر عشق من از پرده عيان شد عجبي نيست    «: بيت . 78
  .كند دري مي اش پرده دهد و در شب شعله توان داشت؟ آتش را كه در روز دودش از راز نهان خبر مي چه چيز را دشوار پنهان مي   
  .دهد اش از سرّ ضمير خبر مي دو ديدهماند؛ زيرا هر چه عاشق در رازپوشي بكوشد، باز نگاه  عشق چون آتش است كه پنهان نمي   
  .ي شورانگيز تو چنان آتشي بر دلم نشسته كه سراپاي مرا در تب و تاب افكنده است اي براي آتش زدن و سوختن شهر امپراتوران كافي است، از گفته چنان كه جرقّه هم   
   .كند تا همه آن را بشنوند و در خاطر نگاه دارند خواند و تكرار مي الجرم آن قدر براي كسانش مي. خواهد ي آن مي شاعر كه خود دل در بند سخن خويش دارد، ناچار جهاني را شيفته   

 )91 –كانون فرهنگي آموزش (  ؟ندارد در كدام گزينه عبارت بيان شده با مفهوم بيت تناسب     .79
  ي تو است كه شعر حافظ شيرين سخن ترانه/ فلك به رقص آرد سرود مجلست اكنون  :بخش دلِ ماست هاي آسماني تو رفيق راه و تسلّي همه جا نغمه   
  كان همه خرمهره بود وين همه در ثمين/  سخن تازه كرد وان چه كهن داشت شست  بنده :زايد در دل سخن شورانگيز تو گاه موجي از پس موج دگر مي   
  كه من با لعل خاموشش نهاني صد سخن دارم/ خدا را اي رقيب امشب زماني ديده بر هم نه : و تاب افكنده استي شورانگيز تو چنان آتشي بر دلم نشسته كه سراپاي مرا در تب  از گفته   
ز پاي ما لنگ است و منزل بـس درا  :خور اقيانوسم خودانه سيلي ام كه بي اي كه مغرورانه باد در بادبان افكنده است تا پاي بر سر امواج نهد و من آن تخته پاره           تو آن كشتي     

  دست ما كوتاه و خرما بر نخيل/ 

............... ي   گزينـه جـز  بهها   با مفهوم همه گزينه».لرزند ها به خويش مي شكنند و امپراتوري ها در هم مي اند، تاج  شمال و غرب و جنوب پريشان و آشفته       «عبارت   . 80
  )83  -آزمايشي سنجش (  .تناسب دارد

  تاج كاووس ربود و كمر كيخسرو/ گرد مكن كاين عيار  تكيه بر اختر شب   شور شيرين منما تا نكني فرهادم/ ي شهر مشو تا ننهم سر در كوه  شهره   
  كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش/ بيفكن جام جم بردار  كمند صيد بهرامي    كه بستند چشم خشايارها/ جز افسون و افسانه نبود جهان   

  

  
 )92 - كانون فرهنگي آموزش(  شود؟  اماليي يافت ميلط غدر متن زير چند   .81

ي   دستور در آن  وقت كه پادشاه را صورت غضب چنان در خط برده بود كه جز سر بر خط فرمان نهـادن هـيچ روي نديـد در انديـشه شـد؛ زيـرا در عرصـه                                     «
مزدي دهم كه هيچ عياري زيـر   ي از موافقت سلطان نگرداني، تو را پايپس فرستاده را گفت اگر تو رو. مردان شده بود آوردهاي حول بارها مغلوب غدر ناجوان

  ».اين تاق الجوردي، نفاست و بهاي آن را نسنجد
  يك   چهار   سه   دو   
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82 . »93 -تجربي سراسري (   است؟نشده در كدام گزينه، ذكر  »همشب( 

  چوب دستي منتشا مانند در دستش   چون شرم گرم و روشن بود همخانه   قهوه  
  آور انگيز و شگفت و غم/ ش ناباوريشرم چاه چونان ژرفي و پهناش، بي   پاي تا سر گوش/  گردش به كردار صدف برگرد مرواريدرگرد ب   

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(   كدام است؟»آميزي  تشبيه، حس   ايهام، استعاره، جناس تام، « هاي ترتيب درست ابيات به دليل دارا بودن آرايه   . 83
  محراب و كمانچه ز دو ابروي تو سازم/ در مسجد و ميخانه خيالت اگر آيد ) الف
  ي شبگير كنم تا به كي در غم تو ناله/ صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم ) ب
  هاي سخت خويش بگذر ز عهد سست و سخن/ و بگذرد خواهي كه سخت و سست جهان بر ت) ج
  ي آمدن آن صنم چين دادند مژده/ ي شب چين دادند  دوش چون در شكن طرّه) د
  ببين كه در طلبت حال مردمان چون است/ ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است ) و
  و، دالف، ج، ب،    و، ب، د، الف، ج   ، د و، ب، الف، ج   د، و، ج، الف، ب   

  

  
  )88 - هنرسراسري(  ؟عصر شعر نيمايي است  »ي سوم دوره « كدام عبارت مبين  . 84

  . ي درخشش نيما و جدال بر سر كهنه و نو دانست اين دوره را بايد دوره   
  .تر است تر و پيوسته تر و فضاي شعر با مسائل اجتماعي همراه زبان شعر بارورتر و شفّاف   
  .سخن است چون روزگار نو و مجلّه هاي ادبي هم ي او و انتشار نشريه ر نيما بر ديگران و شكوفايي شيوهي تأخير شع اين دوره، دوره   
  .شعر نوي تغزّلي گسترش يافت و زبان رمزگونه و ادبيات اجتماعي و حماسي كه چندان خوشايند رژيم سلطنت نبود، رواج پيدا كرد   

  
  

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(   . درست است …ي   گزينه جز  بهشده از هر گزينه  مفهوم برداشت .85
  .گناهان است ها و يادآور مظلوميت بي روزي ي تيره اين شعر قصه: هاست  تختي روكش تابوت/ ها  خيس خون داغ سهراب و سياوش/ هاست  بختي اين گليم تيره   
  .ر آراسته نيستمحتواي به ظاه اين شعر سخن بي:  عالي نيست–چون پوچ    هم-هيچ / شعر نيست    
  .اين شعر محكي براي شناخت اشعار خوب و سنجيده است: بي عيار و شعر محض خوب و خالي نيست   
ي   ي دسيـسه    رستم كه همواره متبسم بود، در چاهي كـه نتيجـه          : ي دام و دهان خوان هشتم بود        طعمه/ شد از لبش لبخند        گم نمي  – چون كليد گنج مرواريد      -كه هرگز   آن   

  .در بود، اسير شدنابرا
  )83 - زبانسراسري(  ؟آيد از كدام گزينه برمي »زند برو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي /  ات  هاي بسته  چه چشم پاسخ است از اين دريچه  « مفهوم بيت . 86

  تاب  درخشد شب مي/ تراود مهتاب  مي   
  شكند از ره اين سفرم مي/ در جگر ليكن خاري    
  كه به در كس آيد / پايم  بر عبث مي/ ا دري بگشايم ت/ سايم  ها مي دست   
  كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر/ خواهد از من  صبح مي/ نگران با من استاده سحر    

 )91- كانون فرهنگي آموزش(  تري دارد؟ شده در شعر زير با كدام گزينه تناسب بيش   صمفهوم عبارت مشخّ  . 87
  »كه به در كس آيد / پايم بر عبث مي/ تا دري بگشايم/ مساي ها مي دست«
  رسد باران داروگ كي مي      بر بساطي كه بساطي نيست   
  سوار ام در انتظار اين غبار بي نشسته   نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست   

    )91 - شوركخارج از سراسري (  شود؟ مي از كدام بيت دريافت   »ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد     چشم«ي  مفهوم سروده . 88
  كه از تصرّف تقدير عاجز است ادراك/ تو چشم عبرت بگشاي و گوش عقل بمال  بين باشي كه بيني زشت را زيبا تو وقتي راست/آيد بيني اگر نقشي به چشمت زشت مي ز كج   
  چشم است كه آفتِ دلِ مسكين است/ هر چند كه دل را غم عشق آيين است    ارسفيد آخر ك كه شود صبحِ طرب چشم/ ي يعقوب همين مضمون داشت  ورق ديده   

دام بيت  ك از   ».خوانم  بيرة االحرام علف مي   كمن نمازم را پي ت    / ي سرو     ه اذانش را باد گفته باشد سرگل دسته       ك/ خوانم    من نمازم را وقتي مي    «: ي  مفهوم منظومه  . 89
  )89 -تجربي سراسري (  ؟شود نميدريافت 

  ه وقت اعتبار آمدكزد  ش ميكچو نرگس چشم/ خشوع آمد  وع آمد چو سنبل دركنفشه در رب    
  ه گرچه صد زبان دارد صبور و رازدار آمدك/ به بلبل گفت گل بنگر به سوي سوسن اخضر     
  قرار آمد  بي ه گلشنكصبا برخواند افسوني / ه چون مستان همه گيجند و سرجنبانكدرختان بين     
  اختيار آمد ين سجده مرا بيكجوابش داد / ن كه اي ساجد قيامي كر آورد رو در رز چنا     

 )93 - شوركخارج از سراسري (   ؟دارد مفهومي قرابت ............. بيت استثناي به ابيات ي همه با زير ي منظومه . 90
 »دارد؟ قرمز ي الله از كم شبدر چه گل/ نيست كركس كسي هيچ قفس در چرا و / زيباست كبوتر است، نجيبي حيوان اسب گويند، مي چرا كه / دانم نمي من«
  است يكي گدا و شاه ي سايه آفتاب در /امتياز رسم نبود بين پاك چشم در   
  است يكي دو هر كاه و كوه فنا، سيل پيش كه /مغرور مشو خود تمكين به بساط اين در   
  است يكي دريا و قطره بصيرت ارباب پيش /ستا ] يدوبين [ احولي نشان كم چشم به ديدن را خرد   
  است يكي  ]سرخ [ حمرا ميِ وحدت ي ميخانه در نه ور /مي رنگ نمايد گوناگون ظرف، اختالف ز   
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 )92 –كانون فرهنگي آموزش (   است؟نادرست معناي چند واژه  .91
ـ (، شـامورتي    )الف  دسـت (، دشت   )عصاي سبكي كه به دست گيرند     (، تعليمي   )قاب عينك (، فرام   )تازه(بديع   ـ        هحقّ بـازان بـا آن عمليـات         هي مخـصوصي كـه حقّ

 )درشت(، يغور )ايوان(، اُرسي )تندي به(، برّ و بر )رسد اي كه از دور به نظر مي سياهي(، شبح )سركشي كردن(، قال كردن )محيرالعقول انجام دهند
  چهار   سه   دو   يك   

  )91 -ريي تغكي با اندخارج از كشور سراسري(   است؟»درست «ي واژگان  در كدام گزينه معني همه  .92
  )برآوردن: اجابت(، )ناگهان: يكايك(، )دهري: زنديق(، )خرده گرفتن: بهل(، )ياب هر چيز مفيد و كم: اكسير(   
   )ديد: سو(، )مضطرب شدن: قال كردن(، )انصاف: دهش(، )درويش: روزي بي(، )زمين و آب و درخت: ضيعه(   
   )ماوقع: قصه(، )اقراركننده: مقر(، )نشيني هم: صحبت(، )حساب پس دادن: شمار گرفتن(، )ي گنجشك اي كوچك به اندازه رندهپ: صعوه(   
  )ترس: رعب(، )چكيدن: تراويدن(، )گري ميانجي: مردي پاي(، )تعمير شده: معمر(، )گورستان زردشتيان: دخمه(   

ي  ميانـه : لجـه ) (پستي: شقاوت) (مردانگي: تحمي) (گروه اسبان: خيل) (ناله و زاري كردن  : پويه) (ت نشانيدن درخ: غرس(؟  نيستمعني مقابل چند واژه درست       . 93
  )92 -هنرسراسري (   )آب دادن : استسقا )(شك:  شايبه)(رحمي بي:  دنائت)  (ها آزمايش  : مِحن )  (آب دريا

  چهار   سه   دو   يك   
  

  
  )88 - تجربيسراسري (   يافت مي شود؟ غلط اماليي در متن زير چند   . 94

فريب در ساز آورده، مور به جمع نفقـات          بلبل در پرواز آمده و نقمات دل      . ني پرداخته كموري ضعيف در زير درختي وطن ساخته و از بحر چند روزه مقام و مس              «
 چون موسم خزان درآمد خار جاي گل بگرفـت و           .ردك ليل و نهار مشغول گشته و هزار دستان در چمن باغ به آواز خويش غرّه شده، باد صبا در ميان غمذي مي                     

  ».بيخت افور ميكهوا ) غربال(ريخت و از غربيل  ي ابر در مي لّهكاز . ردكزاغ در مقام بلبل نزول 
  چهار   سه   دو   كي   

  
  

  )89 –كشور خارج از سراسري (  اند؟  كدامترتيب به » چهارمقاله - آواز پر جبرئيل - عقل سرخ- سيرالملوك « آثار نويسندگان .95
   عطّار نيشابوري-الملك  خواجه نظام- سهروردي-سهروردي   الملك  خواجه نظام- سهروردي- عطّار نيشابوري-سهروردي   
   احمد عروضي سمرقندي- عطّار نيشابوري- سهروردي-الملك توسي خواجه نظام    احمد عروضي سمرقندي- سهروردي- سهروردي-الملك توسي خواجه نظام   

 )92 – سراسري زبان(  ؟ گيرند ها، در يك رده قرار مي    ي قصه ي نويسنده و كتاب، از نظر نثر و شيوه كدام د .96
  مثيلعقل سرخ، جامع التّ     نامه كليله و دمنه، قابوس   
  ي عروضي، تاريخ بيهقي چهار مقاله     گلستان سعدي، مقامات حميدي   

 ترتيب در كدام گزينه صحيح آمده است؟  به»هاي تمثيلي  افسانه-داري  مملكت-فاني و فلسفي مفاهيم عر- تعليم و تربيت-امثال و حكم«هاي  قصه .97
 )91 – كانون فرهنگي آموزش(  

  الطّير  منطق- سيرالملوك- مقامات حميدي- تاريخ بيهقي-گلستان سعدي    كليله و دمنه- مقامات حميدي-الحكايات  جوامع- چهارمقاله-التّمثيل جامع   
   عقل سرخ- سيرالملوك- تاريخ بيهقي-شب  هزار و يك-الحكايات جوامع    كليله و دمنه-نامه  سياست- عقل سرخ-نامه  قابوس-لتّمثيلا جامع   

  )89 -هنر سراسري (  دام گزينه صحيح است؟ ك . 98
  . را دراحوال جد خود، ابوسعيد ابوالخير در سه جلد نوشته است»اسرارالتوحيد«تاب كمحمدبن منور    
  .هاي منظوم فارسي در تصوف است تابكترين   اثر جالبي هجويري غزنوي از جمله معتبرترين و قديم»شف المحجوبك«   
  . تن از عارفان آمده است72ه در آن شرح حال كعطار است  ي از چندين اثر منثورك ي»رة االولياءكتذ«   
  .هيم عرفاني، فلسفي و ديني بر وجه نمادين استهايي در شرح مفا ي قصه  اثر سهروردي در برگيرنده»عقل سرخ«   

  

  

  )85 -رياضي سراسري (   با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ ».كرد پدرم دريا دل بود، در التي كار شاهان را مي     «مفهوم عبارت  . 99
  چكد جا ز دست خشك سبو آب مي اين/ اه بخل را كشان نبود ر در كوي مي   ي جو ي گندم مكن از دانه طمع خوشه/ كني امروز درو  اي مي چه دي كاشته آن   
  طفلند و دستشان به دهن آشناتر است/ همت اهل جهان مخواه  رسم دهش ز   در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را/ داند كه چيست  شرم تو سيري را نمي چشم بي   
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  با كدام بيت، تناسب معنايي دارد؟».تواني ، درياب كه تو ميبه حرمت آن نام كه تو خواني و به حرمت آن صفت كه تو چناني! الهي«عبارت  . 100
  )88سراسري انساني (  

  هم بر چراغدان شما نيز بگذرد/ ها بكشت  شمع  بادي كه در زمانه بسي   افتاد با دم سحر اين نيز بگذرد/ منّت خداي را كه شب دير پاي غم    
  ايزد قضا جز اين قدر، اين نيز بگذرد/ تشويش خاطر است ولي شكر، چون نكرد   كار من از كار بگذردزان پيش تر كه / اي كارساز خلق به فرياد من برس   

  

  

  

  
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(  هاي زير، چند واژه صحيح معني شده است؟    از بين واژه .101

 -)ديوار اتاق ( طاق   -)قيام كننده ( مقيم   -)عمارت گنبدي شكل  (قبه   -)اي در آسمان هفتم     ميوه( سدره   -)ي زينتي   آويز طال و نقره   ( طاسك   -)خانه  اندروني(رواق  «
 »)پيشاني(طرّه 

  چهار    سه   دو   يك   
  

 )93 –زبان سراسري (  ؟نيست كدام كلمه درست امالي در متن زير،   .102
 در ايـن محـاوره، غرامتـي نيـست، چـه          دانـستم كـه بـر تـو         شناختم و مـي     مانع خشم و حايل سياست آن بود كه صدق اخالص و مناصحت تو مي             : ملك فرمود «

تر گشت و اعتماد بر نيـك بنـدگي و            بدين حزم، خرد و دهايِ تو آزموده      . خواستي كه قرار عظيمت ما در تقديم و تأخير آن غرض بشناسي و قدم در كار نهي                  مي
 ».طاعت تو بيفزود

  غرامت    عظيمت   حايل   حزم  
  

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(      . درست است…ي  ي گزينهااستثن ي ابيات به هاي مقابل همه آرايه .103
  )تضاد ـ جناس(سر از آشناييش گريان شود / دل زنده از كشته بريان شود   )اغراق ـ استعاره(نبندد مرا دست چرخ بلند / كه گفتت برو دست رستم ببند؟    

  )تشبيه ـ جناس(شبان سيه بر تو چون روز باد / ساله بخت تو پيروز باد  همه   )جازتشخيص ـ م(روانت ز ديوان ببالد همي / دلت بيش كژّي بپالد همي     
  

هـاي     نمونـه  … و   …هـاي     كتاب. رود  كار مي   صورت طبيعي و با رعايت اعتدال به        ها، مترادفات، تشبيهات، استعارات و توصيفات شاعرانه به          انواع سجع  …در نثر    . 104
 )92 – كانون فرهنگي آموزش(   .آيند ي اين نوع نثر به حساب مي برجسته

   كليله و دمنه- گلستان-مسجع و فنّي   نامه  سياست-نامه  قابوس-مصنوع و متكلّف   
   تاريخ بلعمي-هاي خواجه عبداهللا  مناجات-مسجع و فنّي    مرزبان نامه- تاريخ جهانگشا-مصنوع و متكلّف   

  
 )93 -تجربي يسراسر(  ، باكدام بيت تناسب دارد؟»فناك حقّ معرِفَتكرََب كه ما ع ي جمالش به تحير منسو   يهواصفان حل«مفهوم عبارت  .105

  رندي غريب مانده به كوي قلندرم/ ي بحر تحيرم  مردي غريق گشته  
  خيال او رسن در دست بر باالي چاه اينك/  تو در چاه تحير مانده و ز بهر خالص تو  
  جالي ديده ز گلگشت ماهتاب خوش است/ ت ز ماه خانگي آن را كه ديده روشن نيس  
  نظران حيرانند كه در آن آينه صاحب/ نرسد] نابينا[ي اعمي   وصل خورشيد به شب پره  

 )92 و 91 – كانون فرهنگي آموزش(   اشاره دارد؟»لَعمرُك اِنَّهم لَفي سكْرَتِهِم يعمهون «ي  مفهوم كدام گزينه آشكارا به آيه .106
 ياد كرد ايزد به جان او به قرآن در قسم/ آفتاب كل مخلوقات، آن كز بهر جاه   بر نهاد عرض يزدان نام او بيني رقم/ گردان جاه او بيني نشان بر سر اين چرخ   
  او پيش از ازل با نام خود كرده رقمنام / از جالل و جاه و اقبالش خداي ذوالجالل   ياد كرد اندر كالم خود نه افزون و نه كم/ تا بيان شرع و دينش را خداوند جهان   

  )90 -رياضيسراسري (  شود؟  ها فهميده مي  به ترتيب از كدام بيت  »تحذير، تهديد، آزادگي و تعهد   «مفاهيم  .107
  كزين پس نبيند تو را زنده زال/بكوبمت زين گونه امروز يال) الف
  خرد را مكن با دل اندر مغاك/ بترس از جهاندار يزدان پاك) ب
  نبندد مرا دست چرخ بلند/ ت برو دست رستم ببندكه گفت )ج
  نباشد بر آن جنگ فريادرس/ نهادند پيمان دو جنگي كه كس) د
  د، ج، ب، الف   ب، ج، الف، د   ج، ب، د، الف   الف، ج، د ب،   

 )92  -  آموزشكانون فرهنگي(    . ترجيح داده شده است »تاج و تخت « آرمان گوينده بر  …ي  جز گزينه  ها به  ي گزينه در همه . 108
  خود اندر جهان تاج بر سر نهم/ كه ايرانيان را به كشتن دهم  / سزا نيست اين كار در دين من/ مبادا چنين هرگز آيين من    
  همان گنج و تخت و سپاه و كاله/ چه بايد مرا بي تو گنج و سپاه  / نژندي به جان بدانديش توست/ سليح و سپاه و درم پيش توست    
  نه شرم آيدم نيز، از روي شاه/ به نزديك دادار باشد گناه  / جهان را به دست تو اندر نهم/ ن پس كه من تاج بر سر نهم از آ   
  بدويست دوزخ، بدو هم بهشت/ بدو يابم اندر جهان خوب و زشت  / نتابم نه از بهر تخت و كاله/ بداني كه من سر ز فرمان شاه    
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 )92  - كانون فرهنگي آموزش(  شود؟   كه نشانگر شخصيت اوست، در بيت كدام گزينه، ديده مي   »تدين«، نوع زبان و لحن  الملك با توجه به داستان كمال  . 109
  هم بدان شرط كه ديگر نكند با من ناز/ كردم با دوست پس از جنگ دراز  آشتي   كه به دفتر جنون هم نتوان نوشت ما را/ به فداي شورت اي عشق چنان ببر ز هوشم    

  ما دم همت بر او بگماشتيم/ حسنت نه خود شد دلفروز  گلبن   ارسالن دهد تا بوسه بر ركاب قزل/ نُه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي     
  

 )90 - سنجش يشيآزما(  است؟ نگرفته ر صورتي ضمييجا   به ت جايدام بكدر  .110
  ي بر ناظرم بگماشتيا الت شحنهيز خك/ چ خلقم در نظر يامد هي نيتا تو برگشت   ان داشتيبر سرانگشتان كه در خون عزيز /دهد رنگين گواهي مي همچنانت ناخن   
  گرچه دانستم كه پاك از خاطرم بگذاشتي/ خاطرم نگذاشت يك ساعت كه بدمهري كنم    پنداشتي جز در اين نوبت كه دشمن دوست مي/نبود دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت   

  

  
  

  )88-  رياضيسراسري (  دام است؟ك ترتيب به » حبري- زعارت - تضريب-يا سجا« هاي واژهمعني  .111
   آبي رنگ-اريك بزه- دو به هم زني-ها خوي    يهودي- بدخويي- دشمني–شمايل    
  بود رنگك - تند مزاجي- فتنه انگيزي-كاخالق ني   بود رنگك -مزاجي  تند- فتنه انگيزي-صورت   

  
آن را كـه    .  ايشان به گنج نعمت و حكمت رسد و در بحر در ثمين و نعم ما غرق شود و با لطف قرين و با رفق همنشين شود                          آن را كه برگزينيم، دست    «در متن    .112

ايشان بر مقتضي و موجب رياي نفس در دام كام گام نهد و وذر و وبال را حمل نمايد، اين مفلسان در عقب آن          . خواهيم برداريم و آن را كه خواهيم فرو گذاريم        
  )92 -رياضيسراسري (  ؟ استغلط امالي كدام واژه ».دوند، بل به فردوس اعلي مأوا گيرند  صان ميمخل

  وذر   ثمين   مأوا   مفلسان   
  

  )85 -هنرسراسري (   شباهت لفظي دارد؟ »داستايوسكي« هاي  توان يافت كه با نام يكي از كتاب  اي را مي  كلمهدر كدام بيت .113
  ها دارد مادر دهر به هر گوشه پسر/ نظراني ورنه  تو پسند دل صاحب   ابله است آن كه چو زاهد غم فردا دارد/ رد يا نه چون كس امروز نداند كه سرآ   
  ها دارد ي سينه شرر كه در آتشكده/ ي خويش مباش  غافل از حال جگر سوخته   ها دارد كه به ديدار تو آيينه نظر/ خبري  تو در آيينه نظر داري و زين بي   

 )92 -كانون فرهنگي آموزش(    . نيز هستند  …ترتيب خالق آثار    به»گور و گهواره، زن زيادي، شوهر آهوخانم، آرزوهاي بزرگ     «يسندگاننو .114
  مادر، پنج داستان، كليدر، ديويد كاپرفيلد  هايش، دون كيشوت عزاداران بيل، مدير مدرسه، چشم  
  سو، داستان دو شهر ي قره توپ، نون والقلم، شادكامان دره   جنگ و صلحزار، زدگي، بوته هاي ورزيل، غرب چوب به دست  

ه كـ  است   يسندگان متّعهد ياز جمله نو  . دش چشم از جهان فروبست    ل زندگي در همان روستاي محلّ تول       سا 82ا آمد و پس از      يو به دن  كدر جنوب مس  ...............  .115
 )90 - سنجش يشيآزما(  . را نام برد. .. ... .. ... .. ..  و ..... .. ... .. .. .  توان  ي مين آثار و  يتر از مهم. رده استك ياش را بررس   جامعهيره روزيت
  دياپرفلكد يوي بزرگ و دينز، آرزوهايكچارلزد      امواتي ، ابله، خانهكيوسيداستا   
  ارامازوفك، جنگ و صلح، برادران يلئون تولستو   زينا و رستاخيارنك، آنايلئون تولستو   

 )91 –كانون فرهنگي آموزش(   بيان شده است؟ نادرست كدام گزينه .116
  .موضوع اصلي كتاب تاريخ بيهقي، تاريخ سلطنت مسعود پسر محمود غزنوي است   
  .تاريخ بيهقي با گذشت هشت قرن، هنوز تازگي خود را حفظ كرده و از ديگر آثار تاريخي ممتاز است   
  .هاي نويسندگي ابوالفضل بيهقي است ئيات وقايع از ويژگيپذيري در نگارش محتواي كتاب و ذكر جز مسئوليت   
  .ي غزنويان پيش از مسعود را نيز به كتاب خود افزوده است بيهقي تاريخ صفاريان و سامانيان و دوره   

  
 )93 -تجربيسراسري (  ، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ »شر مرسان  خير تو اميد نيست،  مرا به / د آدمي به خير كسان   اميدوار بو«: بيت .117

  اميد هست كه خارم ز پاي هم به در آيد/  گلم ز دست به در برد روزگار مخالف  
  پس به مخلوق ار خرد داري مباش اميدوار/  چون بد و نيك جهان يكسر به حكم خالق است  
  زخم تا كي مرهمي بر جان درد آگين من/ اي در باغ اميدم نشان  خار تا كي الله  
  سيرت حق چون نباشي صورت باطل مباش/ اران نباشي آفت ايشان مشو رأفت ي  

  )82 –رياضي سراسري (  هدف از به جاي آوردن تدابير زير با توجه به داستان قاضي بست بيهقي، چه بوده است؟      .118

و  همـه كـافور   پيراهن توزي، مخنقـه در گـردن، عقـدي   جا بر زبرِ تخت نشسته،   هاي كتان آويخته و تَر كرده و امير را يافتم آن            يافتم خانه تاريك كرده و پرده     «
  ».جا زير تخت نشسته ديدم بوالعالي طبيب آن

  آماده كردن امير جهت جراحي و شكافتنِ جراحت   تخفيف ميزان تب و اعتدال دماي بدن امير   
  امش رواني ويكاهش خشم امير و ايجاد مكاني مناسب جهت آر   بندي مساعد كردنِ محيط براي اقدام به زخم   
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  )92 -كانون فرهنگي آموزش(  ؟شود نمياز متن زير، كدام گزينه برداشت    .119
بعد بلند شـدند رفتنـد سـراغ        . مردها همه گوش دادند   . اصالن سنگي انداخت توي چاه    . ها را از سر چاه برداشتند       خاك. بايد ولش كنيم توي چاه    : اصالن گفت «

  ».الشه و گفتند بايد عقالمونو بريزيم رو هم
  يش آب داشتن يا نداشتن چاه مزبورآزما  مشورت و هم فكري مردم در كار  آزمايش عمق و ژرفاي چاه مورد نظر  از خود بيگانگي  

 )92 -خارج از كشورسراسري (   است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات   .120
  به ساحل بازگشتي هست در هر جلوه دريا را / مشو غافل ز حال خاكساران در توانايي   رود دست به دست كاين دولت و ملك مي / درياب كنون كه نعمتت هست به دست   
  درياب ضعيفان را در وقت توانايي / ماند دايم گل اين بستان شاداب نمي   عمــر سر هر شــرف و نعمــت است / رهاستطاعت اگر اصل همه شك   

  

  8درس 
  

  )90 -انسانيسراسري (   است؟ نرفتهكار  در كدام بيت، جناس تام به  .121
  وين نصيحت مكن كه بگذارش/ نيك خواها، در آتشم بگذار    
  خوردن به دام  نينداخت جز حرص/ نبيني كه دد را و دام  مگر مي   
  بان فصاحتشعاجز بماند در تو ز/ سعدي كه داد وصف همه نيكوان بداد    
  داشتم آرام تا آرام جاني داشتم/ عشقي ز جانم برده طاقت، ورنه من  درد بي   

  در كدام گزينه تماماً درست است؟»هزاران كوه غم بر دل از آن موي كمر دارد/ برداري  ي مور ضعيفي پرده اگر از سينه«:  در بيتموجودهاي  آرايه .122
  )92 - سراسري هنر(  

  كنايه، اغراق، تناقض، تشبيه، مجاز   تناقض، تشبيه، مجاز، اغزاق، اسلوب معادله   كنايه، اغراق، مجاز، جناس، تشبيه   از، جناس، تلميحايهام، كنايه، مج   
 )89 - سنجش يشيآزما(  اند؟  هاي ادبي بيت زير كدام  آرايه .123

  » بادز دل به باد دهم هر چه باد،يمن ن/ رده داد باد كرده سفر كار سفر ي ز يدوش آگه«
  ه، جناس تام، جناس ناقصيناكاستعاره،     حروفي رار، جناس ناقص، نغمهكه، تيتشب   
  راركه، اسلوب معادله، تيناكاستعاره،     حروفي  معادله، نغمه ه، اسلوبيناكرار، كت   

  
  )84  -سنجش  آزمايشي(  ؟   است  آمده  گزينه   در كدام ترتيب  به » ، در انتظار شاعر، فجر اسالم    خون  دشت ، برزيگران بامداد اسالم «  پديدآورندگان .124

   اميرفجر ميثاق  مؤذّني،  ، پرويز خرسند، علي كوب  زرين عبدالحسين    كوب دكترزرين راكعي،   پور، فاطمه ،قيصرامين كوب  زرين عبدالحسين    
    مرداني ، نصراللّه  ثالث  احمد، اخوان آل ، جالل ندوشن اسالمي     ندوشن اسالمي  مؤذّني،  مهرداد اوستا، علي  هراتي،  سلمان    

  هـايش را از   نامـه  موضوع بـسياري از نمـايش  . نويسي آغاز كرد نامه گري و نمايش وي كار خود را با بازي   . نويس انگلستان است    ترين شاعر درام     بزرگ ...............« .125
  )90 -رياضيسراسري (  ».توان اشاره كرد مي .. ... .. ... .. .. . و  .. ... .. ... .. ...  از آثار وي به   . تعلّق دارد .. .. ... .. ... . .. سبك او به مكتب    . گرفته است ... .. .. ... .. ...  تاريخ 

   مكبث- ليرشاه- رئاليسم- روم باستان-ويليام شكسپير    اتللّو- هملت- كالسيسم- روم باستان-ويليام شكسپير   
   آناكارنينا- دون كيشوت- كالسيسم- روسيه-لئون تولستوي    ابله- امواتي  خانه- سوررئاليسم- روسيه-داستايوسكي   

  
  )92 - رياضي سراسري (   است؟ متفاوت با ساير ابيات  تيبكدام مفهوم  .126

  ان عشق اول است و زيادتمگر مرا كه هم/ كهن شود همه كس را به روزگار ارادت    گر نرفتم ز درت شام، سحر خواهم رفت/ كني از پيش نظر خواهم رفت  تا نظر مي   
  توان كرد اال به روزگاران بيرون نمي/ سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل    كه نه مهر از تو بريدم نه به كس پيوستم/ به حق مهر و وفايي كه ميان من و توست   

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   قرابت مفهومي دارد؟»ارانتا بر شتر نبندد محمل به روز ب   / با ساربان بگوييد احوال آب چشمم   « كدام گزينه با بيت  .127
  آب اگر هست هوا نيست ي من  از گريه/ در مزرع بختم اثر نشو و نما نيست    چه خربنده كشت شتربان درود آن/ به آب زر اين نكته بايد نوشت    
  هزار دجله به يك دم گذشت از نظرم/ گرفته تا ره بغداد ماه نوسفرم    ز شوق مردم چشم من آب در دهن دارد/ لبم چو ياد كند ذوق خاكبوس درت را    

 )92  - كانون فرهنگي آموزش(  شود؟  در كدام گزينه ديده مي »سه پرسش«ي داستان   مايه درون .128
  ه نيكي برندهمان به كه نامت ب/ بگذرند   بد و نيك مردم چو مي   ما همه چنگيم و دل ما چو تار/ گر بد و نيكيم تو از ما مگير    

  ست چه نوشته از نامه نخوانند مگر آن/ ست  نيكي و بدي در گهر خلق سرشته   گر به خود بد نيستي با غير نيكويي مكن/ با بدان نيكي ندارد حاصلي غير از بدي     

 )92 - سراسري زبان(  زندش  صد بوسه ز مهر بر جبين مي  / زندش  جامي است كه عقل آفرين مي «مفهوم رباعي .129
  »زندش باز بر زمين ميسازد و  مي/ گر دهر چنين جام لطيف  ين كوزها  

  . تناسب دارد…… استثناي به» شكسپير«ي  ظومههاي من ي بخش با همه
  .كشد پژمرد و گوهرهاي نادر طبيعت را در كام مي آري زمان فرّه جواني را مي   .خزد  والدت كه روزگاري از گوهر نور بود به سوي بلوغ مي  
  .خيزند ژخيم شكوهش را به ستيز برميهاي ك خسوف گاه كه تاج بر سرش نهادند، آن  .جويند مي  پياپي از هم پيشي  سپارند و در كشاكشي ديگر جاي مي ها به يك قيقهد   
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 »تـاگور « از   »كـنم    رو كه مكافاتت مـي     از اين / دوستت دارم   / رسانم    از اين رو كه آسيبت مي     / دهم    شفايت مي : / گويد  خدا به انسان مي   «كدام گزينه با شعر      .130
 )92 - كانون فرهنگي آموزش(  تري دارد؟ تناسب مفهومي بيش

  با اين و آن روند و تغافل به ما كنند/ افكنان  كنان، دست زنان، كرشمه خنده   ها كنند با ما به اعتماد وفا تا چه/ خوبان در آزمودن ما صد جفا كنند    
  خود را به صد هزار بال مبتال كنند/ به دلبران ) نام شاعر(ها كه دل دهند چو ميلي  آن   صد بارش آورند به دام و رها كنند/ يادپيشگان دل صيد الغري است كه ص    

  

  
  

اردانِ وافـر حـزم،     اي را كه عالمات اقبال و عمارات دولت در افعال وي واضح است و در عمارت دستي چون ابرنيسان مبارك دارد و كـ                         پادشاه زاده «در عبارت    .131
 )92 -زبانسراسري (  ؟ اماليي هستغلط چند ».كامل خرد و صايب راي باشد بايد قدر دانند و شكر آن به سزاتر بگذارند    

  چهار    سه   دو   يك    
  

  )83 –زبان سراسري (   وجود دارد؟ »آميزي استعاره، تضاد و حس  «ي  در كدام بيت، هر سه آرايه   .132
  نمك ندارد شعري كه استعاره ندارد/  سخن كه نيست در او استعاره نيست مالحت     چون هواي ابر و باران تويي هم/   بهاران  منم چون شاخ تشنه در   
   لعل ترت افشانمتا از مژه هر ساعت/   تر كن   با من به سالم خشك، اي دوست زبان   گفت بنشينم وليكن نه بال، باالست اين/  گفتم اي سرو سهي بنشين كه بنشيند بال    

 )92 -كانون فرهنگي آموزش(  ؟نيستي مقابل كدام بيت، درست   يك يا هر دو آرايه   .133
  )نظير استعاره، مراعات(تا دمي برآسايم زين حجاب ظلماني / ساقيا بده جامي زان شراب روحاني    
  )تشخيص، تشبيه(در قمار عشق اي دل كي بود پشيماني /  خرسنديم دين و دل به يك ديدن باختيم و   
  )تناقض، استعاره(كه اين خانه رو نهد به ويراني  پيش از آن/ ي دل ما را از كرم عمارت كن  خانه   
  )ايهام، كنايه(بر دل بهايي نه، هر بال كه بتواني / شايد  گليمان را جز بال نمي ما سيه   

  

خواهش خواجه عميد ابوالفتح مظفّر نيشابوري، حاكم  اصـفهان        در قرن پنجم اين داستان به       .ي اشكانيان است     دوره  ي قديم فارسي و منسوب به     ها  از داستان «متن .134
  )87 –رياضيسراسري (   شرح كدام كتاب است؟»گويي است دور از مغلق  روان و به ، سبك آن ساده  .  شد نظم كشيده به

  سالمان و ابسال   ويس و رامين   يرينخسرو و ش   مقامات الطّيور   

  

 )91 - زبانسراسري (   .مشترك است .... .. .. ... .. ..  استثناي بهي ابيات  ي باد صبا در همه   ويژگي شاعرانه .135
   اي ما را بان تو دادهكه سر به كوه و بيا/ صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را    گر از آن يار سفركرده پيامي داري/ اي صبا سوختگان بر سرره منتظرند    
  من از افسون چشمت مست و او از تاب گيسويت/ حاصل  من و باد صبا ناالن دو سرگردان بي    فرستمت در صحبت شمال و صبا مي/ اي از دعاي خير  هر صبح و شام قافله   

 )92 -كانون فرهنگي آموزش(  ؟نيست سان  مفهوم دو بيت كدام گزينه يك  .136
  كه يك كرشمه تالفي صد جفا بكند/ چهره عاشقانه بكش  عتاب يار پري / كني تيمار صد ساله فراموش/  خوري نوش اگر يك روز با دلبر   
  منم چون ماهي از پا فتاده/ تويي درياي پر آب ايستاده  / چون هواي ابر و باران تويي هم/ منم چون شاخ تشنه در بهاران    

  وگرنه هر دمم از هجر توست بيم هالك/ دارد  مرا اميد وصال تو زنده مي / گه بر او آب يدت زند گهكه ام/ باره در تاب  نسوزد جان من يك    
  چو باد خزاني گهِ خشم و كين هم/ گه مهرباني چو خرّم بهاري  / به چه ماند؟ به گلزار خزاني/ تو را در دل درخت مهرباني    

 )90 - سنجش يشيآزما(  ؟شود ينم افت ي در»ده برفتيه از د كاز دل برود هر آن  «المثل   ضرب»مفهوم«ت يدام بكاز  .137
  اديند كند دل يده بيه هر چه دك/ اد يده و دل هر دو فريز دست د   ند دل نخواهديده نبياگر د/ اهد كدن بي ز ناديهمه مهر   
   خود نبود استييز اصل گوكچنان / ده است دن زدويه نادكبسا عشقا    ي در دلشان جا داريتا در نظر/ ن قوم ينه و آبند ايي آي ه مانند   

  )82 –رياضي سراسري (   در دو بيت زير كدام است؟  » لعل لب« و »ي غمازه غمزه«مفهوم اصلي  . 138
  ي غمازه شود خاك چه دانست كه او غمزه/ آب چه دانست كه او گوهر گوينده شود«
  »ه شودبي تو اگر سرخ بود، از اثر غاز/ روي كسي سرخ نشد بي مددِ لعل لبت  
  هاي معشوق  زيبايي–كسي كه با چشم و ابرو اشاره كند     عنايت معشوق–ي اسرار و رموز الهي  نشان دهنده   
   صفات پاك الهي–ي صفات پست انساني  افشا كننده    لب گلگون–چيني كند  آن كه بدخواهي و سخن   

 )93 - هنرسراسري  (  ، با كدام بيت تناسب دارد؟ »بود از اثر غازه شود تو اگر سرخ   بي/  بي مدد لعل لبت  ،روي كسي سرخ نشد«مفهوم بيت  .139
  شهسوارا چو به ميدان آمدي گويي بزن/  رام شد در زير زينچوگاني چرخت خنگ   
  ي آن سرو سهي باال بود بر سرم سايه/ گل بر لب جوي  زان كه چو شكفتم ز طرب  مي  
  ترت افشانم   هر ساعت لعلمژها از ت/ من به سالم خشك اي دوست زبان تر كن  با  
  دست و پايي گوي از چوگان گذشت با همه بي/  ترك دست و پاي كوشش كن كه در ميدان الف  
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 )92 - كانون فرهنگي آموزش(  تري دارد؟  با كدام بيت زير تناسب بيش »نام او نامي است ننگي است و گر بي / اگر بي ياد او بويي است رنگي است «يت مفهوم ب . 140
  خاصه كه در باز كني، محرم دروازه شود/ ي زر  ي در، زود برد حقّه هر كه شدت حلقه   پر و پركنده شدم در هوس بال و پرش، بي/ گفت كه با بال و پري، من پر و بالت ندهم    

  چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود آن/ راز، نهان دار و خمش ور خمشي تلخ بود    بي تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود/ روي كسي سرخ نشد، بي مدد لعل لبت     

  

  
  

 )91 -يتجربسراسري (   كدام است؟ ترتيب بهص شده هاي مشخّبا توجه به عبارات زير معني واژه   .141

فرستاد فرود سراي، به دست من و مـن بـه           هاي رسيده را مي   بونصر نامه .  او صيانت واجب ببينند    آسيبي خود را از     زاهدان با سگ بازي نكنند و دست و جامه        «
ـ انـد و    پوشان امثال حيوان  ي خرقه فه سلطنت است برنجيد و گفت اين طاي       سطوتجا كه   سلطان از آن  . آوردم جواب مي  خيرخيردادم و   آغاجي خادم مي   و  تاهلي 

به تك ايستادكبوتران جمله در دام افتادند و صياد شادمان گشت و گرازان . ت ندارندآدمي.«  
  تماس، پنهاني، شايسته، انسانيت، خراميد   گزند، آرام آرام، هيبت، لياقت، در كمين ايستاد   
  مردي، خرامان دويد صدمه، باسرعت، بزرگي، جوان    كردتماس، سريع، وقار، شايستگي، دويدن آغاز   

  )82  - سنجش  آزمايشي(  ؟   است  آمده  گزينه  در كدام  ترتيب به » ، اهمال  ، وقيعت  ، دها، مكاس   خايب«هاي   كلمه  ي  همه  درست معني .142
     انگاري سهل -زنشسر - زدن چانه-هوشمند-ترسو       كردن سستي- سرزنش - زدن چانه  -هوشمندي-نااميد    
    كردن سستي -بدگويي - پول ي كيسه- هوشمندي-اميد نا       انگاري سهل- بدگويي-  پول ي كيسه-هوشمند-ترسو    
  

  
هر كه را سعادت ازلي يار باشد، مناصحت مخلصان و موعظت مشفقان را عزيز دارد و در كارها پيش از تأمل و تدبر آغاز نكند و موضع حزم و احتيـاط             «در متن    .143

  است؟غلط امالي كدام واژگان ،».يد و صلت چشم نتوان داشتالزمتِ اين سيرت دست دهد بر آن تحمكسي را بخت مئونت نمايد و مرا ضايع نگزارد و اگر 
 )93 - زبانسراسري (  

  تأمل، موعظت    مئونت، نگزارد   مئونت، تأمل   نگزارد، موضع  

ـ  صدقِ به را و آن ورزد قدم رت اين خطّه اوست، هر چه كه در مقام توّكل ثباتي عما شايسته: اعيان شهر را حضور او موافق نمود و گفتند«در متن  . 144 قـرين  تني 
 مـساعدت  و ازلي عنايتِ به لْكم اام دارد؛ رجحان من، بر كفايت و عقل به كس بسيار شما ميان در :گفت .بيابد تر نزه چه هر دنيا و دين در آن ثمرات گرداند،
 )93 - خارج از كشورسراسري (   است؟غلط امالي كدام واژه ».يافت توان رانيا مظاهرت  و معونت به و  روزگار 

  مظاهرت   تر نزه   عمارت   معونت   
  

  
 )92 -كانون فرهنگي آموزش(    . صحيح است»كليله و دمنه«ي كتاب   درباره…ي   گزينه جز بهي موارد  همه .145

  .ي پهلوي آن را به عربي برگردانده است اصل اين كتاب هندي بوده كه نصراهللا منشي ترجمه   
  .شود ها و معارف بشري است كه به زبان تمثيل و در قالب داستان بيان مي اين اثر مشتمل بر حكمت   

  .ي آيات و روايات و اشعار فارسي و عربي است تاب يكي از كتب تعليمي و در بردارندهاين ك    
  .هاي كتاب كليله و دمنه از زبان حيوانات و به ويژه دو شغال نقل شده است داستان   

  )89 - رياضي با اندكي تغييرسراسري (  كدام گزينه از آثار منثور جامي است؟  .146
  ي اسكندري ـ نقدالنّصوص  سالمان و ابسال ـ خردنامه   االبرار سبحةنفحات االنس ـ نقدالنّصوص ـ    
  نفحات االنس ـ لوايح و لوامع ـ سالمان و ابسال   نقدالنّصوص ـ نفحات االنس ـ لوايح و لوامع   

  
كبـوتران فرمـان وي بكردنـد و دام         . آن اسـت  حالي صواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوتي كنيد تا دام از جاي برگيريم كه رهايش ما در                     « متنمفهوم   .147

  )92 - سراسري رياضي(   . تناسب دارد……ت ي باستثناي ات به ي ابي  با همه»بركندند
  اق جواب سالم ما افتدكي اتّف/ و چون باد را نباشد راه به بارگاه ت   شير ژيان را بدرانند پوست/ اق  مورچگان را چو بود اتّف  
  توان گرفت اق جهان ميآري به اّتف/ حسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت    ي دشمن به نيم جو نخرند هزار طعنه/  دلند در همه كار دو دست با هم اگر يك   

  )92 - سراسري تجربي(  ؟ندارد در كدام بيت وجود  »از ماست كه بر ماست«المثل  مفهوم كنايي ضرب . 148
   طاووس از پا،بيش از بال خود استي بهره/ كامالن از عيب خود بيش از هنر يابند فيض    
  دام راه هر كسي از تار آمال خود است/ نيست خصمي آدمي را غير خود چون عنكبوت    
  ي هركس كه چون طاووس دنبال خود است ديده/ كند در راه خود دام گرفتاري به خاك  مي   
  ازمشكايت از كه كنم خانگي است غم/ روي  به سرشكم آمد و عيبم بگفت روي   




