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  هاي نسبتاً دشوار سؤال

  
  .سوال پاسخ دهند 3ال به ؤس 10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6بيش از سوال به 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  ي امري وجود دارد؟در بيت زير چند جمله - 1
 »مبتال كن گردشب خرابِ منِ ترك/  تنها مرا رها كن ،نيرو سر بنه به بال«

  دو) 2     يك) 1 
  چهار) 4    سه) 3

  )نفر 10481، شركت كنندگان  09/92 /22آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده%  12امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 94% (

 . . .  .ي هاي گزينهواژه جزبهاند خانوادهها با هم، هم ي گزينهي همهواژهجفت - 2

  طبيعت، طبع) 4  رضا، مرضيه) 3  سعادت، مستعد) 2  مدرسه، تدريس) 1
  )نفر 9427، شركت كنندگان  92/ 25/11 آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 29اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 93% (

3 -  چند تشبيه دارد؟» مانم يم هيره من به سا فتاده بر سرِ/  ز سرم يرو يكه م يريتو آفتاب من«بيت 

  يك) 2    صفر )1
  سه) 4    دو) 3

  )نفر 8103كنندگان ، شركت  92/ 24/08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده%  35امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 91(

 كدام واژه معناي متفاوتي دارد؟ - 4

  عنايت) 2    توفيق) 1
  موافقت) 4    سازگاري) 3

  )نفر 6554، شركت كنندگان  92/ 26/07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 89% (

 ؟نيست» نظامي«كدام گزينه از آثار  - 5

  پيكرهفت) 2        نوليلي و مجن) 1
  االسرار مخزن) 4        شيرين و فرهاد) 3

  )نفر 8030، شركت كنندگان 93 / 25/07آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 56اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 88% (

 است؟  نوشته شده نادرستمعناي چند واژه در كمانك مقابل آن  - 6

 »)فرزند(، روله )ناله(، مويه )دورپيچ كودك(، قُنداقه )الاليي خواندن(، گالش )كوه سنگي(صخره «

  يك) 4  دو) 3  سه) 2  چهار )1
  )نفر 9052، شركت كنندگان  92/ 09/ 08آزمون( )اند به آن پاسخ صحيح داده%  46امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 88% (

  در دو بيت زير، چند تشبيه وجود دارد؟  - 7
  يكه دان نييبدان آ ،بدان رونق/ ي مردم نهان يدهينج از دچو گ«

  »بگشاد ،ديچون خورش ينقاب از رو/  ناگهان سرمست و دلشاد درآمد
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك ) 1

  )نفر 9052، شركت كنندگان  92/ 09/ 08آزمون( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 46اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 88% (

 ؟نيستند خانواده هاي كدام گزينه هم واژه - 8

  خط، خطا) 2    معرفت، تعريف) 1
  نظر، انتظار) 4    شعر، مشاعره) 3

  )نفر 11924، شركت كنندگان 93 /09 /21آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 88% (

 زيبايي آفرينش فارسي هفتماولفصل
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 ؟نيستندده خانوا هاي كدام گزينه هم واژه - 9

  جاري، جريان، اجرا) 2    نظر، نظير، انتظار) 1
   انتقال، منتقل، متقابل) 4    شوق، اشتياق، تشويق) 3

  )نفر 11189، شركت كنندگان  02/94 /18آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 33اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 88% (

 ؟اماليي دارد نادرستيمتن زير چند  -10

كژال . ور شد د و به گرگ حملهغلطين يزمبر . آزاد معطّل نماند. زد كرد و روناك را صدا مى ه مىيد، مويكش ش مىوين را خيزم گرگكژال به دنبال «
 ».كرد ن تقلّا ميچنا ، اما آزاد همبسته بود نفس داغ و تلخ گرگ، راه نفس را بر آزاد. ها فاصله داشت روه اما از آنغُ خاست؛ زد و كمك مى غ مىيج

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
  )نفر 11924، شركت كنندگان 93 /09 /21آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 88% (

 ي پرسشي وجود دارد؟شعرِ زير از فريدونِ مشيري، چند جملهدر قطعه -11

كه /  بلند آرامِ روي اين آبيِ/  آن ابر سپيد؟ چيست در بازيِ/  برگ؟ دلكشِ يست در همهمهچي/  آب؟ مبهمِي مهچيست در زمز/  پرسندهمه مي«
كه تو  / جام؟ يچيست در خنده/ ؟ حاصل موجبي چيست در كوششِ/  كبوترها؟ خاموشِ چيست در خلوت/ ، گونه به ژرفاي خيالبرد اينرا ميو ت

  »...نگريبه آن مي مات و مبهوت/ چندين ساعت 
  نه) 4  هشت) 3  هفت) 2  شش) 1

  )نفر 9497، شركت كنندگان 93 /08 /09آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده%  60اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 87% (

 اماليي كدام بيت متفاوت است؟ هاي نادرستيتعداد  -12

  خواهم ماندتا ابد سبز سبز / باغي بزرگ خواهم شد: گفت) 1
  روز و شب زائر هرم باشيم/ هاي يك گنبد توي گلدسته) 2
  ها باشم فارق از سنگ بچه/ خواهم مي: گنجشك گفتجوجه) 3
  خواهم آفتاب شوم مي: گفت/ شبنم از روي برگ گل برخواست) 4

  )نفر 11214، شركت كنندگان 93 /09 /07ن آزمو( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 58اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86(

 ؟ندارددر كدام عبارت تشبيه وجود  -13

  .كردند هاي خويش را به آسمان برافراشته بودند و دعا مي ي دست درختان سرسبز باغ و صحرا را ديدم كه شاخه) 1
  .گفتند ها در گوش نسيم، آمين مي ها و نوجوانان اميدوار ذرت بوته كودكان پرنشاط گل) 2
  .هاي سرسبز، رفيق و خويشاوندم ي ساقه گويي با هر يك از درختان آشنايي ديرينه دارم و با همه) 3
  .ي احترام و وداع با من خم كرده بود هاي جوان را به نشانه نسيم مانند مادري مهربان سرهاي نهال) 4

  )نفر 10312، شركت كنندگان  11/92 /11آزمون )(اند هبه آن پاسخ صحيح داد%  52امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 86(

 .بيت است. . . دفتر و . . . شامل » مثنوي معنوي« -14

  سي و شش هزار -شش )2  سي و شش هزار -هفت )1
  بيست و شش هزار -شش) 4  بيست و شش هزار -هفت )3

  )نفر 4786، شركت كنندگان 94 /07 /03آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 63اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 85(

 است؟در عبارت زير، چند بار به حيواني، ويژگيِ انساني نسبت داده شده -15

شود، در سر و گردن  دچار كاهش وزن و ضعف مي، تدريجاً حيوان .قراري استناآرامي و بي تغييرات رفتاري گوسفند مثلِ ،بيمارياين لين عالئم وا«
  ».كند بدنش با اشيا مي شروع به خاراندنِدر اين بيماري،  مبتال گوسفند .دهد اش را از دست مي كند و هماهنگي عضالني مي لرزش پيدا

  صفر) 4  يك) 3  دو) 2  سه) 1
  )نفر 12361، شركت كنندگان 93 /11 /10آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 85% (

 است؟ترتيب در كدام گزينه درست آمدهنوع جمالت بيت زير، به -16

  »جز به خواب نمينپندارم كه ب نيو/ ي دوش در خوابم در آغوش آمد«
  امري، خبري و عاطفي) 2    عاطفي، خبري و امري) 1
  خبري، خبري و خبري) 4    امري، عاطفي و خبري) 3

  )نفر 7779، شركت كنندگان  92/ 10/08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده%  53اماد ان كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 84% (

17-  تري دارد؟قرابت معنايي بيش» خدا را همواره به ياد دارم«كدام بيت با عبارت 

  گاهياندر گاه و ب يذكرش باشه ب/  ذكر اهللا يزمان ب كي ينباش) 1
  نظر به قدرت پروردگار اوستما را /  نظر كنند بايبه منظر ز گرانيگر د) 2
  راه مرا سر به هوا كرد نيا يهموار/  خدا كرد اديتن غافلم از  شيآسا) 3
  كنميم اديچون ز تو  دميآ يخدا ادي/  كنمياز بركات حسن تو جذب مراد م) 4

  )نفر 9367، شركت كنندگان  10/92/ 27آزمون( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 53اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 84% (
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 دارد؟ » كنايه«كدام گزينه  -18

    .دي، پوست بر تن كژال خراشي گرگ صداى زوزه )1
  .داد ش را در هوا تكان مىيها اى، دست روناك مثل برّه) 2
  .د، به دندان گرفتيكش غ مىيج كه را روناك ي قنداقه گرگ) 3
  .دشت صداى كژال را به خودش برگرداند) 4

  )نفر 11214، شركت كنندگان 93 /09 /07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 51اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده كتشر 84% (

19-  ي كدام بيت، متفاوت است؟شدهمشخّص» به«تلفّظ 

   ايباال ب و زن يچنگ ،ما ونديپ يدر رشته/  اندچاه افكنده به ارانيرا و ت يكنعان ماه يا) 1
  استآمده ريتو اس عشقِ بهكه  ي؟ريچه ام/  استآمده ريدرآور كه امه سر ب !جارَيا) 2
  تا تو را عقل و دين بيفزايد/ بايد  بهنشينِ تو از تو هم) 3
  جاستنيشب قمر ا كي ،همه نيچشمت ندود ا/  دييفلك از بنده بگو گوشِ بهآهسته ) 4

  )نفر 6554، شركت كنندگان  92/ 26/07آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده%  59ماااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 83(

 اي دارند؟ دستوري چه نقش به ترتيب ي متن زير، شده هاي مشخّص هر يك از واژه -20

  ».خلق افتى نيز اگر بخفتى، به از آن كه در پوستين تو! جان پدر: گفت«

  مفعول -نهاد) 4  نهاد -منادا) 3  مفعول -منادا) 2  نهاد -نهاد) 1
  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 48اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83% (

 ي تعداد و نوع جمالت بيت زير درست است؟كدام گزينه درباره -21

  »ديدم خندو صبح ميخواب نگفت به ترك/  ديسپ يما كم نشد ز مو يكاراهيس«
  ي عاطفيي خبري، يك جملهدو جمله) 2    ي خبريسه جمله) 1
  ي عاطفيي خبري، يك جملهسه جمله) 4    ي خبريچهار جمله) 3

  )نفر 8890، شركت كنندگان  93/ 22/01آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 42اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 83% (

  دارد؟» ي پرسشيجمله«كدام بيت،  -22
  را يينايب دهيچه بود فا نديور نب/  نديست كه دلبر با آن دهيرا فا دهيد) 1
  را ييباينتواند كه كند عشق و شك/  را قول تو با آتش اگر جمع كند آب) 2
  را ييصحرا ي سبزه وانيح گرينه چو د/  خط دارم دوست ي دانند كه من سبزه همه) 3
  را ييغمايشدم آن دلبر  ديكه مق/  دادم غمايهمان روز دل و صبر به  من) 4

  )نفر 4103، شركت كنندگان 94 / 09/05آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 81(

 .استبه چيزي تشبيه شده. . . در عبارت زير،  -23

» لتيان! هيكل داشت اين هوا! گم مرد هم مردهاي قديمافتم، ميكه مي راستش، يادش! مردي بود! خيربه» حسن خَفَن«ياد ّصـدا داشـت   . سيبيل داشت سد
  »... .كردند تو هر سوراخي كه گيرشون ميومداومد، همه فرار ميهاش كه تو كوچه ميصداي كفش! زمخت
  كفش) 4  صدا) 3  سيبيل) 2  هيكل) 1

  )نفر 9497، شركت كنندگان 93 /08 /09آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 52اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 80% (

 كدام تركيب، وصفي است؟ -24

  زائر حرم) 4  هاسنگ بچه )3  بلبل باغ )2  ي نانوشته نامه) 1
  )نفر 10312، شركت كنندگان  11/92 /11آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده%  47اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 80(

  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  -25
  دلش در زبان گرفت خدا كه سرّ كرِشُ/  خواست كرد شمع انيخلوت رازِ يافشا) 1
  صبا نفسش در دهان گرفت رتياز غ/  دوست يگل كه دم زند از رنگ و بو خواست يم) 2
  دنيپوشبيو گفت ع يم ست جامِبخوا/ ؟ نجات راه ستيگفتم كه چ كدهيم رِيبه پ) 3
  استوكز تو سالمت برخ نيگفت با ما منش/  استوشد و دلبر به مالمت برخ نميدل و د) 4

  )نفر 8703، شركت كنندگان  02/93 /05آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 80(
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  هاي دشوار سؤال

  
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  م دانشانتظار داري

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 را يافت؟» الحمد هللا«ي ي آيهتوان ترجمهام گزينه ميدر عبارت كد -26

  .ر نفس، دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي، شكري واجبدر ه )1
  .رساني و يكتا در نام و نشانيتوست كه كردگار روزي الهي، ستايش از آنِ) 2
  .نيفتيم الهي، دانايي و معرفتي ده كه از راه نيفتيم، بينايي و بصيرتي ده تا در چاه )3
  .هاي ما جز باران رحمت خود مبارمحبت خود مكار و بر جان هاي ما، جز تخمهي، در دلال) 4

  )نفر 14588، شركت كنندگان 94 /09 /20آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 79% (

 نگارشي وجود دارد؟  ي متنِ زير، ايرادشدهدر كدام بخشِ مشخّص -27

مشـخّص   هـاي بسـيار،  پس از صرف هزينه گاه. اجتماعيِ مناطق بود هايزمينهگذشته، توجه نكردن به  هاياجراي طرح ترين معضالتبزرگاز «
  ».پسندندها را نمياين طرح ن مناطقاومردمِ شد مي

  بخش چهارم) 4  بخش سوم )3  بخش دوم )2  بخش نخست )1
  )نفر 13188، شركت كنندگان 94 /08 /08آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 54اما  اند  ان به اين سؤال پاسخ دادهكنندگ شركت 78% (

 در رباعيِ زير، چند جمله وجود دارد؟ -28

 پردازم دهشكوه آن كه زبانِ اي/  سازم دهفسون از چشمِ تيعاف اي«
  »بازم ده يا بردهكه  يجان و دل اي/  ريبازش گ يا كه داده يدرد و غم اي

  هفت) 4  شش) 3  پنج) 2  چهار) 1
  )نفر 10951، شركت كنندگان 93 / 23/08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 21اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 78% (

 دارد؟» بخشيشخصيت«كدام بيت  -29

  فرصت شمار وقت تماشا را/  دانستيدشت، خوابگاه شه نيا) 1
  و عقرب و جوزا را يمشمار جد/  كن يشمار زيعمر رفته ن از) 2
  عذرا را مياست مر يكيرتبت /  بنام بود لكن يبس ميمر) 3
  خرمن بسوخت وحشت و پروا را/  كه بسوزندش از آن شيپ پروانه) 4

  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 44اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 76% (

-مي» هاي بدنزبان« ها،به اين زبان. ... مثل حركت سر، چشم، ابرو و ؛توانيم پيامي را به ديگران بفهمانيمبه كمك ديگر اعضاي بدن هم مي  عالوه بر زبان، -30

 است؟در كدام بيت ارتباط با زبان بدن مطرح شده. دگوين

  ام كه مپرسدلبري برگزيده/ ام در جهان و آخرِ كار گشته) 1
  ام كه مپرسلبِ لعلي گزيده/ گزي كه مگوي؟ سوي من لب چه مي) 2
  ام كه مپرسسخناني شنيده/ من به گوشِ خود از دهانش دوش ) 3
  ام كه مپرسبه مقامي رسيده/ ي گداييِ خويش بي تو در كلبه) 4

  )نفر 13188، شركت كنندگان 94 /08 /08آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده %40اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 76% (

 .»گلشنِ راز«. . . است و صاحبِ . . .  شيخ محمود شبستري، از عارفانِ مشهورِ قرن  -31

  هفت، مثنوي) 2    هشت، مثنوي) 1
    هفت، غزليات) 4    هشت، غزليات) 3

  )نفر 6554، شركت كنندگان  92/ 26/07آزمون)(اند به آن پاسخ صحيح داده% 28اما  اند كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 76% (

 زيبايي آفرينش فصل اول فارسي هفتم
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 ؟ نداردكدام بيت جمله  -32

  بناگوشنيميدل سنيسنگ بت/  ببرد از من قرار و طاقت و هوش) 1
  قباپوش يترك يوشمه يفيظر/  داركله يشنگ يچابك ينگار) 2
  جوش زنم يم ميدا ،گيد سانِبه/  عشقش يسودا آتشِ تابِ ز) 3
  بر و دوش ،بر و دوشش ،بر و دوشش/  ست ببرده نميدل و د ،نميو د دل) 4

  )نفر 8103، شركت كنندگان  92/ 24/08آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 48اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75% (

 ؟ندارد» تشخيص«كدام بيت  -33

 يبه روزن ي لعليهدان ديناگاه د/  يز خرمن يباغه ب ينهاد رو يمرغ) 1

  امديكان سوخته را جان شد و آواز ن/  اموزيمرغ سحر عشق ز پروانه ب يا) 2
  از غم دوست ميا ما خود همه شب نخفته/ ي ا مرغ سحر تو صبح برخاسته يا) 3
  يبفروشمت اگر بخرد كس، به ارزن/  فروغ و رنگ نيمرغ و گفت كه با ا ديخند) 4

  )نفر 8030، شركت كنندگان 93 / 25/07آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 27اما  اند  نندگان به اين سؤال پاسخ دادهك شركت 75% (

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  -34

  چه كنم با دل مجروح كه مرهم با اوست /ارانيخدا را  ،دلبرم عزم سفر كرد )1
  ما شاد نكرد ي دهيد دل غم ياعبه ود /نكرد اديباد آن كه ز ما وقت سفر  ادي) 2
  تو هواخواه غربتم دنيدر عشق د /شيبه عمر خو دميمن كز وطن سفر نگز) 3
  عيور باشم مر او را و شف مژده/ عيفر بگذشت و شد ماه ربسكه ) 4

  )نفر 8030كت كنندگان ، شر93 / 25/07آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده%  10اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 75% (

 ـ چند جمله وجود دارد؟» آباديمحمود دولت» «جاي خاليِ سلوچ«در متنِ زير ـ از  -35

بهار  ،شودتمام مي ،ديگر چيزي از زمستان باقي نمانده. بيش دارد كم دارد، .تاريكي دارد روشني دارد، .و شب دارد وزر. ماندهميشه بر يك قرار نمي روزگار«
  ».آيدمي

  نه) 4  هشت) 3  هفت) 2  شش) 1
  )نفر 11549، شركت كنندگان 93 /10 /26آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 52اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 74% (

 كند؟هاي خداوند اشاره مي بيت زير به كدام يك از نام -36

 »ينانوشته، خوان ي هم نامه/ ينانموده، دان ي هم قصه«

  االكرام ذوالجالل و) 4  الغيوب علّام) 3  غافرالذّنوب) 2  يوبستّارالع) 1
  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 52اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 73(

 در بيت زير چند تشبيه وجود دارد؟ -37

  »ناب ماند به شرابِ ،نتيآفريمست لبِ/ ي بامداد يبخشت به هوااتيح نفسِ«
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  )نفر 13188، شركت كنندگان 94 /08 /08آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 34اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 73% (

 شوند؟هر يك از ابيات زير، به ترتيب با كدام واژه كامل مي -38

  ؟ دارد حجاب يآفتاب از هر دو ك /بآفتا … شاخ خشك و تر) الف
 …تا به مردن  دنشيز نال /بيآمد به نزد طب يسال كهن) ب

  بيقر -بيرغ) 4  بيرغ -بيقر )3  بيرغ -بيرغ) 2  بيقر -بيقر )1
  )نفر 11214، شركت كنندگان 93 /09 /07آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 17اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 73(
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 وجود دارد؟» زورگويي«و » گريستم«اي به معناي در كدام بيت واژه -39

 پرور طرف كاله توهيسا ديخورش/  خاك راه تو نيچ ينافه يبهاخون يا) 1

  نيب نانيآستكوته نيا يدرازدست/  ع كمندها دارنددلق ملم ريبه ز) 2
  زده شراب كش مفلسِخمار يكه ا/  خندان گفت يسالم كردم و با من به رو) 3
  زدهمستجاب يهزار صف ز دعاها/  حافظ كه بر تو عرضه كنم كدهيبه م ايب) 4

  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 48اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 72(

  .فوت كردند. . . و شيخ محمود شبستري در قرن . . . خواجه عبداهللا انصاري در قرن  -40
  ششم، ششم) 2    هفتم، هفتم) 1
  هشتمهشتم، ) 4    پنجم، هشتم ) 3

  )نفر 9367، شركت كنندگان  92/ 27/10آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده%  47امااند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 69(

 است؟ هاي كدام بيت متفاوت داد جملهتع -41

  وطن ظلمت يبه عمر دراز چشمه افتي/  خلعت خضرا گرفت ،حضرت خضر فلك )1
  شعله در انجم فگند مشعل آن انجمن/ آفتاب  يشمع فلك را نشاند شعشعه) 2
  كرد، گرم شد اندر سخن زيزبان ت غيت/  تاب را ارقم طاق فلك شمع جهان) 3
  شرر از دهن ختيبر صفت اژدها ر/  ز آتش پنهان مهر باز سپهر شعبده) 4

  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 36اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 69% (

 در كدام بيت، متفاوت است؟ » گرد«ي  تلفّظ واژه -42

  دوست الِيخ اي ،خواب بود يجا دهيد اي / دگر مگرد يسعد يدهيد گرد، خواب يا) 1
2 (عشق مگرد يكو گردگو برو /  ستين يمراديب هر كه را برگ  
  من يغم از رو گردفروشست /  من ينگه كرد باز آسمان سو) 3
  ميديجهان گرد گرددوست در خانه و ما /  ميديمقصود به جان گرد يعمرها در پ) 4

  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 28اما اند  داده كنندگان به اين سؤال پاسخ شركت 69% (

 ؟نيست »در پوستين خلق افتادن«كدام بيت در سرزنش  -43

  ميما كنند كه مست بياگر ع ديشا/  معامله دورند نياز ا اريمردم هش )1

   جوي كه عيب آورد بر تو بر عيب/  تو عيب كسان هيچ گونه مجوي )2

  دار خود باشد پوش كسان پرده كه عيب/  عيب شوي بي بپوش چشم خود از عيب تا )3

  كه بستن نظر از عيب خلق بينايي است/ دانند نظر نمي كه مردم كوته )فرياد، ناله( فغان) 4

  )نفر 9367، شركت كنندگان  10/92/ 27آزمون( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 24اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 69% (

44- زير قرابت معنايي دارد؟  كدام بيت با عبارت 

  ».آدميان و آفريدگان را، انشاي الهي دانست يهنخستين نگارنده، در اين عالم، خداوند متعال است و بايد هم«

  جا رويم جمله كه آن شهر ماستباز همان/ ايم ايم يار ملك بودهما ز فلك بوده) 1

  گناه سديت خدا بر بنده ننوكه در جنّزان/  و عشرت تازه كن شيع جانيقد است ات نجنّ) 2

  خدا خود بهترين آموزگار است/ كردگار است  خطّجهان خود دست) 3

  دلش در زبان گرفت شكر خدا كه سرّ/  خواست كرد شمع انيراز خلوت يافشا) 4

  )نفر 15408، شركت كنندگان 94 /09 /06آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده %55اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 68% (
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 قرابت مفهومي خواهدداشت؟» كاش روزي به كام خود برسيد«باشد، كدام بيت با مصراعِ ي ابيات زير را شاعري معاصر سرودهاگر همه -45

  را بخشدو ت ،وا از خواهي هرچه/ نبندگي كن كه حضرت سلطا) 1

  برابرت باشد ،چه جوييوآن/  رت باشدميس خواهي هرچه) 2

  سلطان گو مباش انعامِ و خلعت / دهدمي خواهي هرچه يزدان ز چون) 3

  جرم بر هر ناتوان نتوان نهاد/  كنيمي خواهي هرچه چون جهان در) 4
  )نفر 11549، شركت كنندگان 93 /10 /26آزمون ( )اند داده به آن پاسخ صحيح% 46اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 68% (

 كدام بيت تشبيه دارد؟ -46

  ما؟ انِيپا يب يهاغم يچاره اران،ي ستيچ/  غم بشكست و در دل غم بماند ما، خارِ در دلِ) 1

  روان است ،ياشكم هنوز از پ يول/  نگارم رفت و چشمم ماند، در راه) 2

  ست كه بودا عهد همان يتو ول در فراقِ/  صبر نماندشوقم افزون شد و آرام كم و ) 3

  ستيتو، محرم نماند و همدم ن اريكه در د/  محرم و همدم طلب مكن، سلمان يمجو) 4
  )نفر 12361، شركت كنندگان 93 /11 /10آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 41اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 68% (

 ؟نيستهاي گلستان ِسعدي باب يك، ازكدام -47

  در اخالقِ درويشان) 2    در زندگاني عارفان) 1

  در آداب صحبت) 4    فوايد خاموشيدر) 3
  )نفر 8103، شركت كنندگان  92/ 24/08آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 39اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 68(

 ؟ندارد) بخشيشخصيت(كدام بيت تشخيص  -48

 گل بر زد خنده غنچه بسيار/  گل شد برابر تا به روي تو) 1

  گل جامه را چاك زد سراسر/  شوقت در گلستان ز مستيِ) 2

 گل شود ترشرم مي )عرق( از خوي/  آتشين برافروزي رخِ نچو) 3

4 (گل آتشي شود هر خرمنِ/  لد وزدقهرت اگر به خُ باد  
  )نفر 15577، شركت كنندگان  08/94 /22آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 23اما  اند  اسخ دادهكنندگان به اين سؤال پ شركت 67% (

 تري دارد؟ بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيش -49

  »چه بستند هر ديتو كل نامِ/  هر چه هستند يكارگشا يا«

 !چنينهم :كه خدا بهرِ، گره باز كن از جبين/ ؟ هر كه بپرسدت كه چون آينه صيقلي شود) 1

2 (بگشا ز پيشاني گره، را يك نفس بنشين خدا/  مشتاقان در آن ابروي دلبند است كارِ گشاد  

  ماست يدانهصد يما سبحه مشكلِ يعقده/  ياد كنيم خدا افتد ز گره كار چون در) 3

  چه دادت به ايشان بدهآن خدا/  گره رعيت ميفكن به كارِ) 4
  )نفر 9497، شركت كنندگان 93 /08 /09آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 33اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 66% (

 ؟نداردكدام بيت با سايرِ ابيات قرابت معنايي  -50

 دآمنظر، كور  افتاد خودش عيب به ونچ/  چهار است دگران عيب ن كه چشمش پيآ) 1

  يكسان برنخواند بس بِيز ع/ ي داند كس شيخو تنِ بِيچو ع) 2

  حقيري هب را هذر عيب كند آفتاب گر/  ؟تفاوت چه كند گر و يار كند عيب چه راو ت) 3

  شيكسان پ بِيبه صد گونه كشد ع/  شيخو يِكور نديكو نب يچو كور) 4
  )نفر 8030ركت كنندگان ، ش93 / 25/07آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 40اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 64% (
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  ترهاي دشوار سؤال

  
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10از هر  به باال  6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 نيست؟» در پوستين خلق افتادن«كدام يك از ابيات زير، در سرزنش  -51

  ستوبيمع ميكنيهر چه ما م/  ستبيع يست بوهر چه مصنوع ت )1
   جوي كه عيب آورد بر تو بر عيب/  تو عيب كسان هيچ گونه مجوي )2
  دار خود باشد پوش كسان پرده كه عيب/  بعي شوي بي بپوش چشم خود از عيب تا )3
  كه بستن نظر از عيب خلق بينايي است/ دانند نظر نمي كه مردم كوته )فرياد، ناله( فغان) 4

  )نفر 11736، شركت كنندگان 94 /01 /21آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 30اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 63% (

 است؟ آمده» بخشايش«اي با معناي  ، واژهدر كدام بيت -52

  تيحكا نيبشنو تو ا ي،دان عشق گر نكته /تيبا شكا ستي ادلنوازم شكر اريزان ) 1
  تيجنا يجرم و ب يب ي،نيب دهيسرها بر /كان جا ،چيدل مپ يدر زلف چون كمندش ا) 2
  تيحمارا  زير جانا روا نباشد خون /يپسند يبه غمزه ما را خون خورد و م چشمت )3
  تيعنا ي هيساعتم بگنجان در سا كي /اندرونم جوشد يآفتاب خوبان م يا) 4

  )نفر 8030، شركت كنندگان 93 / 25/07آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 43اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 61% (

53-  كدام گزينه با بيت قرابت معنايي دارد؟» ي ز پيدايي است پنهانحق اندر و/ جهان جمله فروغ روي حق دان «بيت 

  اند دهيدان دكشتن و حق را زبان گفته وقت/  حق كرِشُ يزبان يب با زبانِ زبانان يب) 1
  بر كس نبست رزق درِ انيبه عص/  خداوند باال و پست كنيول )2
  در تجلّي است يا اولواالبصار/ پرده از در و ديوار يار بي )3
  پروراند مرا روزگار نيچن/ م ز پروردگار كنون دور ماند )4

  )نفر 8890، شركت كنندگان  93/ 22/01آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 16اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 61% (

 ؟نداردبيت كدام گزينه با ساير ابيات قرابت معنايي  -54

  اق بودهر خوان كه بنشستم خدا رز گفت بر/  در كار كرد يا نكته ييبر در شاهم گدا) 1
  بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست/ ي عام اوست اديم زمين سفره) 2
  ستيهمه ن نيكه زمان ا يزمان ياسايخوش ب/ ي مرحله مهلت دار نيكه در ا يپنج روز) 3
4 (نهد يم ششيبه پ كيقسمت هر /  دهد يم ياق روزجمله را رز  

  )نفر 15577، شركت كنندگان  08/94 /22آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 44اما  اند  ن سؤال پاسخ دادهكنندگان به اي شركت 60% (

 ؟شودنمياين مطلب، از كدام گزينه دريافت . محدود به گفتار نيست  كنيم و زبان،ما با چند زبان با يكديگر ارتباط برقرارمي -55

  . كردگفت، اما هنوز فارسي فكر ميي سخن ميكرد و فرانسوها در فرانسه زندگي ميسال) 1
  .ي قدرتي است كه براي او قائل استدهندهتر از حدّ معمول رسم كند، نشاناش، دستانِ پدرِ خود را بزرگكه كودكي در نقّاشياين) 2
  . است پوستاندانستند اين دودها نشانِ صلحِ سرخپس از شكست تابستانِ گذشته و حواشِي آن، همه مي) 3
  .ي راه منفجر كردآورد؛ نظيرِ خطايِ محاسباتيِ مهندسي كه فضاپيمايي را در نيمهگاه يك اشتباه ساده خسارت سنگيني به بار مي) 4

  )نفر 15577، شركت كنندگان  08/94 /22آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 26اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59% (

56- معنايي بيت زير قرابت ؟ندارد كدام گزينه با بيت  
  »هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار/ برگ درختانِ سبز، در نظرِ هوشيار «

  نقاب در باز و گر جلوه صدهزار اي/ حجاب  بي و نشينيپرده كه رخخوب اي) 1
 است طور عالم همه بيني كه بگشاي ديده/ است  مستور ما ز دوست اگر است، ما از عيب) 2

  است  مهجور اين يخرقه در چه كه گردد فاش/ روزي  بيفتد اسرار ز پرده اگر واي) 3
  است نور عالم همه ببينم كه تا كن باز/ ماست  يديده در كه پندار يپرده اين رب، يا) 4

  )نفر 10951، شركت كنندگان 93 / 23/08آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 12اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 59% (

 زيبايي آفرينش فصل اول فارسي هفتم
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 ؟نداردبيت كدام گزينه با بيت زير نزديكيِ معنايي  -57

   »حق اندر وي ز پيدايي است پنهان/ جهان جمله فروغِ روي حق دان «

  كسي كه قامت جان يافت، اوست كاهلِ صالست/ ي دل ديد، اوست اهلِ خرد كسي كه چهره )1
    كه او نشسته چو آيينه با تو روياروست/ د جهان براي ديدنِ رويش مگرد گر )2
    )صاحبانِ بينايي(االبصار  يدر تجلّي است يا اول/ پرده از در و ديوار يار بي )3
  هم زيو پنهان ن دايگفتمت پ/  اوست يفروغ رو كيهر دو عالم  )4

  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون ( )اند دهبه آن پاسخ صحيح دا% 17اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 56% (

 ؟ندارددر كدام گزينه، بيتي هست كه تشخيص  -58

 چه تندخوست يتيرو و گفلك چه كج! كاوخ/ ي ا گفت شانه يا نهيسحر، به آ وقت) الف

  ساختم زهيتو آو گوشِ كاز قطره بهرِ: / و گفت يا پژمرده ابر بر گلِ ديبار) ب
  را يبوستان ياهي گلهجلو ديچو د/  ز انده و شرم يا ژمردهپ نرگسِ ديخم) ج
  نماند، ز گرما گداختم يا رخساره/  بخشش و عطا نيشد ا ريگل كه د ديخند) د
  وپا رادستيهر ب دست يريكه گ/  روياز آن بازوت را دادند ن) ه
  و بوست گل كه هرچه مرا هست رنگ ديخند/  طعنه گفت چه حاصل ز بو و رنگه ب يخار) و
  بزرگ النيبود چون پ ديگفت با/ گ ستر يليپ يدر ره يمور ديد) ز
  را يشادمان همه ملك اند دهيخر/ ي ند گل و ارغوان كه پنداراچنان خوش) ح
  د، ه) 4  ج، و) 3  ب، ز) 2  الف، ح) 1

  )نفر 11214، شركت كنندگان 93 /09 /07ن آزمو( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 29اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 55% (

 ؟نيست نثر كدام عبارت مسجع. اند ي گلستان سعدي برگزيده شده عبارات زير همگي از مقدمه -59

    .ست و بر هر نعمتي شكري واجبا در هر نفسي دو نعمت موجود )1
  .دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي) 2
  .وردمخَ ف ميكرده تأس كردم و بر عمر تلف ام گذشته ميل ايشب تأم يك )3
  .دامن گل بريخت و در دامنم آويخت ،حالي كه من اين حكايت بگفتم) 4

  )نفر 9497، شركت كنندگان 93 /08 /09آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 23اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 52% (

تر با آن آشنا خواهيد  به اين صنعت كه بعدها بيش. است نسبت داده شده) جا خداوند در اين(زمان دو ويژگي متضاد به يك شخص  اع دوم بيت زير، همدر مصر -60
 يابيد؟ در كدام يك از ابيات زير تناقض مي. گويند مي» )پارادوكس(تناقض «شد، 

 »ت پنهانحق اندر وي ز پيدايي اس/ جهان جمله فروغ روي حق دان«
  من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است/ اي؟ هرگز وجود حاضر غايب شنيده) 1
  خواه داري همه بد مكن كه مردم همه نيك/ نه كمال حسن باشد تُرُشي و روي شيرين) 2
  تينها يراه ب نيو ابانيب نيزنهار از ا/ فزودياز هر طرف كه رفتم جز وحشتم ن )3
  غم نباشد چو بود مهر تو اندر دل ما/ شد حاصل ما گرچه از هر دو جهان هيچ ن )4

  )نفر 8030، شركت كنندگان 93 / 25/07آزمون  )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 22اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 52(

 است؟ آمده» همگي و تماماً«اي به معناي  در كدام بيت، واژه -61

    چند يتا خرابت نكند صحبت بدنام / ت بگذررندان به سالم ي زاهد از كوچه )1
  چند يحكمت مكن از بهر دل عام ينف / بگو زيهنرش ن ي،جمله چو گفت يم بيع) 2
    چند ينهد لطف شما گام شيهم مگر پ / ديرس مينتوان يما بدان مقصد عال )3
  چند يناكام يكن سو يكامگارا نظر / حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت) 4

  )نفر 13188، شركت كنندگان 94 /08 /08آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 20اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده ركتش 49% (
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62-  قرابت مفهومي دارد؟ » ؟ديدرآشكرش به يكز عهده/  دياز دست و زبان كه برآ«بيت كدام گزينه با بيت 

   و فضل و سپاس خداوند را منّ/  اسيق يت ز رومنّ ستيتو را ن )1

  را يخداوند يهاچه توان گفت كرم/  كيول نديبندگان شكر خداوند بگو )2

  پرستم يرا م شتنيخو يخدا/  محنت كه هستم نيرها كن تا در ا) 3

  يپرست يزيخدا را گر از بهر چ/  مخصوص باشد زيتو آن چ يخدا) 4
  )نفر 13188، شركت كنندگان 94 /08 /08آزمون ( )اند آن پاسخ صحيح دادهبه % 31اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 48% (

بـه چنـين ابيـاتي    . گاهي در يك شعر، معني دو بيت متوالي به هم وابسته است، به طوري كه اگر بيت دوم نباشد، معنـاي بيـت اول نـاقص خواهـد بـود      -63
اي ديگر از اين صنعت را نشان  ابيات كدام گزينه نمونه. المعاني هستند اي از موقوف هنمون» زنگ آفرينش«دو بيت زير از شعر . گويند مي» المعاني موقوف«

 دهند؟ مي

  :اي پر از خنده گفت با چهره/ تا معلّم ز گرد راه رسيد«

 »»آرزوي شما در آينده«/ اي داريم باز موضوع تازه

  وستهر جا كه تار مه ب ميكش يما شانه م /يكش يهرگز تو بار زحمت مردم نم) 1

  گوستو در تاب و حلقه و سر هر زلف گفت /ما يها و خم راه چيو پ يرگيت از

  چون الله رخ و چو سرو باالست مرا /مرا باستيز يهر چند كه رنگ و بو) 2

  بهر چه آراست مرا )ابتداي آفرينش، هميشگي( اش ازلنقّ /خاك )محلّ شاديِ(ي  خانه نشد كه در طرب معلوم

  مبادم نشست رهيجز از خاك ت /ار هستدو دستم سزاو دنيبر) 3

  سزاوارم اكنون به گفتار سرد /؟كار كرد نيپدر هرگز ا نيكدام

  آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت /در او جام گرفت ديآن قصر كه جمش) 4

  ؟كه چگونه گور بهرام گرفت يديد /همه عمر يگرفت يكه گور م بهرام
  )نفر 12361، شركت كنندگان 93 /11 /10آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 17اما  اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت 48% (

 ؟است نيامدهاي  خانواده هاي عبارت زير هم در كدام بيت، براي هيچ يك از واژه -64

 ».دربازد ايآخرتش را به دن ش،يبخل ورزد، درو شياگر توانگر در بخشش خو«

  ؟عذر گناه ستيور نه چ يمگر تو عفو كن /جلتخ يزه كشم يتو نفس م يمنم كه ب )1

  بندگانت را غالمم يكه ادن/ محتشم زان كرده نامم ،كه دوران) 2

  مخور النيزخم ذل يا خاك نه /مخور النيخاك خور و نان بخ )3

  شد  يآخر به دل خاك فرو خواه /اتيو گر آب ح يزمزم ي گر چشمه) 4
  )نفر 11429، شركت كنندگان 94 /02 /04آزمون )(اند به آن پاسخ صحيح داده% 14اما  اند  هكنندگان به اين سؤال پاسخ داد شركت 45% (

 ؟است  نشدههاي گلستان سعدي رعايت  در كدام گزينه، ترتيب باب -65

  رىيدر ضعف و پ -در عشق و جوانى -خاموشى ديدر فوا )1

  لت قناعتيفض در -رت پادشاهانيسدر  -شانيدر اخالق درو) 2

  در آداب صحبت -تير تربيدر تأث -رىيپ در ضعف و )3

  تير تربيدر تأث -در عشق و جوانى -لت قناعتيفض در) 4
  )نفر 11727، شركت كنندگان  94/ 24/07آزمون ( )اند به آن پاسخ صحيح داده% 15اما اند  كنندگان به اين سؤال پاسخ داده شركت % 37(

  




