
قافیه–1فصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
8

دشوار هاي نسبتاًسؤال

.سوال پاسخ دهند4ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 6یا (5سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

؟نیست» 1«ي ي کدام بیت طبق قاعدهقافیه-1

بر درگه او شهان نهادندي رو/ آن قصر که با چرخ همی زد پهلو ) 1
ي دلگشاي تودرد خندهي غنچه میپرده/ ساي تو ي مشکدهد طرّهتاب بنفشه می) 2
از ماه ابروان منت شرم باد رو/ شدي به تماشاي ماه نو گفتا برون ) 3
ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست/ ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ) 4

.قافیه صحیح است…ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه-2

امگاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیده/ ام ام ز دل و دیده دیدهمن هرچه دیده) 1
ي بامت نشیمنی نگزیدمبه غیر گوشه/ چه پریدم هر آنمن مکش به خون پر و بالم که ) 2
رومیان از بحث در مکث آمدند/ چینیان و رومیان بحث آمدند ) 3
روي گل دیدم گل روي توام آمد به یاد/ در چمن بودم سرکوي توام آمد به یاد ) 4

است؟متفاوتي قافیه با سایرین کدام بیت از لحاظ قاعده-3

پس کمال پادشاهی کی بدي/ قهر و بدي پس بماندي لطف، بی ) 1
کندسرو بین کآهنگ صحرا می/ کند میل بین کآن سرو باال می) 2
ور به چوگانم زند هیچش مگوي/ خواهم اندر پایش افتادن چو گوي ) 3
بوي من استعنبرذقن است یا سمن/گوي من است شکّرشکن است یا سخن) 4

است؟) 1(ي ي بیت کدام گزینه طبق قاعدهقافیه-4

دال جان آن بت ندانی چه گویی/ بتا پاي این ره نداري چه پویی ) 1
اياین چه شور است که ناگاه برانگیخته/ اي این چه رنگ است بر این گونه که آمیخته) 2
ضعیفان میفگن به کتف قوي/ جاي است اگر بشنوي نصیحت به) 3
پیاده برد زو به رفتن گرو/ رو راهبخت بی نگونسوار ) 4

135348/93%27%76

142308/92%31%69

123937/93%30%69

124147/94%24%69
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دشوار هاي نسبتاًسؤال

.سوال پاسخ دهند4ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 6یا (5سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

؟نیست» 1«ي ي کدام بیت طبق قاعدهقافیه-1

بر درگه او شهان نهادندي رو/ آن قصر که با چرخ همی زد پهلو ) 1
ي دلگشاي تودرد خندهي غنچه میپرده/ ساي تو ي مشکدهد طرّهتاب بنفشه می) 2
از ماه ابروان منت شرم باد رو/ شدي به تماشاي ماه نو گفتا برون ) 3
ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست/ ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ) 4

.قافیه صحیح است…ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه-2

امگاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیده/ ام ام ز دل و دیده دیدهمن هرچه دیده) 1
ي بامت نشیمنی نگزیدمبه غیر گوشه/ چه پریدم هر آنمن مکش به خون پر و بالم که ) 2
رومیان از بحث در مکث آمدند/ چینیان و رومیان بحث آمدند ) 3
روي گل دیدم گل روي توام آمد به یاد/ در چمن بودم سرکوي توام آمد به یاد ) 4

است؟متفاوتي قافیه با سایرین کدام بیت از لحاظ قاعده-3

پس کمال پادشاهی کی بدي/ قهر و بدي پس بماندي لطف، بی ) 1
کندسرو بین کآهنگ صحرا می/ کند میل بین کآن سرو باال می) 2
ور به چوگانم زند هیچش مگوي/ خواهم اندر پایش افتادن چو گوي ) 3
بوي من استعنبرذقن است یا سمن/گوي من است شکّرشکن است یا سخن) 4

است؟) 1(ي ي بیت کدام گزینه طبق قاعدهقافیه-4

دال جان آن بت ندانی چه گویی/ بتا پاي این ره نداري چه پویی ) 1
اياین چه شور است که ناگاه برانگیخته/ اي این چه رنگ است بر این گونه که آمیخته) 2
ضعیفان میفگن به کتف قوي/ جاي است اگر بشنوي نصیحت به) 3
پیاده برد زو به رفتن گرو/ رو راهبخت بی نگونسوار ) 4

135348/93%27%76

142308/92%31%69

123937/93%30%69

124147/94%24%69
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دشوار هاي نسبتاًسؤال

.سوال پاسخ دهند4ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 6یا (5سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

؟نیست» 1«ي ي کدام بیت طبق قاعدهقافیه-1

بر درگه او شهان نهادندي رو/ آن قصر که با چرخ همی زد پهلو ) 1
ي دلگشاي تودرد خندهي غنچه میپرده/ ساي تو ي مشکدهد طرّهتاب بنفشه می) 2
از ماه ابروان منت شرم باد رو/ شدي به تماشاي ماه نو گفتا برون ) 3
ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست/ ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ) 4

.قافیه صحیح است…ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه-2

امگاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیده/ ام ام ز دل و دیده دیدهمن هرچه دیده) 1
ي بامت نشیمنی نگزیدمبه غیر گوشه/ چه پریدم هر آنمن مکش به خون پر و بالم که ) 2
رومیان از بحث در مکث آمدند/ چینیان و رومیان بحث آمدند ) 3
روي گل دیدم گل روي توام آمد به یاد/ در چمن بودم سرکوي توام آمد به یاد ) 4

است؟متفاوتي قافیه با سایرین کدام بیت از لحاظ قاعده-3

پس کمال پادشاهی کی بدي/ قهر و بدي پس بماندي لطف، بی ) 1
کندسرو بین کآهنگ صحرا می/ کند میل بین کآن سرو باال می) 2
ور به چوگانم زند هیچش مگوي/ خواهم اندر پایش افتادن چو گوي ) 3
بوي من استعنبرذقن است یا سمن/گوي من است شکّرشکن است یا سخن) 4

است؟) 1(ي ي بیت کدام گزینه طبق قاعدهقافیه-4

دال جان آن بت ندانی چه گویی/ بتا پاي این ره نداري چه پویی ) 1
اياین چه شور است که ناگاه برانگیخته/ اي این چه رنگ است بر این گونه که آمیخته) 2
ضعیفان میفگن به کتف قوي/ جاي است اگر بشنوي نصیحت به) 3
پیاده برد زو به رفتن گرو/ رو راهبخت بی نگونسوار ) 4

135348/93%27%76

142308/92%31%69

123937/93%30%69

124147/94%24%69
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ادبیات اختصاصی

5446: کد کتاب

.باشندمی» 2«ي تابع قاعده…جزبهها ي گزینهي همههاقافیه-5

در فضاي قصر جست از شمع نور/ شد یکی پروانه تا قصري ز دور ) 1
که در دست چوگان اسیر است گوي/ چو عشق آمد از عقل دیگر مگوي ) 2
بس است آب گهر آسیاي دندان را/ اند آن را به هر که هر چه ضرور است داده) 3
خدا بینی از خویشتن بین مخواه/ در خود نگاه بزرگان نکردند ) 4

است؟متفاوتحروف اصلی قافیه در کدام بیت با ابیات دیگر -6

ز باال ایستاده ماهرویان/ به پیش اندر نشسته جنگجویان ) 1
به چشم و لب روان را درد و دارو/ تر شهربانو نکوتر بود و خوش) 2
به ناز او را جوابی داد نیکو/ چو از شاه این سخن بشنید شهرو ) 3
روکه روز و شب میاساي و همی/ مرا فرمان چنان آمد ز خسرو ) 4

است؟» صامت+ صامت+ مصوت«در بیت کدام گزینه حروف اصلی قافیه -7

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت/ ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت ) 1
شرح جمال حور ز رویت روایتی/ ي بهشت ز کویت حکایتی اي قصه) 2
خبر دل شنفتنم هوس است/ حال دل با تو گفتنم هوس است ) 3
رویان قرار از دل چو بستیزند بستانندپري/ بنشانند بویان غبار غم چو بنشینندسمن) 4

. است» حرف یا حروف الحاقی+ صامت + مصوت «به صورت …ي بیت گزینهجزبهي ابیات ي همهقافیه-8

عیشی است آن که بستانیش نیستتنگ/ جان ندارد هر که جانانیش نیست ) 1
داریش کردزهره و مه مشعله/ نُه فلک از دیده عماریش کرد ) 2
نجستم زندگانی را و گُم کردم جوانی را / جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را ) 3
تر کردم کنونروي خود گلگونه/ ي مرد است خون چون گلگونه: گفت) 4

.ذوقافیتین هستند…ي بیت گزینهجزبهي ابیات زیر همه-9

میل به میلش به تبرّك ربود/ گام به گام او چو تحرّك نمود ) 1
ستکه بیند که شمع از زبان سوخته/ ست از آن مرد دانا دهان دوخته) 2
جست خود مرگ اوياگر چند می/ نَبد کارگر گرز بر ترگ اوي )3
زبانم را بیانی آتشین ده/ نه دلم را داغ عشقی بر جبین) 4

135287/92%31%68

132198/94%31%68

132198/94%23%66

124147/94%49%65

142308/92%40%63
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است؟نشدهحرف یا حروف قافیه در کدام گزینه در برابر آن درست مشخص - 10

»الی«: که نبود این هر دو را زوالیخوش باش زان/ بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی ) 1
»می«: دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی/ سینه ماالمال درد است اي دریغا مرهمی ) 2
»وي«: نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگويمن / ي ابر است و بهار و لب جوي ساقیا سایه) 3
»ي«: کز هجی بینم زیان و از مدایح سود، نی/ گاه توبه کردن آمد از مدایح وز هجی) 4

؟نیستي کدام بیت درست قافیه- 11

من از تو روي نپیچم که مستحب منی/ اگر تو میل محبت کنی و گر نکنی) 1
کم شود از هر مژه چون سیل روانهاش/ تا کی به تمنّاي وصال تو یگانه) 2
چو شمعترسم از دل سر برآرد آتش جانم/ ؟ي پر تاب جان تا چند سوزانم چو شمعرشته) 3
غم زشت و نکو کجا خوردي/ جز به من التفات کی کردي ) 4

است؟» 2«ي ي چند بیت طبق قاعدهو قافیه» 1«ي ي چند بیت طبق قاعدهترتیب قافیهدر میان ابیات زیر، به- 12
کند که بتوان گفتفراق یار نه آن می/ ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت شنیده) الف
بگفت از جان شیرینم فزون است/ بر تو چون است بگفتا عشق شیرین ) ب
برد به دست نخست هستی ما را ز ما/ عشق بیفشرد پا بر نمط کبریا ) ج
گندم از گندم بروید جو ز جو/ از مکافات عمل غافل مشو ) د

با تو یاد هیچ کس نبود روا/ اي خدا اي فضل تو حاجت روا ) هـ
تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست/ دوست مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام ) و
جا ببردبختم ار یار شود رختم از این/ نیست در شهر نگاري که دل ما ببرد ) ز

چهار ـ سه) 4پنج ـ دو) 3دو ـ پنج) 2سه ـ چهار) 1
است؟متفاوتبیت کدام گزینه از نظر تعداد حروف اصلی قافیه با سایر ابیات - 13

بیداري ستاره در چشم جویباران/ هاي باران تر از برگ در بوسهاي مهربان) 1
هرجا چراغ دیده گمان کرده خانه است/ درگیر ظلمتم که پی یک نشانه است ) 2
کندها شکایت میاز جدایی/ کند نی چون حکایت میبشنو از) 3
گمان در دل من جاي کسی هست که نیستبی/ هاي کسی هست که نیست نفسم بند نفس) 4

1657710/92%35%63

1585010/93%38%62

144991/93%25%62

151768/94%28%60



سطحیهاي سهمجموعه کتابقافیه–1فصل 
11

ادبیات اختصاصی

5446: کد کتاب

ترتیـب، در  ، به»ي درونیقافیه و قافیه4ي ي میانی، ذوقافیتین، تبصرهقافیه«را در نظر بگیریم هاي آناگر قواعد قافیه و ویژگی- 14
کدام گزینه وجود دارد؟ابیات 

سست است عدو تا تو کمان داري سخت/ اي شاه زمین بر آسمان داري تخت )الف
دان بینیبه سوي عیب چون پویی گر او را غیب/ ده گویی عطا از خلق چون جویی گر او را مال)ب
جمله سر از یک گریبان برکنند/ ها چون زین بیابان در کنند روي)ج
ي فضلی تو سزاوار ثناییتو نماینده/ تو حکیمی تو عظیمی تو رحیمی تو کریمی )د

ب ـ الف ـ د ـ ج) 4ب ـ الف ـ ج ـ د) 3د ـ الف ـ ب ـ ج) 2ب ـ ج ـ د ـ الف) 1
است؟متفاوتي قافیه در کدام بیت قاعده- 15

چو تو گیج گداستکی زبون هم/ جوع رزق جان خاصان خداست ) 1
اختیاري نیست، این جمله خطاست/ او همی گوید که امر و نهی الست ) 2
ساجدان مخلص باباي تو/ افزاي تو ما محب جان روح) 3
ايتو باده! اي مست اي مگستو نی/ اي چون مگس در دوغ ما افتاده) 4

.تشکیل شده است» مصوت+ صامت+ مصوت بلند«حروف مشترك قافیه از …ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه- 16

استي من ز هجر خاري دگردر دیده/ هر روز دلم به زیر باري دگر است) 1
عذاري خوشمعاشر دلبري شیرین و ساقی گل/ کنار آب و پاي بید و طبع شعر و یاري خوش) 2
نشینیبه لطفش گفت رندي ره/ که روزي رهروي در سرزمینی) 3
شرح جمال حور ز رویت روایتی/ ي بهشت ز کویت حکایتیقصهاي ) 4

است؟نادرستیک از ابیات زیر ي کدامقافیه- 17

ترکه صورت نبندد از آن خوب/ گر چنان صورتش بسته تمثال) 1
نبیند ترهمرا روي نان می/ کسان شهد نوشند و مرغ و بره ) 2
آتشی در دل فکندي، جان ما را سوختی/ ساختی با رقیبان زلف خود بر باد دادي، ) 3
چنان چون شده باز جوید روان/ خرامان بشد سوي آب روان ) 4

135287/92%40%59

151768/94%21%58

96111/94%41%57

144991/93%30%57
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.، ذوقافیتین وجود دارد…ي گزینهجزهاي زیر بهي گزینهدر همه- 18

جمله سر از یک گریبان بر کنند/ ها چون زین بیابان در کنند روي) 1
سست است عدو تا تو کمان داري سخت/ اي شاه زمین بر آسمان داري تخت ) 2
محصول دعا در ره جانانه نهادیم/ ما درس سحر در ره میخانه نهادیم ) 3
افکنده از سیاست تو آسمان سپر/ مکارم تو شده در جهان خبر اي از ) 4

است؟معیوبي کدام بیت هاي قواعد دوگانه، قافیهطبق تبصره- 19

نشین کوي سربازان و رندانم چو شمعشب/ در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع ) 1
اگر راست خواهی ز سعدي شنو/ ي داستان کژ مرو به دنباله) 2
کَنندزود تریاقاتشان بر می/ کُنند زهرها هرچند زهري می) 3
چو دین با کافريذره ذره، هم/ چون کُل بنگري این جهان جنگ است)4

است؟» ذوقافیتین«بیتکدام - 20

داد یزدان را تو بیش از بیش دان/ هرچه خواهندت بده مندیش از آن ) 1
ي بیرون نبودجز ز عکس نخله/ گر در آبی نخل یا عرجون نمود ) 2
که ندارند آب جان جاودان/ نیست آسان مرگ بر جان خران ) 3
گه بر تنش جوعی گماشتگرچه گه/ روزي نداشت تا کنونش فضل بی) 4

144991/93%36%56

135287/92%13%55

132198/94%30%53



سطحیهاي سهمجموعه کتابقافیه–1فصل 
13

ادبیات اختصاصی

5446: کد کتاب

ر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند7ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستي کدام بیت، قافیه- 21

تو نکردي، او کشیدت ز امرِ کُن/ چون حقت داد آن ریاضت شکر کن ) 1
هنربنّا بگو اي کمیا که بی/ تر خانه با بنّا بود معقول) 2
بود غرّه به مال و بارگیکه/ سهل باشد نیز مهترزادگی ) 3
زوآرها روي در گریز از دام/ ش آرزو این جهان دام است و دانه) 4

سان است؟ي بیت زیر، یکي قافیهکار رفته در کدام گزینه با تبصرهي بهتبصره- 22
»ز آتش روي تو آب گل سوري رفته است/ که زلف سیهت بر گل روي آشفته است اي«

چو گردون ساده و صافی شدندهم/ زدند در فرو بستند و صیقل می) 1
درد من مسکینیآخر اي ماه تو هم/ امشب اي ماه به درد دل من تسکینی ) 2
زینب اسیري رفت و ما بر جاي بودیم/ از پا حسین افتاد و ما بر پاي بودیم ) 3
من زخم داغ آدم اندر سینه دارم/ ي دیرینه دارم صبوري کینهمن با ) 4

؟نیستي کدام بیت صحیح قافیه- 23

نهام بر در تو بالین که نی/ پیر گفتا که چه عزت زین به ) 1
کهنه را صد سال گویی باش نو/ سنگ را صد سال گویی لعل شو ) 2
که حسد آرد فلک بر جاه تو/ تا ثناي تو بگوید فضل هو ) 3
وي گریز نیست دل ناگزیر راکز / پذیر را ي آن دلنازم خدنگ غمزه) 4

است؟متفاوتي قافیه در دو بیت در کدام گزینه قاعده- 24

ي آب بقاستکردهخاك ما گل/ جوالن ماست زندگی سد ره) 1
وفایی اگر با وي نباشد بی/ چه خوش روزي بود روز جدایی 

اينقشم به مراد خویش بنگاشته/ اي آنم که توام ز خاك برداشته) 2
ور فلک را سقف بشکافد صدایی نشنود/اي خواهم که گوش آواز پایی نشنود گوشه

سازي اوآرزومند حدي/ آوازي او هستم از وصف خوش) 3
نشاید بریدن نینداخته/ نباید سخن گفت ناساخته 

دوستاند این هر دو بیبگفتا دشمن/ بگفتا جان مده بس دل که با اوست ) 4
پیمانه زدندگل آدم بسرشتند و به / دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند 

140849/94%11%52

147748/93%14%51

151768/94%26%50

135287/92%21%50

سطحیهاي سهمجموعه کتابقافیه–1فصل 
13

ادبیات اختصاصی

5446: کد کتاب

ر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند7ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستي کدام بیت، قافیه- 21

تو نکردي، او کشیدت ز امرِ کُن/ چون حقت داد آن ریاضت شکر کن ) 1
هنربنّا بگو اي کمیا که بی/ تر خانه با بنّا بود معقول) 2
بود غرّه به مال و بارگیکه/ سهل باشد نیز مهترزادگی ) 3
زوآرها روي در گریز از دام/ ش آرزو این جهان دام است و دانه) 4

سان است؟ي بیت زیر، یکي قافیهکار رفته در کدام گزینه با تبصرهي بهتبصره- 22
»ز آتش روي تو آب گل سوري رفته است/ که زلف سیهت بر گل روي آشفته است اي«

چو گردون ساده و صافی شدندهم/ زدند در فرو بستند و صیقل می) 1
درد من مسکینیآخر اي ماه تو هم/ امشب اي ماه به درد دل من تسکینی ) 2
زینب اسیري رفت و ما بر جاي بودیم/ از پا حسین افتاد و ما بر پاي بودیم ) 3
من زخم داغ آدم اندر سینه دارم/ ي دیرینه دارم صبوري کینهمن با ) 4

؟نیستي کدام بیت صحیح قافیه- 23

نهام بر در تو بالین که نی/ پیر گفتا که چه عزت زین به ) 1
کهنه را صد سال گویی باش نو/ سنگ را صد سال گویی لعل شو ) 2
که حسد آرد فلک بر جاه تو/ تا ثناي تو بگوید فضل هو ) 3
وي گریز نیست دل ناگزیر راکز / پذیر را ي آن دلنازم خدنگ غمزه) 4

است؟متفاوتي قافیه در دو بیت در کدام گزینه قاعده- 24

ي آب بقاستکردهخاك ما گل/ جوالن ماست زندگی سد ره) 1
وفایی اگر با وي نباشد بی/ چه خوش روزي بود روز جدایی 

اينقشم به مراد خویش بنگاشته/ اي آنم که توام ز خاك برداشته) 2
ور فلک را سقف بشکافد صدایی نشنود/اي خواهم که گوش آواز پایی نشنود گوشه

سازي اوآرزومند حدي/ آوازي او هستم از وصف خوش) 3
نشاید بریدن نینداخته/ نباید سخن گفت ناساخته 

دوستاند این هر دو بیبگفتا دشمن/ بگفتا جان مده بس دل که با اوست ) 4
پیمانه زدندگل آدم بسرشتند و به / دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند 

140849/94%11%52

147748/93%14%51

151768/94%26%50

135287/92%21%50

سطحیهاي سهمجموعه کتابقافیه–1فصل 
13

ادبیات اختصاصی

5446: کد کتاب

ر دشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند7ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستي کدام بیت، قافیه- 21

تو نکردي، او کشیدت ز امرِ کُن/ چون حقت داد آن ریاضت شکر کن ) 1
هنربنّا بگو اي کمیا که بی/ تر خانه با بنّا بود معقول) 2
بود غرّه به مال و بارگیکه/ سهل باشد نیز مهترزادگی ) 3
زوآرها روي در گریز از دام/ ش آرزو این جهان دام است و دانه) 4

سان است؟ي بیت زیر، یکي قافیهکار رفته در کدام گزینه با تبصرهي بهتبصره- 22
»ز آتش روي تو آب گل سوري رفته است/ که زلف سیهت بر گل روي آشفته است اي«

چو گردون ساده و صافی شدندهم/ زدند در فرو بستند و صیقل می) 1
درد من مسکینیآخر اي ماه تو هم/ امشب اي ماه به درد دل من تسکینی ) 2
زینب اسیري رفت و ما بر جاي بودیم/ از پا حسین افتاد و ما بر پاي بودیم ) 3
من زخم داغ آدم اندر سینه دارم/ ي دیرینه دارم صبوري کینهمن با ) 4

؟نیستي کدام بیت صحیح قافیه- 23

نهام بر در تو بالین که نی/ پیر گفتا که چه عزت زین به ) 1
کهنه را صد سال گویی باش نو/ سنگ را صد سال گویی لعل شو ) 2
که حسد آرد فلک بر جاه تو/ تا ثناي تو بگوید فضل هو ) 3
وي گریز نیست دل ناگزیر راکز / پذیر را ي آن دلنازم خدنگ غمزه) 4

است؟متفاوتي قافیه در دو بیت در کدام گزینه قاعده- 24

ي آب بقاستکردهخاك ما گل/ جوالن ماست زندگی سد ره) 1
وفایی اگر با وي نباشد بی/ چه خوش روزي بود روز جدایی 

اينقشم به مراد خویش بنگاشته/ اي آنم که توام ز خاك برداشته) 2
ور فلک را سقف بشکافد صدایی نشنود/اي خواهم که گوش آواز پایی نشنود گوشه

سازي اوآرزومند حدي/ آوازي او هستم از وصف خوش) 3
نشاید بریدن نینداخته/ نباید سخن گفت ناساخته 

دوستاند این هر دو بیبگفتا دشمن/ بگفتا جان مده بس دل که با اوست ) 4
پیمانه زدندگل آدم بسرشتند و به / دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند 

140849/94%11%52

147748/93%14%51

151768/94%26%50

135287/92%21%50
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است؟نادرست» قافیه«در کدام بیت، - 25

تَندجملگی او بر خیالی می/ کند که انکار حقایق میآن) 1
آب زرد و گنده و تیره شود/ ها شوره شود از فراق این خاك) 2
زنیبر حیات و راحتی بر می/ کنی بینی که نیکی میچون تو می) 3
رهی؟بدین تزویرها هم کیتو / گفت حق خود او جدا شد از بِهی ) 4

است؟نادرستقافیه شدن دو واژه در کدام گزینه - 26

ايآفتابی، مخفی اندر ذره/ اي در چه؟ دریاي نهان در قطره) 1
قرض تو کردي ز که خواهی گرو/ چون بکاري جو نروید غیر جو ) 2
تر بودجان به شیرینی رود، خوش/ تر از شکّر بود شاه چون شیرین)3
زان که شمعم من به سوزش روشنم/ قبله کنم بعد از این، این سوز را ) 4

کند؟هاي قافیه در آن صدق مییک از ویژگیاگر دو بیت زیر را در نظر بگیریم، کدام- 27
کرده است راي تاختن و قصد کارزار/ بر لشکر زمستان نوروز نامدار «

»ي نوروز نامدارجشن سده، طالیه/ و اینک بیامده است به پنجاه روز پیش 

ي خطیقافیه) 4رد القافیه) 3ذوقافیتین) 2ي میانیقافیه) 1
کدام گزینه مرتب کنیم،» وزنی ابدالي درونی و اختیار ، ذوقافیتین، قافیه)3(ي تبصره«ترتیب دارا بودن اگر بخواهیم ابیات زیر را به- 28

صحیح است؟
سست است عدو تا تو کمان داري سخت/ اي شاه زمین بر آسمان داري تخت ) الف
جانشان شاگرد شیطانان شده/ جنس شیطان آمده کافران هم) ب
کآب گفتار تو دامان قیامت شوید/ دولت نام تو حاشا که مقامت جوید ) ج
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا/ دولت منصور تویی نور تویی، سور تویی ) د

ج ـ ب ـ د ـ الف) 4ب ـ ج ـ الف ـ د) 3ج ـ الف ـ د ـ ب) 2ب ـ الف ـ د ـ ج ) 1
هاي کدام گزینه تعداد حروف الحاقی و اصلی قافیه با هم برابر است؟در بیت- 29

درمان نکردند مسکین غریبان/ چندان که گفتم غم با طبیبان) 1
هر چند گسست باز پیوستیمش / بستیمشآن دل که به زلف یار می) 2
که گویی آهویی سر در کمندم/ بندمچنان در قید مهرت پاي) 3
دست و تیغ عشق را زخم نمایانیم ما/ جان به لب داریم و همچون صبح خندانیم ما ) 4

2و4) 14و4) 13و3) 12و2) 1

135348/93%12%50

1657710/92%5%50

135287/92%31%48

1657710/92%25%48

123937/93%19%48
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ادبیات اختصاصی

5446: کد کتاب

است؟نادرستقافیه در کدام بیت - 30

غلت غلتان در خم چوگان عشق/ گرد بر پهلوي صدقگوي شو، می) 1
از پی تکمیل فعل و کار خویش/ چو خویشهر یکی خواهان دگر را هم) 2
جانشان شاگرد شیطانان شده/ جنس شیطان آمدهکافران هم) 3
کشدرا چون که دامن میآتشم / کشدبگذر اي مؤمن که نورت می) 4

؟نیستکدام بیت، ذوقافیتین - 31

پس به عشق غیب مطلق شاد شو/ اوالً از عیب خلق آزاد شو) 1
اي زایل شديآخر از وي ذره/ گر دوا را این مرض قابل بدي) 2
ندارم جانم از تحقیق دستمی/ انعام و این توفیق هستگرچه این) 3
بیند از سگان شیرانه اوحمله/ ور به خرگه بگذرد بیگانه رو) 4

است؟متفاوتها گانه، قافیه در کدام گزینه با دیگر گزینههاي هفتبا توجه به تبصره- 32

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند؟/ حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند ) 1
عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآید/ اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید ) 2
را چه شد؟دوستی کی آخر آمد دوستداران / بینیم یاران را چه شد؟ یاري اندر کس نمی) 3
از سر پیمان برفت بر سر پیمانه شد/ نشین دوش به میخانه شد زاهد خلوت) 4

است؟» 6ي تبصره«هاي قافیه در کدام گزینه مطابق با واژه- 33

ز باد جوانی دلش بر دمید/ چو سهراب شیر اوژن او را بدید ) 1
بر پور بیدار دل بردرید/ سبک تیغ تیز از میان برکشید ) 2
چنان چون شده باز جوید روان/ خرامان بشد سوي آب روان ) 3
توانزمانه بیامد نبودش/ خم آورد پشت دلیر جوان ) 4

سانی مصوت را در حروف اصلی قافیه رعایت نکرده است؟، یک»3«ي در کدام بیت، شاعر مطابق تبصره- 34

که نبیند آن به جز جان صفی/ بند تقدیر و قضاي مختفی ) 1
ي بخت است گل را بوي نغزداده/ قسمت حق است مه را روي نغز ) 2
شبانهاي ساقی صبوحی در ده می/ می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه )3
کنیباز ظفر به دست و شکاري نمی/ زنی نمیچوگان حکم در کف و گویی ) 4

142308/92%17%48

96111/94%25%47

164289/92%13%47

123937/93%43%46

134358/92%29%45
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است؟متفاوتهاي دیگر در کدام گزینه با گزینه» هاتعداد صامت«حروف اصلی قافیه از نظر - 35

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست/ دارم امید عاطفتی از جناب دوست) 1
اي، یعنی چهمست از خانه برون تاخته/ اي، یعنی چهناگهان پرده برانداخته) 2
خون عشاق تو در رهگذري نیست که نیست/ تو افتاده سري نیست که نیستبر سر راه) 3
باشد و این نیز نباشد که هست/ بود و نبود آن چه بلند است و پست) 4

است؟قافیه ساخته شده) 2(ي ي کدام بیت طبق قاعدهقافیه- 36

کز هجی بینم زیان و از مدایح سود نی/ گاه توبه کردن آمد از مدایح وز هجی ) 1
که آب روان باز ناید به جوي/ نشاط جوانی ز پیران مجوي ) 2
خداوند امر و خداوند نهی/ چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی ) 3
کس بر او دست نیابد که سر زلف تو بست/ به سر زلف تو بست دل دیوانه که خود را ) 4

است؟» ذوقافیتین«بیت کدام- 37

بر امید زنده سیمایی بود/ هرکه را با مرده سودایی بود ) 1
و آتش غم روي ننماید ز من/ سوختم چون بوي برناید ز من ) 2
خرقه درانداختهپیر خرد بین به می / شاه فلک بین به صبح پرده برانداخته ) 3
ي زیبا چه خواستیو اي باد از آن شکوفه/ رعنا چه خواستی ي اي چرخ از آن ستاره) 4

است؟» ذوقافیتین«کدام بیت - 38

تاشتا شوي با روح صالح خواجه/ ي جسم ولی را بنده باش ناقه) 1
چون شوي چون پیش تو گریان شود/ که از کبرش دلت لرزان بود آن) 2
تر رودچون رسن تابان نه واپس/ تر شود ات باید که شیرینمیوه) 3
در خیالش جان خیال خود بدید/ شد پدید شکر یزدان را که چون او ) 4

؟نیستقافیه در کدام بیت درست - 39

معنیهمه گفتار هرزه بی/ دوستی دعوي چون کنی خیره ) 1
هاي جانانمهاي خوش داد از اشارتبشارت/ فداي قاصد جانان کزو آسوده شد جانم ) 2
برمتا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر / هان اي طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم ) 3
غم زشت و نکو کجا خوردي/ جز به من التفات کی کردي ) 4

است؟) 2(ي حروف قافیه در کدام بیت مطابق تبصره- 40

گردن نهادیم الحکم هللا/ گر تیغ بارد در کوي آن ماه ) 1
طامات تا به چند و خرافات تا به کی/ ساقی بیا که شد قدح الله پر ز می ) 2
شرح جمال حور ز رویت روایتی/ ي بهشت ز کویت حکایتی اي قصه) 3
وز می چنان نه مستم کز عشق روي ساقی/ هنوز باقی عمرم  به آخر آمد عشقم ) 4

96111/94%26%45
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هاي دشوارتر سؤال

.سوال پاسخ دهند3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندسوال پاسخ ) 5یا (4ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستقافیه در کدام بیت - 41

بس پشیمان و غمین خواهی شدن/ ها تو بدنگر گدازي زین هوس) 1
جوهر آهن به کف مومی بود/ ها هم لحن داوودي کندکوه) 2
در کنارش آب زم دیدز گریه / چو پیش ویس شد او را دژم دید) 3
اندبا من و تو مرده، با حق زنده/ اندباد و خاك و آب و آتش بنده) 4

؟نیستي مذکور در برابر بیت کدام گزینه مربوط به آن تبصره- 42

)5ي تبصره(کند ها شکایت میوز جدایی/ کند بشنو این نی چون حکایت می) 1
)4ي تبصره(از پرده بسی راز نهانی به درافتاد / تا پرده ز رخسار چو ماه تو برافتاد ) 2
)3ي تبصره(اند کشتهنهایت خارهاي بی/ اند ناامید از هر دو عالم گشته) 3
)2ي تبصره(پنداشتیم چه میخود غلط بود آن/ ما ز یاران چشم یاري داشتیم ) 4

؟کنندنمیهاي ابیات کدام گزینه از یک قاعده پیروي قافیه- 43

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد/ طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد ) 1
به رامشگري بلبل نغزگوي/ بساط گل افکنده بر طرف جوي 

هادگر افسانهداریم از دیوانگی با یک/ ها ي ویرانههر شب من و دل تا سحر در گوشه) 2
با مغبچگان از دف و نی غلغله داریم/ به در پیر مغان ولوله داریم امشب 

با خیالم آشنا وز خویشتن بیگانه بود/ اي دیوانه بود؟ گویی مرا دلدادههیچ می) 3
تر از شب بود روزي که من دارمولی تاریک/ افروزي که من دارم جهان روشن ز مهر عالم

اي، دریاییگر به ساحل برسی قطره نه/ آیی اي، قطره، ز دریا چو به ساحلقطره) 4
هاست وز تو در دیده روشنایی/ هاست دیده را با تو آشنایی

96111/94%16%42
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)5ي تبصره(کند ها شکایت میوز جدایی/ کند بشنو این نی چون حکایت می) 1
)4ي تبصره(از پرده بسی راز نهانی به درافتاد / تا پرده ز رخسار چو ماه تو برافتاد ) 2
)3ي تبصره(اند کشتهنهایت خارهاي بی/ اند ناامید از هر دو عالم گشته) 3
)2ي تبصره(پنداشتیم چه میخود غلط بود آن/ ما ز یاران چشم یاري داشتیم ) 4

؟کنندنمیهاي ابیات کدام گزینه از یک قاعده پیروي قافیه- 43

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد/ طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد ) 1
به رامشگري بلبل نغزگوي/ بساط گل افکنده بر طرف جوي 
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با خیالم آشنا وز خویشتن بیگانه بود/ اي دیوانه بود؟ گویی مرا دلدادههیچ می) 3
تر از شب بود روزي که من دارمولی تاریک/ افروزي که من دارم جهان روشن ز مهر عالم

اي، دریاییگر به ساحل برسی قطره نه/ آیی اي، قطره، ز دریا چو به ساحلقطره) 4
هاست وز تو در دیده روشنایی/ هاست دیده را با تو آشنایی
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. استنکردهسانی، حروف قافیه را رعایت  ي یکمطابق تبصره…جزبهها ي گزینهشاعر در همه- 44

گر همه دشمنی کنی از همه دوستان بهی/ ام سهی اي که به حسن قامتت سرو ندیده) 1
رو سلسلههست بر جان سبک/ ملک و مال و اطلس این مرحله ) 2
شمع چنین نیامده است از در هیچ مجلسی/ ام کسی ام بسی چون تو ندیدهیار گرفته) 3
عمر رفته ره به سر نابرده گیر / بر سر آن گنج خود را مرده گیر ) 4

شود؟یافت می» عیب قافیه«در کدام بیت، - 45

در جهان حی و قیومی درآ/ از وباي زرق و محرومی برآ ) 1
نقل و قوت و قوت مست آن بود/ مطرب جان مونس مستان بود ) 2
گشت گویی حلق عشقاژدهایی/ بنگر این کشتی خلقان غرق عشق ) 3
رسد آن هم ز ماستچه بر ما میآن/ گفت شاه ما همه صدق و وفاست ) 4

.ي میانی وجود دارددر هر دو بیت قافیه…ي گزینهجزبهها ي گزینهدر همه- 46

زیرا نشاید در کرم بر خلق بستن هر دو در/ چون خواب را در هم زدي درده شراب ایزدي) 1
زیرا که فاز من شکر زیرا که خاب من کفر/ اي خورده جام ذوالمنن تشنیع بیهوده مزن

نشد او را در این ره سگ شمرچون شیر گیر حق / اندر تن من گر رگی هشیار یابی بردرش) 2
چون سحرچو جان تا شب شود همتا جسم گردد هم/  کوري هشیاران ده آن جام سلطانی بده

واهللا روحی ما نفر واهللا روحی ما کفر/ ان کان عیشا قد هجر و اختل عقلی من سهر) 3
آن خوبی و فراو جان و من چون قالبش حیران از/ چو شبشوش او روز و من هممن ابروش او ماه

که گویمش هجران خود بنمایمش خون جگر/ تا دیدمی جانان خود من جویمی درمان خود) 4
الدین را تبریز شهر و مشتهرمخدوم شمس/ اي گوهر بحر بقا چون حق تو بس پنهان لقا

هاي دوم، با سایر ي پایانی  مصراعهاافیهاند، در ابیات کدام گزینه، قها از یک غزل انتخاب شدهي گزینهکه ابیات همهبا توجه به این- 47
دارد؟تفاوتها گزینه

کز عکس روي او شب هجران سرآمدي/ دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدي ) 1
کز در مدام با قدح و ساغر آمدي/ ذکرش به خیر، ساقی فرخنده فال من

اي کاش هر چه زودتر از در درآمدي/ رسد تعبیر رفت، یار سفر کرده می) 2
اي کاشکی که پاش به سنگی برآمدي/ به سنگدلی کرد رهنمون آن کاو تو را 

تا یاد صحبتش سوي ما رهبر آمدي/ خوش بودي او به خواب بدیدي دیار خویش ) 3
هر دم پیام یار و خط دلبر آمدي/ آن عهد یاد باد که از بام و در مرا 

يي اسکندر آمدآب خضر نصیبه/ فیض ازل به زور و زر ار آمدي به دست ) 4
مظلومی ار شبی به در داور آمدي/ کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم 

135287/92%13%38
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با دیگر ابیات است؟متفاوتگانه، قافیه در کدام بیت هاي هفتبا توجه به تبصره- 48

کندکار آن شیر غلط بین می/ کند هرکه دندان ضعیفی می) 1
یا بگریم یا بگویم چون کنم/ تنم من میان گفت و گریه می) 2
رحمتم کن مهر من در دل نشان/ رنگ و رو از حال دل دارد نشان ) 3
نمرد کی خوري از وي بريتا / که به کاوش کشی از وي خوري آن) 4

؟داندنمیقافیهيدوگانهقواعدرعایتبهملزمراخود،3ي تبصرهطبقبیت،کدامسرودندرشاعر- 49

انددیدهرشکوهاجانحسرت/انددیدهآخرکهراهاآنبنگر) 1
بديکیپادشاهیکمالپس/بديوقهربیلطف،بمانديپس) 2
)ایدنی(نیید گرچهازوگردیدنیشکر/نییدخائناگرآییداوپیش) 3
روانپايوداردپنهانسیر/روانوجانچونخویشدرونکو) 4

ي ابیات کدام گزینه، کامالً یکسان است؟نقش دستوري حروف الحاقی در قافیه- 50

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم/ به خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد ) 1
پرورممن سالخورده، پیر خرابات/ مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست 

و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم/ ي خورشید سلطنت بر من فتاد سایه) 2
گویی که تیغ توست زبان سخنورم/ گشاد به یمن مدح تو صد ملک دلشعرم 

که فراموش مکن وقت دعاي سحرم/ اي نسیم سحري بندگی من برسان ) 3
که یک نظر فکنی، خود فکندي از نظرم/ ام در چشم بر آستان مرادت گشاده

موز سرکوي تو پرسند رفیقان خبر/ خرّم آن روز کزین مرحله بر بندم بار ) 4
به سیب بوستان و شهد و شیرم/ چو طفالن تا کی اي زاهد فریبی 
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