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 دانشگاهي پيش اتادبيّ 
 «سراسري ايهاي چهارگزينهپرسش»

39-78 
 ايهاي چهارگزينهتعداد پرسش 

 11 نامه : نياولدرس  -1
 5 : مناجات، نيايش درس دوم -2
 4  دادخواه ي/ كاوه: درآمدي بر ادبيات حماسيدرس سوم -3
/ درياي كرنه : درآمدي بر ادبيات غناييدرس چهارم -4

 من اين همه نيستم ناپديد/
11 

 7  ي خسرو با فرهادمناظره: درس پنجم -5
 11  : اكسير عشقدرس ششم -6
 1  : بهار عمرهفتم درس -7
 2  جو: مجنون و عيبدرس هشتم -8
 1  ي آشنا: سپيدهدرس نهم -9

 1  قلب مادر درس دهم: -11
 6 / سرور عشق : كيش مهردرس يازدهم -11
 1  رباعي و دوبيتي :درس دوازدهم -12
 5  چند حكايت از اسرارالتوحيد: درس سيزدهم -13
 2  هاي شعر فارسي: بارقهدرس چهاردهم -14
 7 گويي/ پرورده : درآمدي بر ادبيات تعليميدرس پانزدهم -15
 12  درس شانزدهم: ذكر حسين بن منصور حالج -16
 1 مست و هشيار: درس هفدهم -17
 1  رآمدي بر توصيف و تصويرگري: ددرس هجدهم -18
 3  : دماونديهدرس نوزدهم -19
 1 شب كوير درس بيستم: -21
 1 البالغه(جهاد )نهج درس بيست و يكم: -21
 4 ديوان شرقي درس بيست و دوم: -22
 1  درآمدي بر ادبيات معاصر درس بيست و سوم: -23
 1 خوان هشتم درس بيست و چهارم: -24
 5 صداي پاي آب و پنجم:درس بيست  -25
 4 درآمدي بر ادبيات داستاني درس بيست و ششم: -26
 1 آخرين درس درس بيست و هفتم: -27
 18 واژگان -28
 2 امال  -29
 31 هاي ادبيآرايه  -31
 1 تركيبي  -31

 اي(پرسش چهار گزينه 156كل كتاب )

  هاي زير موضوع آرايه ي كنكور )سراسرري(سال گذشته 7در
را بره خرود اختصراا داده  ايترين پرسش چهارگزينرهبيش ادبي
 است.
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 دانشگاهيات پيشادبيّ

  دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش

موالناا نگااامی از نای  نوازد و فریادنی عشق را پروردگار می»عبارت:  (1

، با کدام بیت «گذارد.ی حق بر او اثر میخیزد که جذبهوجودش برمی

 (39 - تجربی) تگاسب مفهومی دارد؟

دف و نی برر سرر  هر زمان با/ گفتند ی ما بین که به دستانراز سربسته( 1

   بازار دگر

 سوز و نه همدم دارم امشبنه دل/ ل ای نی که من غم دارم امشب بنا( 2

استاده اسرت سررو کمربسرته / مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان( 3

   است نی

هر نی که به آن لعر  کر ر برار / زند آتش به جهان از نفس گرم !صائب (4

 رسیده

 (39ا  انسانی)  دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات  (2

 ( در نیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید والسّالم1

 خوابی/ ننهادی هنر کجا یابی( تن به دود چراغ و بی2

داند/ که بره دل داغ ترو را در عرو  ی عشق کسی می( حال دل سوخته3

 مرهم زد

 کناسان/ که باکد بر نظاره جنگ آساننشنیدی از گیتی ( مگر4

 (ايپرسش چهارگزينه 11)نامه  ني
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 « 4»یگزیگه (1

ی اصلی در واقع خداسرت و رریراد موانرا و نایی دو بیت: نوازندهارتباط مع

 ی حق و واص  کدن به خداوند است.نفس گرم صائب حاص  جذبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «2» یگزیگه (2

:کسی که دود چراغ نخورده و زحمت ن شیده هنرر و ریریلت «2» یگزینه

 کسب نمی کند.

 ان عاکق باخبر نیست.بهره از عشق از حالِ دل انسانسان بی :«1» یگزینه

را درک کند که داغ عشق تو را بر  عاکقتواند حال : کسی می«3» یگزینه

 دل خود زده باکد.

باید در میردان  رسد،: جنگ برای تماکاگران آسان به نظر می«4» یگزینه

 جنگ بود تا حال جنگاوران و سختی جنگ را درک کرد.

 درس اول

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيات پيشادبيّ

 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش
  (23 -)رياضی  ؟است متفاوتکدام بیت با دیار ابیات  مفهوم (3

ای آور که گیررد در تابیده سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردی / مس( دل بی1

 تو اکسیرم

ای باید کره برر لرب ظرف نیست / وحشی( می ز رط  عشق خوردن کار هر بی2

 گیرد این پیمانه را 

( ساقیا در قدح باده چه پیمودی دوش / که حریفان همه در خروا  گراننرد 3

 هنوز

 هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیستحرم این هوش جز بیم (4
 

 

 

 

 

  د.ندیار تگاسب داربا یك …بیت  استثگایبهی ابیات مفهوم نمه (4
 (39 -انسانی) 

 والسالم ،درنیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید (1

 می بسیار سفر باید تا پخته کود خامی/ صوری نشود صاری تا درن شد جا (2

 خبر بودپختگان نتوان گفت سوز عشق/ خام از عذا  سوختگان بیبا نیم (3

کرش خرویش/ کره مگرو حرال دل پیر میخانه چه خوش گفت به دُردی (4

 سوخته با خامی چند

 



   

 
01 

 «3» یگزیگه (3

چنین است: حقیقرت عشرق را « 4»و « 2»، «1»های مفهوم مشترک گزینه

درد و دردآکرنا ازم خص هرمکند و برای درک آن، کرهر کسی درک نمی

گویرد: با اکاره به تأثیر زیاد باده و کررا  می« 3»ی است اما در بیت گزینه

 اند؟ساقی در جام کرا  ...... در خوا 

 

 

 

 

 «2»ی گزیگه (4

دل اند از حال عاکقان و عارران سروختهخامانی که به درد عشق دچار نشده

ی اسرت. در گزینره «4و  3 ، 1»های خبرند. این مفهوم مشترک گزینرهبی

تجربره آمرده اسرت و به معنی بی «خام»تجربه و  به معنای با «پخته» «2»

ی این مطلب است که باید مراح  متعددی را طی کررد ترا بره مرتبره بیان

 باتجربگی رسید.

 

 درس اول

دانشپيش

 گاهي

 درس اول

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيات پيشادبيّ

 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش
 (39-زبان) است؟ متفاوتکدام بیت با دیار ابیات  مفهوم (5

 و هم جراحت دل ( ای درد و غم تو راحت دل/ هم مرهم1

 ( دردم از یار است و درمان نیز هم/ دل ردای او کد و جان نیز هم2

 ( همچو نی زهری و تریاقی که دید/ همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟3

( دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست/ گر دردمند عشق بنالرد 4

 غریب نیست

 

 

 

  مفهوم بیت (6

 رویمما ز دریاییم و دریا می»

 « رویامز باالییم و باال می ما 

 (88 -رياضی) ؟نداردبا کدام بیت، تگاسب 

 ( جزء جهان است کخص مردم روزی/ باز کود جزء بی گمان به سوی ک 1

( به اص  باز کود ررع و هست نزد خرد/ مر این حردی  مسرلم هرم ایرن م ر  2

 )زده کده(میرو  

 ر دریا رتدتپد تا باز د( ماهی از دریا چو در صحرا رتد/ می3

( سیری طلب م ن که کس اندر نشیب خاک/ جز تشنه لب نیامرد و جرز 4

 ناکتا نشد



   

 
01 

  «4»ی گزیگه (5

راحرت، مررهم و جراحرت، درد و درد و  منشرأ« 3و  2 ، 1»ی هرادر گزینه

 کده است. معرریدرمان، زهر و تریاق )پادزهر( یك چیز 

 

 

 

 

 «4»ی گزیگه (6

های خرویش اسرت. گزینره أو مبرد ال بازگشت به اص ؤمفهوم بیت مورد س

 بیان همین مطلب است. نیز « 3و 2 ،1»

 

 

 

 

 

 درس اول

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيات پيشادبيّ

 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش
 متن زیر، با کدام بیت تگاسب مفهومی دارد؟ (7

آورد، کشش انسان آگاه باه ساوی چه در این نی آوازی پدید میآن»

عالم معگا، به سوی پروردگار، به سوی کل و حقیقت نستی اسات و در 

نوازد و فریاد موالنا نگاامی از نی می حقیقت این نی عشق را پروردگار

 (88 -تجربی)   «.گذاردی حق بر او اثر  میخیزد که جذبهوجودش برمی

( یار از پرده هویدا کد و یاران غار / یوسفی هست دریغرا کره خریرداری 1

 نیست

( ذرّه ی خاکم و در کوی توام جای خوش است/ ترسرم ای دوسرت کره برادی 2

 ببرد ناگاهم

ی خورکید کد/ ای کم از کربنم، ترو هرم آیینره را از روکن دلی آیینه( کبنم 3

 پرداز ده

 برد مرارسد/ پرواز دل به سوی خدا می( با بال کوق، ذرّه به خورکید می4

 

 ؟ندارددر کدام بیت وجود « کُلّ شیء یَرجَعُ الی اَصله»مفهوم عبارت  (8

  (87ا  رياضی) 

 ن، پا در دل دریا نهادتاد/ سیر جا( سیر جسم خشك، بر خش ی ر1

 ها را در پی است ها مر ررع( مادر ررزند، جویان وی است/ اص 2

 ( دل تو را در کوی اه  دل کشد/ تن تو را در حبس آ  و گ  کشد3

 هااندر زمین چنگال ها/ تن، زده( جان، گشاده سوی گردون بال4
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 «4»ی گزیگه (7

ن به عالم دیگر مطرح کده در متن داده کده کوق و ذوق انسان برای رسید

 هم آمده است. «4»ی است. این معنی در بیت گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 «2»ی گزیگه (8

ای در پی اص  کود که هرچیز یا پدیدهبیان می« 4و  3،  1»های در گزینه

 اص ، جویای ررع است.« 2»ی خویش است، اما در گزینه

 درس اول

دانشپيش

 گاهي



 

  
11 

 دانشگاهيات پيشادبيّ

 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش
 بیت  (9

 درنیابد حال پخته نیچ خام»

 « والساّلم ،دپس سخن کوتاه بای 

 (87ا  رياضی) ؟نداردبا کدام بیت ارتباط معگایی 

 ای قصّه به خامی( سعدی سخن یار نگوید بر اغیار/ هرگز نبرد سوخته1

کش خرویش/  کره مگرو حرال دل ( پیر میخانه چه خوش گفت به دردی2

 سوخته با خامی چند

 ی نبرد خامی( رردا به داغ دوزخ ناپخته ای بسوزد/ کامروز آتش عشق، از و3

(  هر که در آتش نررت بی خبر از سوز ماست/ سوخته دانرد کره چیسرت 4

 پختن سودای خام

 

 

 ؟ نداردمفهوم بیت زیر، در کدام بیت وجود  (11

 درنیابد حال پخته نیچ خام»

  «پس سخن کوتاه باید، والسالم 
  (87ا  تجربی) 

 نیست  نیاید بوی عود/ پخته داند کاین سخن با خام بر( تا نسوزد 1

 ( رریاد من از سوختگی هاست از آتش/ چون باده ز خامی نبود جوش و خروکم2

 ( دردا که بپختیم در این سوز نهانی/ وان را خبر از آتش ما نیست که خام است  3

( آتش روی تو زین گونه که در خلق گررت/ عجب از سوختگی نیسرت کره خرامی 4

 عجب است
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 «3»ی گزیگه (9

حرال عاکرقان را  ،بیان کده است که ارراد خرام «4و  2 ،1»های در گزینه

بیان کده است اررادی در جهران هسرتند  «3»ی یابند، اما در گزینهنمیدر

 کنند.که عشق واقعی را درک نمی

 

 

 

 

 

 « 4»ی گزیگه(11

حال و هوای عاررران و سرال ان را  : ارراد خام،«3و  2 ، 1»های مفهوم بیت

ال: آن که راه عشق نسپرده از حال عرارف ؤد سیابند. معنای بیت موردرنمی

 کنیم.خبر است، پس سخن را کوتاه میواص  بی

 درس اول

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيات پيشادبيّ

 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش
 بیت:  (11

 باو ای نای، حال عاشقان را»

 « آزمایده آواز تو جان میااک 

 (87ا  هنر)  ارتباط مفهومی دارد؟ ،با کدام بیت

   تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست/ ( روزها گر ررت گو رو باک نیست1

 هر که بی روزی است روزش دیر کد/ ( هر که جز ماهی ز آبش سیر کد2

 کندهای عشق مجنون میقصه/ کند(  نی حدی  راه پر خون می3

 لیك کس را دید جان دستور نیست/ ز جان و جان ز تن مستور نیست تن( 4

 

 

 

حسگت به ازل نظر چو در کارم کرد / بگمود جمال و عاشق زارم »بیت  (12

  (32 -)زبان ؟نداردکدام بیت قرابت مفهومی با « کرد

( کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را / که تا دور ابد باقی بر او حسن 1

 و ثنا آمد

کند عشق ( لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز کار / حسن چو جلوه می2

 کودزیاد می

و نظر بر ( چه رتنه بود که حسن تو در جهان انداخت / که یك دم از ت3

 توان انداختنمی

 تا رقم حسن تو زد آسمان / نامزد عشق تو آمد جهان (4

اي(پرسش چهارگزينه 5مناجات، نيايش  )  
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 «3»ی گزیگه(11

و راه پرخطرر  برازی حرال عاکرق پاکبازگوکننرده« نی»در بیت داده کده 

داسرتان خرونین عشرق را بیران « نری»نیرز  « 3» یدر گزینه است. عشق 

 کند.می

 

 

 

 

 

 «1»ی گزیگه(12

حسرن و زیبرایی معشروق « 4و  3، 2»های گزینه در بین صورت سؤال و

)در اینجا خداوند( سبب عاکق کردن جهران و جهانیران کرده اسرت. در 

حسن تدبیر ممدوح و ستوده کده اسرت و برا دیگرر ابیرات « 1»ی گزینه

 قرابت معنایی ندارد.

 درس دوم

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيادبيّات پيش

چون قوتی در این بیغوله نست، پای واوالن لاالل رفاتن و »در متن   (13 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش

ن خامی است. آزادمرد از قبض و بسط امور دنیاا خیال محال پختن نشا

« ی مهّمات راجح داند.گه برون آید که ترتیب امور معاد را بر نمهآن

 وجود دارد؟ ولط امالییچگد 

 (39-انسانی) 

 ( دو2 ( یك1

 ( چهار4 ( سه3

 

 

« تعزّ  نزت تءزو  ذ تزمن  نزت تءزو »ی کدام بیت با توجه به آیه مفهوم (14

 (39 -رياضی) است؟ متفاوت

 ( ی ی را همی تاج کاهی دهد/ ی ی را به دریا به ماهی دهد1

 ( ی ی را که دربند بینی مخند/ مبادا که روزی درارتی به بند2

 ( ی ی را ز ماهی رساند به ماه/ ی ی را ز مه اندر آرد به چاه3

 ( ی ی را دهد تاج و تخت بلند/ ی ی را کند خوار و زار و نژند4
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 «1»ی گزیگه(13

 ی ضالل )به معنی گمراهی( غلط نوکته کده است.تن، کلمهدر م

 

 

 

 

 

 

 

 

  «2»ی گزیگه(14

کند و هر کسری را معنی آیه: خداوند هر کسی را بخواهد عزیز و گرامی می

بیانگر گردش احوال « 2»ی کند. مفهوم بیت گزینهبخواهد ذلی  و خوار می

 و ن وهش غرور و ت بّر است.

 درس دوم

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيادبيّات پيش

 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش
در کادام بیات اشااره « نَت تَءو  ذَ تُمِنُّ نَت تَءو  تُعُِّّ»ی به مضمون آیه (15

 (88 -انسانی)  است؟ نشده

 ( کاله سعادت ی ی بر سرش/ گلیم کقاوت ی ی در برش1

 ی عام اوست/ بر این خوان یغما چه دکمن چه دوست( ادیمِ )سفره( زمین سفره2

 ( ی ی را به سر بر نهد تاج بخت/ ی ی را به خاک اندر آرد ز تخت3

 ( گلستان کند آتشی بر خلی / گروهی بر آتش برد ز آ  نی 4

 

 

 

 ترتیب کدام است؟به« بیغوله، مالنی، کتم، تیه، انحطاط»نای معگی واژه (16

  (87 -تجربی)  

 ( بی رایده، بازیچه، پنهان داکتن، سرگردانی، رروآمدن1

 ( ویرانه، آات لهو، پنهان داکتن، بیابان، پست کدن               2

 ( بیچارگی، آات لهو، جهان نیستی، بیابان بی آ  و علف، پستی3

 ای در خانه، تهی کده، پوکیدگی، گمراهی، ررو ارتادن( گوکه4
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 «2»ی گزیگه(15

خداونررد هرکرره را »ی داده کررده، برره میررمون آیرره« 4و 3، 1» هایگزینرره

 هر یك بره نروعی« کند.گرداند و هرکه را بخواهد خوار میبخواهد عزیز می

کنرد کره خروان نعمرت کاعر اکراره می« 2»ی اکاره دارند. در بیت گزینه

 خداوندی همه جا گسترده کده است.

 

 

 

 

 «2»ی گزیگه(16

 ی خانه، ویرانهبیغوله: کنج، گوکه

 مالهی: جمع ملهی، آات لهو

 کتم: پنهان کردن، پنهان داکتن

 تیه: گمراهی، سرگردانی، بیابان بی آ  و علف

 دن، پست کدن، به پستی گراییدنانحطاط: ررود آم

 درس دوم

دانشپيش

 گاهي
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 دانشگاهيادبيّات پيش

  دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش

 

  (32 -)تجربی  ؟باشدنمیمفهوم ابیات دو گانه، در کدام گزیگه یکسان  (17

 ی کب / آن کس داند که نخفته است دوشا( از تو نپرسند دراز1

 هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی 

ی لب بسته را قال  نتواند ی دام گررتاری دهن واکردن است / ماه( حلقه2

 گررت

 زبانزبان درکش ای مرد بسیاردان / که رردا قلم نیست بر بی 

( کد جنگ و نظر آمد، کد زهر و ک ر آمد / کد سنگ و گهرر آمرد، کرد 3

 قف  و کلید آمد

 هنر خوار کد جادویی ارجمند / نهان راستی، آک ارا گزند 

ر بردی کرز طررف دوسرت گر کشد مهر رخت بر دل من تیغ رواست / ه (4

 رسد جمله ن وست

جا کره وصر  اوسرت جام ار ز دست دوست بود زهر و می ی ی است / آن 

 چه محرا  و چه کنشت]بتخانه[

 

 

 اي(پرسش چهارگزينه 4)ي دادخواه درآمدي بر ادبيات حماسي، كاوه
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 «3»ی گزیگه (17

هر دو بیت اکاره به ایرن دارد کره کسری حرال دیگرری را «: 1»ی گزینه

 کند که خود صاحب آن حال باکد و طعم آن را چشیده باکد.درک می

 کند.: هر دو بیت خاموکی و سخن نگفتن را توصیه می«2»ی گزینه

در هرر دو بیرت  «هر چه از دوست رسد نی وسرت»: مفهوم «4»ی گزینه

 ت رار کده است.

ها و جرایگزین در بیت اول صحبت از رررتن ناپسرندی« 3»اما در گزینه 

ه ها برهاست ولی در بیت دوم از روزگار و جایگزین کدن بدیکدن خوبی

 ها گله کده است یعنی برع س بیت اول.جای خوبی

 

 

 

 درس سوم
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 دانشگاهيادبيّات پيش

ی ملّی حماساه، اشااره شاده به زمیگه ،…جز بیت ی ابیات بهدر نمه (18 دانشگاهيزبان و ادبيّات فارسي پيش

 (39 -تجربی)   است.

 ( همی به آسمان کد به پرّ عقا / به زاری به ساری رتاد اندر آ 1

 ( به جمشیررد بر گوهر ارشرراندند/ مررر آن روز را روز نو خوانرردند2

 ( چو دید آن دررشان درررش مرا/ به گوش آمدش بانگ رخش مرا3

 ( به ایوان خرامید و بنشست کراد/ کاله کیرررانی به سررر بر نرررهاد4
 

 

 

 

، پاسخ مثبت مردم باه دعاوت کااوه …ابیات به استثگای بیت  ینمه (19

 (83 -انسانی)   تحت عگوان بیت:

 بپویید کاین مهتر آنرمن است»

 باشد.، می«ه دل دشمن استجهان آفرین را ب

 ( چو کاوه برون آمد از پیش کاه/ بر او انجمن گشت بازارگاه1

 ( سوی لش ر آرریدون کدند/ ز نیرنگ ضحاک بیرون کدند2

 گه ی ایك ز درگاه کاه/ برآمد خروکیدن دادگاه( هم آن3

 ( همی ررت پیش اندرون مرد گرد/ سپاهی بر او انجمن کد نه خرد4
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   «1»ی گزیگه (18

« کاله کیرانی»و « دررش»، «نوروز»، «جمشید« »4و  3،  2»های در گزینه

 ی ملّی حماسه اکاره دارند.هر کدام به نحوی به زمینه

 

 

 

 

 

 «3»ی گزیگه (19

حرکت مرردم و رررتن بره سروی رریردون را بیران « 4و  2،  1» هایگزینه

 کند.می

 

 

 

 درس سوم


