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  درس اول/ اول  بخش
  

  آشنايي با چند اصطالح
  هر كس كه اين ندارد حقّا كه آن ندارد/ جمال جانان ميل جهان ندارد  جان بي
  يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد/ كس نشاني، زان دلستان نديدم  با هيچ

  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد/ هر شبنمي در اين ره، صد بحر آتشين است 
  اي ساربان فروكش، كاين ره كران ندارد/ سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن 

  بشنو كه پند پيران هيچت زيان ندارد/ خواندت به عشرت  چنگ خميده قامت مي
  مست است و در حق او، كس اين گمان ندارد/ اي دل طريق رندي از محتسب بياموز 

  فروخوان تا زر نهان ندارد گلدر گوش / رون كايام داد بر باد قا جاحوال گن
  كان شوخ سربريده، بند زبان ندارد/ گر خود رقيب شمع است، اسرار از او بپوشان 

  زيرا كه چون تو شاهي كس در جهان ندارد/ كس در جهان ندارد يك بنده همچو حافظ 

شعر باال در نه سطر سروده شده اسـت كـه هـر يـك از ايـن      . استمقدار شعر و به عبارت ديگر، واحد شعر  ترين كم: بيت
  .نام دارد» بيت«سطرها يك 

  .گويند مي» فرد«بيان كند، به آن بيت،  يك بيتاگر شاعر مقصود خود را تنها در  :فرد
  :مانند اين بيت از سعدي

  كه مردم به چشمش نمايند خوار/ بزرگي نماند بر آن پايدار 

وزنـي كـه در   . شود ي معمولي ديده نمي هاي شعر وجود دارد و در يك جمله كه در هر يك از مصراعاست  آهنگ خاصي: وزن
اي  گونـه  است كه در چگونگي قرار گرفتن كلمات آن مصراع وجود دارد؛ بـه  نظميشود، تابع  ها احساس مي هر يك از مصراع

كند، آن وزن نخستين احساس نخواهد شد؛ براي مثـال  اي حذف شود يا جاي كلمه يا كلماتي تغيير  اگر در هر مصراع كلمه كه
كـه  » جمال جانان نـدارد  ميل جهان جان بي«: شود را در ابتداي بيت قرار دهيم، مصراع اول چنين مي» ميل جهان«در اولين بيت 

  .شود كنيم كه وزن شعر خلل يافته است و آهنگ پيشين ديگر احساس نمي در اين صورت به خوبي احساس مي

در شعر حـافظ،  » ندارد«ي  واژه. شود تكرار مي) از نظر لفظ و معني(عيناً هاي قافيه،  كلمه يا كلماتي است كه بعد از واژه: فردي
   .رديف است

  .شود شعري كه رديف دارد، مردف خوانده مي: مردف
  .ي قافيه است ي اشعار رديف ندارند و در مصراع يا بيتي كه مردف نيست، آخرين واژه، كلمه همه:  توجه

ههنامنام  درسدرس




o 
 
 
 

ي صفحه
11  

  اولبخش  )6604: كد( هاي ادبي آرايه كانون فرهنگي آموزش

در شعري كه خوانديم، حروف . شود هاي قبل از رديف تكرار مي است كه در پايان واژه حرف يا حروف مشتركي: قافيـه حروف 
  .هاي زوج، قبل از رديف تكرار شده است در مصراع اول و مصراع» ان«مشترك 

در » ان«در شعر حافظ، حروف مشترك . ك باشدها مشتر هايي است كه حرف يا حروف قافيه در آخر آن واژه: كلمات قافيـه 
  .اند كه كلمات قافيه هستند قرار گرفته» …جهان، آن، نشان، بيان و «كلماتي نظير 

  .نام دارد» مصرّع«داشته باشد،  هر دو مصراع آن قافيهبيتي كه  :مصرّع
  : مقفّا

  .شود خوانده مي» مقفّا«دارد،  مصراع آن قافيهيك بيتي كه تنها 
  :قالب

، زيـرا قافيـه   هاسـت  ي آن چگـونگي قافيـه  ، تفـاوت در  هـا  تفاوت قالب. نام دارد» قالب«بخشد،  شكلي كه قافيه به شعر مي
هـاي   هاي بعدي با انواع قالـب  در درس. هاي فرد يا زوج يا در آخر هر دو مصراع يك بيت بيايد تواند تنها در پايان مصراع مي

  .تر آشنا خواهيد شد بيش …و » دوبيتي«، »رباعي«، »غزل«، »قصيده«
 شود ها حاصل مي هاي متفاوتي دارد اما قالب شعر نيمايي از كوتاه و بلند شدن مصراع شعر سنتي قالب :  توجه.  

  : تخلّص
. را بياورد تا خواننده بداند كه شـعر از آن اوسـت   نام شعري خويشهاي ماقبل آخر،  آن است كه شاعر در بيت پاياني يا بيت

  .در بيت آخر آمده است) حافظ(در شعر حافظ، تخلّص شاعر . گويند مي» تخلّص«ري شاعر، به نام شع
  

 )آشنايي با چند اصطالحكتاب درسي ـ ( .باشد» فرد«تواند يك تك بيتي يا بيت  مي …ي  بيت گزينه جز بهي ابيات زير  همه -1

  استغفار يا رب از هر چه خطا رفت هزار/ نااميد از در رحمت به كجا شايد رفت ) 1
  الّا تو چراغ رحمتش داري پيش/ جايي نرسد كس به توانايي خويش ) 2
  كمان را زه كن و بر باره بر سنگ/ زبانند  و گر بيني كه با هم يك) 3
  نظران را غم بيگانه و خويش صاحب/ نظران را نبود جز غم خويش  كوته) 4

 )يي با چند اصطالحآشناكتاب درسي ـ (  ترين مقدار سخن موزون چه نام دارد؟ كم -2

  دوبيتي) 4  مصراع) 3  بيت) 2  فرد) 1
  كدام بيت از ابيات زير، مردف است؟ -3

  فتاد  جوشش عشق است كاندر مي /آتش عشق است كاندر ني فتاد ) 1
  باديــه پيمــاي و مراحــل گزين /صيدگـري بـود عجـب تيـزبين ) 2
  جـويد روانچنان چـون شـده باز  /خرامـان بشـد سـوي آب روان ) 3
  پـس سـخن كــوتاه بايد والسالم/درنيابـد حـال پـخته هيچ خـام ) 4

 )90آبان  6كانون  آزمون(  ؟نيست» مردف«كدام بيت  -4

  گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش/ فكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش) 1
  شكرخاي تو خوش ي شيريندلم از عشوه/ اي همه شكل تو مطبوع و همه جاي تو خوش) 2
  معاشر دلبري شيرين و ساقي گلعذاري خوش/ كنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش) 3
    بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش/ ايم در اين شهر بخت خويشما آزموده) 4
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 )90آبان  20كانون آزمون (  است؟» مردف«كدام گزينه  -5
 امچون نگاه آشنا از چشم يار افتاده/  امروزگاري شد زچشم اعتبار افتاده) 1
  پيري تو به تدبير و جوان داري بخت / حمله سبك آري و گران داري رخت) 2
  امي گل آرميدهخارم ولي به سايه/ اماشكم ولي به پاي عزيزان چكيده) 3
    تر ز رهاييچون بدانست كه در بند تو خوش/ تو مپندار كه سعدي زكمندت بگريزد) 4

 )91آبان  12كانون  آزمون(  م گزينه، هر دو بيت، مردف است؟در كدا - 6
  به سعيت مسلماني آباد باد/ رعيت پناها، دلت شاد باد ) الف
  چه داني كه صاحب واليت خود اوست/ كسي را كه نزديك ظنّت بد اوست ) ب
  لب از تشنگي خشك بر طرف جوي/ جوي   دالرام در بر، دالرام) پ
  همي شاد گردد ز بويش روان/ يش روان گالبست گويي به جو) ت
  نه در كنج توحيدشان جاي كس/ نه سوداي خودشان نه پرواي كس ) ث
  آدم و دام و دد كيستند؟ بني/ كه پس آسمان و زمين چيستند؟ ) ج
  كه در دست چوگان اسير است گوي/ چو عشق آمد از عقل ديگر مگوي ) چ
  اگر من نباشم رواستچو او هست / مرا بر تلف حرص داني چراست ) ح
  ت و ح  ) 4  پ و ث) 3  ب و ج) 2  الف و چ) 1

 )آشنايي با چند اصطالحكتاب درسي ـ (  ؟نيستنددر كدام گزينه، هر دو بيت، مردف  -7
  ستم بركس از گردش دور نيست/ بخنديد و گفت اي پسر جور نيست ) الف
  دچو بيدق كه ناگاه فرزين شو/ كه افتد كه با جاه و تمكين شود ) ب
  كه معني طلب كرد و دعوي بهشت/ قيامت كسي بيني اندر بهشت ) پ
  فروشست گرد غم از روي من/ نگه كرد باز آسمان سوي من ) ت
  آمد خروش از نهاد جوان را بر/ چو حاتم به آزادگي سر نهاد ) ث
  بسا كار منعم زبر زير شد/ بسا مفلس بينوا سير شد ) ج
  نيايد دگر خبث از او در وجود/ چه دشمن كرم بيند و لطف و جود ) چ
  توان گفت با اهل دل او نماند/ بزرگي كزو نام نيكو نماند ) ح
  پ و ث  ) 4  ت و ح) 3  ب و ج) 2  الف و چ) 1

 )90آذر  18 كانون آزمون(  است؟» مصرّع«كدام بيت  -8
  چه بگويم؟ كه غم از دل برود چون تو بيايي/  گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم) 1
  نكنم خاصه در ايام اتابك، دوهوايي/  خلق گويند برو دل به هواي دگري ده) 2
  رود كاشوب و فرياد از زمين بر آسمانم مي/  بازآي و بر چشمم نشين اي دلستان نازنين) 3
  هوا دژم شد و دي ماه جاي تير نشست /  درخت زرد شد و آسمان به قير نشست) 4

 )90مهر  21 كانون  آزمون(  .رّع هستندمص …ي  ها جز گزينه ي گزينه همه -9
  تواند كرد؟ سفينه با دل دريا چه مي/ تواند كرد؟  ي ما چه مي قدح به حوصله) 1
  مالحظه جان را كند نثار سپند كه بي/ چه ديده است در آن آتشين عذار سپند؟ ) 2
  اند لعل تو را به خون جگرها سرشته/ اند  ها برشته روي تو را به آتش دل) 3
  تاب زد   دست و پايي زير تيغش گر دل بي/ فشاند  رحم قاتل مي گرد خجلت از دل بي) 4



o 
 
 
 

ي صفحه
13  

  اولبخش  )6604: كد( هاي ادبي آرايه كانون فرهنگي آموزش

 )آشنايي با چند اصطالحكتاب درسي ـ (  ؟نيستكدام يك از ابيات زير، مصرّع  -10
  دعــاي نيم شبـي دفع صـد بال بكند /دال بسـوز كـه سوز تــو كــارها بـــكند ) 1
  در و ديـوار گواهي بدهد كاري هست /اري نيستگر بگويم كه مرا با تو سر و كـ) 2
  دردا كـه راز پنهان خواهد شد آشكارا /رود ز دستـم صاحبدالن خـدا را  يدل مـ) 3
  هـر كـه ايـن آتش نــدارد نيست باد /آتــش است ايـن بانگ ناي و نيست باد ) 4

  )ا چند اصطالحآشنايي بكتاب درسي ـ (  .هستند» مقّفا« …بيت  جز بهي ابيات زير  همه -11
  كــان درد بــه صـد هـزار درمـان نـدهـم / از دوســت بـــه يـــادگـــار، دردي دارم) 1
  يـار تـويـي غـار تـويـي خـواجه نگه دار مرا / يـار مـرا غـار مـرا عـشق جـگر خـوار مــرا) 2
  و مجموعان پراكنديتـو در جمع آمدي ناگاه  / تـر حالت فراغت بود و جمعيت مـرا زين پيش) 3
  پيـش رخ زنـده كنش كشتـه و افكنده شـدم / اي اي در طرب آغشته نه گفت كه تو كشته نه) 4

 )90آبان  6كانون  آزمون(  .مقفّا هستند …ي  گزينه جز بهها  ي گزينههمه -12
  توبه از مي وقت گل ديوانه باشم گر كنم/ كاران كرده باشم بارها  من كه عيب توبه) 1
  كند وه كه دلم چه ياد از آن عهدشكن نمي/ شود زلف بنفشه پرشكن  ز نسيم ميچون ) 2
  تا من حكايت جم و كاووس كي كنم/ كي بود در زمانه وفا، جام مي بيار ) 3
    كنمكار كي  زنم، اينمن الف عقل مي/ كنم  حاشا كه من به موسم گل، ترك مي) 4

 )آشنايي با چند اصطالحاب درسي ـ كت(  شعر زير درست است؟ ي هاركدام گزينه درب -13

 »وز فلك خون خم كه جويد باز/ دالن كه گويد باز  حال خونين«
  رديف: كلمات قافيه، باز: حروف قافيه، گويد و جويد: ويد) 1
  كلمات قافيه، رديف ندارد: حروف قافيه، باز و باز: از) 2
  رديف: كلمات قافيه، باز: حروف قافيه، گويد و جويد: گوي و جوي) 3
  كلمات قافيه، رديف ندارد: حروف قافيه، گويد باز و جويد باز: ـَ د) 4

  )آشنايي با چند اصطالحكتاب درسي ـ (  اند؟ كدام» حروف قافيه«و » كلمات قافيه« ترتيب بهدر بيت زير  -14
 »مقدمش يارب مبارك باد بر سرو و سمن/ افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن «
 »من«ـ »  طرف چمن، سرو و سمن«) 2  » رف و ـَ رو ـَ«ـ »  طرف، سرو«) 1

  »ـَ من«ـ »  طرف چمن و سمن«) 4   » ـَ ن«ـ »  چمن، سمن«) 3
  )91آبان  12 كانون آزمون(  ؟نيست قافيه ي واژه گزينه كدام زير بيت دو در -15

  بود ما دعاي و درس از ميكده رونق/  بود صهبا گرو در ما دفتر ها سال
  بود افتاده مذاق در شرابم ساقي لب وز/  بود افتاده اتّفاق سحرگه دي جامم دو يك

    مذاق) 4  اتّفاق) 3  دعا) 2  صهبا) 1
 )93آبان 9 كانون آزمون(  ؟نيستكدام عبارت درست  - 16

  .ترين مقدار سخن موزون، يك مصراع استكم) 1
 .شودخوانده مي» مقفّا«بيتي كه يك مصراع آن قافيه دارد، ) 2

  .هاستي آنها، تفاوت در چگونگي قافيهتفاوت قالب) 3
  .سازدقافيه تابع رديف است و تداعي معاني را ممكن مي) 4
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  دومدرس / اول  بخش

  ترين عامل موسيقي شعر وزن، اصلي
  .هم در شعر اهميت دارند تخيل و زبانعالوه بر اين دو عامل  .است عاطفه و وزنترين عوامل تأثيرگذار شعر،  اصلي

  .انجامد مي) استعاره ـ مجاز ـ كنايه تشبيه ـ ( صور خيالتصرّف شاعر در طبيعت است كه به آفرينش  :تخيل

  .گيرد كار مي هايي است كه يك شاعر به ي واژگان و جمله مجموعه :زبان

خـود احسـاس   گونـه كـه    كوشد اين حاالت را همان شاعر مي. كنند ها در ذهن شاعر ايجاد مي حاالت عاطفي كه حادثه :عاطفه
  .ترين عامل پيدايي شعر است عاطفه اساسي. كرده به ديگران منتقل كند

  .همان آهنگ خاص شعر است :وزن

ترين واحـد   واج كوچك. آيد هجا از واج پديد مي. كند بار باز شدن آن را ادا مي مقدار آوايي است كه دهان با يك ):بخش(هجا 
  .شود ميآوايي زبان است كه باعث تغيير معني كلمات 

  .استكه شامل شش مصوت و بيست و سه صامت  واج دارد 29زبان فارسي 
  )ـــــــــــ(هاي بلند  مصوت) ـَـــِــُــ(هاي كوتاه  مصوت

  سه واجي است» با«شود؛ مثالً هجاي  محسوب مي دو واجمصوت بلند در وزن شعر  هر :   1توجه  

  .هستند يك صامت و يك مصوت كوتاها ي دو مصوت كوتاههاي بلند برابر با  مصوت
  .اند واج 23ها  صامت

  ت ـ ط(شوند؛ مثالً  كه صداي يكسان دارند، يك صامت محسوب مي هايي صامت :   2توجه(  
  

  )ك(جِ ـ ت ـ كه ) مصوت كوتاه+ صامت (هجاي كوتاه  -1
  با ـ مي ـ گو) مصوت بلند+ صامت (

  هجاي بلند - 2  هجا انواع
  بد ـ دل ـ كَم) صامت+ ت كوتاه مصو+ صامت (

  بار ـ دور ـ نيز) صامت+ مصوت بلند + صامت ( -1
  دست ـ پشت ـ سيل)  صامت+ صامت + مصوت كوتاه + صامت ( - 2  هجاي كشيده -3

  دوخت ـ نيست ـ داشت) صامت+ صامت + مصوت بلند + صامت ( -3
  

  ) U(و عالمت هجاي كشيده ) -(مت هجاي بلند عال )U(كوتاه  هجاي: عالمت هجاها

  و          ا  
 ي

نامهنامه  درسدرس
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 چند نكته   :  
  .ها برابر است هر هجا يك مصوت دارد؛ بنابراين، تعداد هجا با تعداد مصوت -1
  شه    خاخواهش: نويسيم مثال خوانيم مي گونه كه مي هر هجا را همان -2
  نبي     كا كابين: مثال. شود بعد از مصوت بلند حذف مي) نون ساكن(» نْ«صامت  -3
  .است» صامت+ مصوت + صامت » «اَز«: مثال. شود اي با مصوت آغاز نمي در زبان فارسي هيچ واژه -4
  .اند وزن ها هم در هر شعر تمام مصراع -5

  .ها با هم برابر است وزن هستند؛ زيرا هجاهاي آن هم) عروض(در وزن شعر » كرامت و بدانم«ي  دو واژه
  
  
  
  

  

  »دلدار ـ ناليم«دو واژه فقط در هجاها با هم برابرند؛ مانند  :وزني عروضي هم
  »تكثير ـ تَكميل«اند؛ مانند  ها هم با يكديگر يكسان عالوه بر برابري هجا، مصوت :وزني صرفي هم

  .وزني عروضي است متر از ه خوش آهنگ هم وزني صرفي،
  

  )91مهر  21 كانون آزمون(  ؟نيست درست شعر در تأثيرگذار عوامل خصوص در گزينه كدام -17
  .سازد مي متمايز ديگر يك از را آنان شعر شاعران تخيل) 1
  .گيرد مي كار به شاعر يك كه است هايي جمله و واژگان ي مجموعه زبان) 2
  .است خيال صور آفرينش ،تطبيع در شاعر تصرّف يا تخيل ي نتيجه) 3
 .  مؤثّرند شعر تأثيرگذاري در نيز آهنگ يا وزن و عاطفه) 4

 )وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعركتاب درسي، (  معرّف اصطالحات كدام گزينه هستند؟ ترتيب بههر يك از عبارات زير  - 18

  »رين عامل پيدايش شعرت اساسي«، »ديگر ي شعر شاعران از يك متمايزكننده«، »تصرّف شاعر در طبيعت«
  تخيل، زبان، عاطفه) 2    وزن، عاطفه  تخيل،) 1
  زبان، وزن، تخيل ) 4    زبان، عاطفه، تخيل) 3

مصـداق ايـن   » .شود دو كلمه معاني متفـاوتي داشـته باشـند    ترين واحد آوايي زبان است كه سبب مي كوچك« -19
 )وسيقي شعركتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل م(  تعريف كدام گزينه است؟

  هجا) 4  واج) 3  واژه) 2  تكواژ) 1
  )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(  تر است؟ هاي كدام گزينه، بيش تعداد مصوت -20

  گري پژوهش) 4  درماندگي) 3  گوهرفروش) 2  گر ياري) 1
  )ن، اصلي ترين عامل موسيقي شعركتاب درسي، وز(  ها با هم برابر است؟ ها و مصوت يك از واژگان زير، تعداد صامت در كدام - 21

  محبت) 4  آرايه) 3  ني نامه) 2  امارت) 1

مت  را  كـ  
U   -   -  
  نم  دا  بـ
U   -   -  
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 )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(وزن هستند؟ ها با هم، هم ي واژه در كدام گزينه، همه -22

  پژمرده ـ  افسرده ـ پاييزه ـ خوابيده) 1
  تغزّل ـ تخلّص ـ شريطه ـ قصيده) 2
  ميعادگاه ـ بوستان ـ چمنزار ـ زار سبزه) 3
  آموزش ـ پرورش ـ پژوهش ـ آفرينش) 4

 )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(  است؟ متفاوتهجاي آخر كدام گزينه از نظر امتداد با بقيه  -23

 ميالد) 4  راهنمايي) 3  انتظار) 2  گلنار) 1

   .وزن هستند و هم تمام كلمات از نظر تعداد و ترتيب هجاها يكسان بوده …ي در گزينهفقط  -24

  )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(
  فروش خانه ـ گلباالبلند ـ سرافراز ـ صاحب) 1
  نامه ـ گنجينه ـ بلندقامت ـ صاحب جمالسال) 2
  كتابخانه ـ دانشمند ـ باغبان ـ مهرَباني) 3
   دانشگاه ـ ثروتمند ـ استبداد ـ آراميد) 4

 )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(؟نيستوزن  با كدام گزينه هم» گيرم شبنشينم و صبر پي«مصراع  -25

 گويند مرا چو زاد مادر) 2  تا درد و ورم فرونشيند) 1

  گردان شد هر كه چون الله كاسه) 4 اي زلف تو هر خمي كمندي) 3
  )ن عامل موسيقي شعركتاب درسي، وزن، اصلي تري(اند؟ واژگان كدام گزينه همگي داراي هجاي كشيده - 26

 آفتاب ـ خاركش ـ سيستان) 2  احساس ـ آموزش ـ خواري) 1

  روش خوش ـ مقصود ـ سيمين) 4  گير كمان ـ نشين دل ـ آفرينش) 3
«ترتيب از  هجاهاي كدام گزينه به -27 UUU «درست شده است؟ 

 )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(
  گويند مرا چو زاد مادر) 2  كند چون حكايت ميبشنو از ني ) 1
  نبيني باغبان چون گل بكارد) 4    بنشينم و صبر پيش گيرم) 3

 مطابق كدام گزينه است؟» نه چندان كه يك سو نهي آشنايي/ جدايي گمان برده بودم وليكن «عالمت هجاهاي بيت  - 28

 )كتاب درسي، وزن، اصلي ترين عامل موسيقي شعر(

1 (UUUUU/UUUUU   
2 (UUUU/UUUU   
3 (UUUU/UUUU   
4 (UUUUU/UUUU   



o 
 
 
 

ي صفحه
17  

  اولبخش  )6604: كد( هاي ادبي آرايه كانون فرهنگي آموزش

 )90مهر  22 كانون آزمون(  تري وجود دارد؟ي بيشدر كدام گزينه، هجاهاي كشيده -29
    .سعي كن عقل، ياري هميشگي برايت باشد) 1
 .ترين نگاه، نگاه مهرَبانِ مادر استلطيف) 2

  .پرسد، نيستتر از ناداني كه از دانا نميبچيزي عجي) 3
  .  در شكست، درسي به نامِ پيروزي وجود دارد) 4

 )90مهر  22كانون  آزمون(  وزن هستند؟ كلمات كدام گزينه، همگي، هم -30
 ستمگر ـ سماور ـ پيكر) 2    رفت ـ كتاب ـ شنيد) 1

  ريخت ـ كوزه ـ باد  ) 4  ستايش ـ گشايش ـ جهانگير) 3
 )90آبان  6كانون  آزمون(  ؟نيستوزن  با بقيه همكدام گزينه  -31

  كه راضي نگردد به آزار كس) 2  ام قادري پارساوشتو را ديده) 1
    رايي چه پاكيزه طبعي، چه پاكيزه) 4  جوابي دهي شور شهري نشاني) 3

 )90آبان  20كانون  آزمون(  هايشان نيز يكسان است؟وزني تعداد صامت كدام دو كلمه عالوه بر هم -32
  نيست ـ باره) 2    كارد ـ ديد) 1
  ابر ـ آب  ) 4    بيست ـ عشق) 3

 )91مهر  21كانون  آزمون(  هجاهاي مصراع زير با كدام گزينه برابر است؟ -33

 »ز كوشش به هر چيز خواهي رسيد«
  گل ز تاب آتش دوري، شدم غرق عرق چون) 2    ي جان اي شمع نهان خانه) 1
  عشق  آن جمله گهرها را اندر شكند در) 4  داد چيست؟ اگر مرگ، داد است بي) 3

  )91مهر  21كانون  آزمون(  اند؟ وزن هاي كدام گزينه با يكديگر همتمام واژه -34
 نفايس، سحرها، لوازم، سپاهي) 2  سنگ، روزنامه  صالحديد، خرابكار، شهاب) 1

   ها، قوانين، مصوتشمارش، كتاب) 4  اساسي، اصولي، معمولي، نفوذي) 3
 )94مهر25كانون  آزمون(  ؟نيستندوزن م گزينه با هم، همهاي كداواژه -35

    نيكي، نيكو، ديوار) 2    صدق، صدر، درد) 1
 انتظار، انتظام، انتشار ) 4    ميالد، ميعاد، گلزار) 3

 )93آبان  9كانون  آزمون(  هاي زير هم وزن است؟با چه تعداد از واژه» مهمان«ي واژه - 36

 »صيقل، ماشين، قالي، كامران، زيبا، مقصود، تالش، سراب، مهديسردار، سرفه، قفسه، كفّاش، دربان، «
 نه) 4  هشت) 3  هفت) 2  شش) 1

 ي بيت زير از جهت داشتن قافيه و رديف و نوع هجاهاي مصراع اول درست است؟كدام گزينه درباره -37

 )93آبان 23كانون  آزمون(  »جا دل ما گشاد بي ماآن/ ما را سفري فتاد بي ما «
   ردف ـ بلند، بلند، كوتاه، كوتاه، كوتاه، كشيده، بلند، بلندمصرّع و م) 1

  مقفّا و مردف ـ بلند، بلند، كوتاه، كوتاه، بلند، كوتاه، كشيده، بلند، بلند) 2
  مقفّا و مردف ـ بلند، بلند، كوتاه، كوتاه، بلند، كوتاه، بلند، كشيده، بلند) 3
  بلند، كوتاه، كشيده، بلند، بلندمصرّع و مردف ـ بلند، بلند، كوتاه، كوتاه، ) 4




