سه سطحی فارسی ( ،)1پایۀ دهم

1

ادبیات تعلیمی
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

شماره صفحه

تعداد تست

شماره تست

7
10
14
74

26
29
32

1 -26
27 -55
56 -87

جمع

2

ادبیات پایداري
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

3

ادبیات غنایی
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

4

ادبیات سفر و زندگی
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

شماره صفحه

تعداد تست

20
22
25
79

20
20
16

88 -107
108 -127
128 -143

5

ادبیات انقالب اسالمی
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

6

ادبیات حماسی
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

شماره صفحه

تعداد تست

29
31
32
85

12
13
16

144 -155
156 -168
169 -184

7

ادبیات داستانی
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

8

ادبیات جهان
سؤالهای نسبتاً دشوار
سؤالهای دشوار
سؤالهای دشوارتر
پاسخ تشریحی

جمع
جمع کل فارسی ()1

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

آبی

شماره صفحه

تعداد تست

شماره تست

36
37
40
87

13
15
17

185 -197
198 -212
213 -229

زرد

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

جمعبندي فصل
45

آبی

شماره صفحه

تعداد تست

شماره تست

44
47
50
90

21
21
25

230 -250
251 -271
272 -296

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

جمعبندي فصل
67

آبی

شماره صفحه

تعداد تست

شماره تست

55
56
58
94

10
12
11

297 -306
307 -318
319 -329

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

جمعبندي فصل
33

آبی

شماره صفحه

تعداد تست

شماره تست

61
63
66
96

16
18
20

330 -345
346 -363
364 -383

جمع

زرد

جمعبندي فصل
41

جمع

آبی

سبز

آبی

شماره تست

جمع

آبی

سبز

زرد

جمعبندي فصل
56

جمع

آبی

سبز

زرد

آبی

شماره تست

جمع

مسلطم

نسبتاً مسلطم

جمعبندي فصل
87

جمع

ارزیابی پیشرفت
مسلط نیستم

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

جمعبندي فصل
54

آبی

شماره صفحه

تعداد تست

شماره تست

70
71
72
100

5
6
6

384 -388
389 -394
395 -400

سبز

زرد

ارزیابی پیشرفت
مسلطم

نسبتاً مسلطم

مسلط نیستم

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

آبی

سبز

زرد

جمعبندي فصل
17
 400تست

آبی

سبز

زرد

ادﺑﯿﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ

ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺘﺎب ،ﺟـﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﺳﺆالﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدار ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه ،در اﯾﻦ ﺟـﺪول ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎره ﺳﺆالﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﻄﺢ،
ً
ّ
)ﻧﺴﺒﺘﺎ دﺷﻮار ،دﺷﻮار ،دﺷﻮارﺗﺮ( ،درﺻﺪﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال و ﺷﻤﺎرۀ
ﺳﺆالﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﭼﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽروﯾﻢ درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ و ﺳـﺆالﻫﺎ
دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮارﺗﺮ

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮار

ﺳﺆالهﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮارﺗﺮ

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮار

ﺳﺆالﻫﺎي  ۵۶ﺗﺎ ۶٠

ﺳﺆالﻫﺎی  ٢٧ﺗﺎ ٣١

ﺳﺆالﻫﺎي  ١ﺗﺎ ٤

ﺳﺆالﻫﺎي  ۶١ﺗﺎ ۶٩

ﺳﺆالﻫﺎی  ٣٢ﺗﺎ ٣٧

ﺳﺆالﻫﺎي  ۵ﺗﺎ ١٠

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  63%ﺗﺎ 49%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  71%ﺗﺎ 64%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  56%ﺗﺎ 27%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  67%ﺗﺎ 57%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  78%ﺗﺎ 68%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  77%ﺗﺎ 73%

ﺳﺆالهﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

77%

73%

78%
68%

64%
57%

49%

 5ﺳﺆال دﺷﻮار

 5ﺳﺆال دﺷﻮارﺗﺮ

60
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  63%ﺑﻪ49%

 4ﺳﺆال ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

27%

1

4

31
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  71%ﺑﻪ 64%

 6ﺳﺆال دﺷﻮار

 9ﺳﺆال دﺷﻮارﺗﺮ

5

10

37

69

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  67%ﺑﻪ 57%درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  78%ﺑﻪ68%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  56%ﺑﻪ 27%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  77%ﺑﻪ 73%

 6ﺳﺆال ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

ﻟﻐﺖ و اﻣﻼ

آراﯾﻪ

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮارﺗﺮ

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮار

ﺳﺆالهﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮارﺗﺮ

ﺳﺆالهﺎی دﺷﻮار

ﺳﺆالهﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

ﺳﺆالﻫﺎي  ٧٠ﺗﺎ ٧۶

ﺳﺆالﻫﺎی  ٣٨ﺗﺎ ٤٢

ﺳﺆالﻫﺎي  ١١ﺗﺎ ١۵

ﺳﺆالﻫﺎي  ٧٧ﺗﺎ ٨٧

ﺳﺆالﻫﺎی  ٤٣ﺗﺎ ۵۵

ﺳﺆالﻫﺎي  ١۶ﺗﺎ ٢۶

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  51%ﺗﺎ 22%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  63%ﺗﺎ 52%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  78%ﺗﺎ 64%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  48%ﺗﺎ 26%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  63%ﺗﺎ 49%

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  79%ﺗﺎ 66%

78%

79%

64%

66%

52%

49%

22%

26%
 5ﺳﺆال دﺷﻮار

 7ﺳﺆال دﺷﻮارﺗﺮ

15

42

76
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  51%ﺑﻪ 22%

 5ﺳﺆال ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  63%ﺑﻪ52%

11

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  78%ﺑﻪ 64%

 13ﺳﺆال دﺷﻮار

 11ﺳﺆال دﺷﻮارﺗﺮ

26

55

87
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  48%ﺑﻪ 26%

 11ﺳﺆال ﻧﺴﺒﺘًﺎ دﺷﻮار

درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  63%ﺑﻪ 49%

دﺳـﺘﻮر زﺑﺎن

16
درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  79%ﺑﻪ 66%

ﻣﻔﻬـﻮم

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
 -1درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
۱
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال

 ۲درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ دادهاﻧﺪ.

 ۳ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن

فارسی ( – )1پایۀ دهم

فصل یکم :ادبیات تعلیمی
1

مبحث :لغت و امال
 -1کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟
 )1شـد عرصهی زمین چو بساط ارم جوان
 )2سلـطاننـشان عـرصهی اقلیم سلـطنت
 )3سـیـمـرغ وهـم را نـبـود قـوّت عـروج
 )4حکمش روان چو باد در اطراف برّ و بهر

از پرتو سعادت شاه جهانستان
المکان
ایوان
مسند
باالنشین
آنجا که باز همّت او سازد آشیان
مهرش نهان چو روح در اعضای انس و جان

 -2کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟
 )1جواب تـلـخ چـه داری بگـوی و باک مدار
 )2و گر به خنده درآیی چه جای مرهم ریش
 )3یـکی لـطیفه ز من بشـنو ای که در آفاق
 )4گرت بـدایـع سـعـدی نـبـاشـد انـدر بـار

که شهد محض بود چون تو بر دهان آری
که ممکن است که در جسم مرده جان آری
سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آری
بـه پیـش اهـل و غـرابـت چه ارمغـان آری؟

 -3چند تا از واژههای زیر نادرست معنا شده است؟
«برازندگی :حیات  /پیرایه :زیور  /تعلّل :بهانهآوردن ،درنگکردن  /تیزپا :شتابنده  /خیره :سرگشته  /غلغلهزن :شور و غوغاکنان
 /فرج :گشایش  /قفا :پشت گردن  /گلبُن :بوتهی گل  /معرکه :میدان جنگ  /مفتاح :کلید  /نادره :بیمانند  /نمط :شوق»
 )4چهار
 )3سه
 )2دو
 )1یک
 -4کدام واژه بیت زیر را کامل میکند؟
«تکیهگه تو حق شد نه عصا  /انداز عصا و آن را ...کن»
 )2شکن
 )1نمط

77%
64%
95/07/23

75%
54%
97/09/16

74%
69%
97/08/04

73%
 )3یله

 )4قوت

63%
95/08/07

مبحث :آرایه
 -5کدام بیت حسآمیزی دارد؟
 )1بـــوی بـهار آمـد بـنال ای بـلـبـل شیـریـننفس
 )2گـیـرنـد مردم دوسـتـان نـامـهـربـان و مـهـربـان
 )3محـمـول پـیـشآهــنگ را از من بـگـو ای ساربان
 )4پند خردمندان چه سود اکنـون که بندم سخت شد

ور پایبندی همچو من ،فریاد میخوان از قفس
هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس
تو خواب میکن بر شتر تا بانگ میدارد جرس
گر جستم این بار از قـفس بیـدار باشـم زین سپـس

 -6کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1بدید آنچـه موسی بجست و ندید
 )2شـنیـدم رفـتی و یـاری گرفـتـی
 )3گفتیم شعـر نازک و شیرین آبـدار
 )4جـهـان خرّم و آب چون انـگبـین

شنید آنچه موسی چنان کم شنید
اگر گوشم شنید چشمم مبیناد
چون شد ردیف شعر تر ما دهان دوست
هـمـی مـشــک بویــیـد روی زمـیـن

 -7کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1بـوی دهـن تـو از چـمـن مـیشـنـوم
 )2ز رنگآمیزی دوران مشو غافل ز من بشنو
 )3گـر دهـد بـاد صـبا مژدهی وصلت خواجو
 )4میخـورم زهـر غمت را به حالوت دلشاد

رنگ تو ز الله و سمن میشنوم
می رنگین به جام انداز و عارض ارغوانی کن
مشنو کان همه چون درنگری باد هواست
ماتـمی را که بـود ســود نـدیـده اسـت کـسـی

78%
72%
95/08/21

75%
55%
97/07/20

73%
60%
95/07/23

 1در این کتاب ،سؤاالت هر فصل به صورت مبحثی تنظیم شده است .بنابراین شما می توانید سؤاالت این کتاب را به دو شیوه تمرین کنید:
 )1فصل محور :در هر مرحله تمام سؤاالت یک درس را پاسخ دهید.
 )2مبحثی :در هر مرحله سؤاالت یک مبحث (لغت و امال ،آرایه و تاریخ ادبیات ،دستور زبان ،مفهوم) را پاسخ دهید.

7

فارسی ( – )1پایۀ دهم

فصل یکم :ادبیات تعلیمی

 -8با توجه به ابیات ،آرایههای «تشبیه ،جناس ،حسآمیزی ،کنایه» بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟
یادگاری که در این گنبد دوّار بماند
الف) از صـدای سـخـن عـشـق نـدیـدم خـوشتر
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس
ب) مـن کـه قـول ناصحان را خواندمی قول رباب
کنار آب رکنآباد و گلگشت مصلّا را
ج) بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت
اگر میگیرد این آتش ،زمانی ور نمیگیرد
د) من آن آیـینه را روزی به دست آرم سکندروار
 )4ج ،د ،الف ،ب
 )3د ،الف ،ب ،ج
 )2د ،ج ،الف ،ب
 )1الف ،ب ،ج ،د
 -9کدام آرایه در بیت زیر نیست؟
«من به تو ای زود سیر تشنة دیرینهام  /دشنه مکش همچو صبح تشنه مکش چون سراب»
 )2شخصیتبخشی
 )1کنایه
 )4جناس
 )3حسآمیزی
-10کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1پـیـش رویـت دگـران صـورت بر دیوارند
 )2آن که گویـند به عمری شب قدری باشد
 )3عجب از چـشم تو دارم که شبانش تا روز
 )4سعدی اندازه ندارد که چه شیرینسخنی

72%
55%
97/08/4

69%
29%
96/09/17

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
مگر آن است که با دوست به پایان آرند
خواب میگیرد و شهری ز غمت بیدارند
بـاغ طـبـعـت هـمـه مرغـان شـکرگـفتـارنـد

68%
43%
96/07/21

مبحث :دستور زبان
-11عبارت زیر چند فعل مضارع اخباری دارد؟
«اگر کارگران به جدول درآمد مدیران شرکت نگاه کنند ،عددهای کالنی میبینند و آنها را با درآمد خود مقایسه میکنند.
خبرهایی به گوش من رسیده است که همین االن هم بعضیها دارند کارهایی میکنند که آیندۀ شرکت را به خطر میاندازد».
 )4پنج
 )3چهار
 )2سه
 )1دو
-12ابیات زیر را در کدام نوع ادبی میتوان گنجاند؟
«ای خواجه اگر قامت اقبال تو امروز  /مانند الف هیچ خم و پیچ ندارد
بسیار تفاخر مکن امروز که فردا  /معلوم تو گردد که الف هیچ ندارد»
 )3ادبیّات انقالب اسالمی
 )2ادبیّات تعلیمی
 )1ادبیّات پایداری

97/11/05

59%
 )4ادبیّات حماسی

پروانههای سوخته پرها و بالها
رسوای خلق گردد و گویند سالها
خورشید را زیان نرسد از زوالها
بـا آن که آشـنـا شده بـود از مثـالها

-15کدام عبارت دربارۀ دو «آن» مشخّصشده در ابیات زیر صحیح است؟
«گل از شوق تو خندان در بهار است  /از آنش رنگهای بیشمار است
هر آن وصفی که گویم بیش از آنی  /یقین دارم که بیشک جان جانی»
 )2هر دو صفت است.
 )1هر دو ضمیر است.
 )4اوّلی صفت و دومی ضمیر است.
 )3اوّلی ضمیر و دومی صفت است.

8

25%

76%

-13نقش دستوری «خود» و نقش دستوری «ضمیر پیوسته» در بیت زیر بهترتیب کدام است؟
«چو خود را به چشم حقارت بدید  /صدف در کنارش به جان پرورید»
 )2متمّم ،مضافٌالیه
 )1متمّم ،مفعول
 )4مفعول ،مفعول
 )3مفعول ،مضافٌالیه
-14نقش دستوری کدام کلمة مشخّصشده در بیت« ،مفعول» است؟
 )1آن جاست برگ عیش که هر سو فشاندهاند
 )2در مـلـک عـشق هـر که شفا یابد از مرض
 )3گـه گـه فـتـد ز طـاق دل دوسـتـان ولـی
 )4صد ره گشود دیده و بشناخت چشم عقل

78%

97/01/17

69%
28%
97/08/04

68%
42%
96/07/21

64%
45%
97/07/20

فارسی ( – )1پایۀ دهم

فصل یکم :ادبیات تعلیمی
مبحث :مفهوم
 -16مفهوم بیت «چون بگشایم ز سر مو ،شکن  /ماه ببیند رخ خود را به من» چیست؟
 )1ماه به رخسار زیبای من حسد میبرد.

79%

 )2من با شفّافیّت خود ،جلوهدهندۀ زیباییها هستم.

72%

 )3زیبایی جعد و پیچ زلف من ماه را به حیرت میاندازد.

98/01/07

 )4ماه ،به چین و شکن زلف من زیبایی میدهد.
-17کدام بیت با مصراع دوم بیت زیر قرابت معنایی دارد؟
«به نام کردگار هفت افالک  /که پیدا کرد آدم از کفی خاک»
 )1مـلکـت آل بـنیآدم نـدارد قیمتی

خـاک ره بایـد شمـردن دولـت پرویـز را

 )2ای همه هستـی ز تـو پـیدا شـده

خــاک

شـده

 )3با پاسبان کویش در خاک میرویم

هر چند فرق فرقد جای نشست ماست

 )4صـورت ار بـا تـو نـباشد گو مباش

خاک بر سـر جـسم را چـون جــان تـو راســت

ضعیــف

از

تـ و

تـوانا

78%
68%
95/08/21

-18کدام عبارت با مصراع «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی» قرابت معنایی دارد؟ (عبارات همگی از دعای عرفه انتخاب شده است).
 )1اَتْمَمْتَ عَلَىَّ سَوابغَ اْالنْعامِ :نعمتهای کاملت را بر من تمام کردی.
 )2الْحَمْدُ هلل الَّذى لَیْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ :خداى را سپاس که براى حکمش برگردانندهاى نیست.
 )3یا مَنْ ال یَعْلَمُ کَیْفَ هُوَ اِالّ هُوَ :اى آنکه جز او نمىداند او چگونه است.
 )4اَللّهُمَّ اجْعَلْنى اَخْشاکَ کَانّى اَراکَ :خدایا چنانم کن که از تو بترسم گویا که تو را مىبینم.

76%
65%
96/09/17

-19کدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی ندارد؟
 )1وصـفـش چه کنی کـه هـرچـه گـویی

گویند مگو که بیش از آن است

 )2هر آن وصفی که گویـم بـیـش از آنـی

یقین دانم که بیشک جانِ جانی

 )3نخواهم در این وصف از این بیش گفت

که شنعت (زشتی) بود سیرت خویش گفت

 )4ز هـر وصـفـی کـه کـردم بـیش از آنی

کـه وصــف خویـش کـردن هــم تو دانـی

74%
50%
95/07/23

-20همة ابیات بهجز بیت گزینة … بیانگر مفهومی مشترک هستند.

 )1منم چو شبنم گل آبروی گلزارش

نمیشـود نکنـد حسـن دیـدهبانی مـن

 )2منم که قیمت یاقوت داغ میدانم

سـرشک را گـهـر شـبچراغ مـیدانـم

 )3المکانسیرتر از عشق بود همّت من

چرخ کبکی است که در چنگل شهباز من است

 )4صائب منم امروز که در نه صدف چرخ

پیـدا نتـوان کـرد کسـی هـمگـهــر مـن

71%
19%
97/07/17

-21کدام بیت با عبارت «بکوش تا گندم نمای جوفروش نباشی» قرابت مفهومی ندارد؟

 )1هنـر ز فقـر کند در لبـاس عیـب ظهور

که نـان گـندم درویـش طعم جــو دارد

 )2مبـاف جامـة روی و ریـا که جز ابلیـس

کس این دو رشتة پوسیده پود و تار نکرد

 )3ز طاعتی که کنی بهر خلق از آن اندیش

کـه آن رفیـق تو را دزد راه خـواهد بـود

 )4تخم رسوایی دهد بَر ،دانة تسبیح زرق

آری آری دانه جنس خویش را بار آورد

71%
16%
97/07/18

-22کدام بیت با دیگر گزینهها قرابت ندارد؟

 )1گــر نمیخـواهی در آتش سـوختن

بــایـــدت انــدرز مــا آمــوخـتـن

70%

 )2گر از سوختن رست خواهی همی شو

به آموختن سر بـنـه بـر ستـــانه (آستانه)

 )3هـرکـه از آمــوخـتـن نــدارد ننگ

دُر بــــــرآرد ز آب و لعــل از سنگ

61%

 )4ســر از قالدۀ آموختن مپیچ و بدان

که دیـگران هم از آمـوختن شـدند استاد

97/07/19

9

فارسی ( – )1پایۀ دهم

فصل یکم :ادبیات تعلیمی
«-23دیوار» در کدام بیت نماد جدایی است؟
 )1والــه گـــفـتــار تــو پــیــر و جـــوان
 )2سیر کوی زاهدان کردم ،چهها دیدم ،مپرس
 )3هیـچ کـس تـهمتنشـان داغ بـینفعی مباد
 )4کـند منعم ز دیوار و در او مدّعی سهل است

مست از دیدار تو دیوار و در
هیچ سر بی کوبش سنگی و دیواری نبود
چتر شاهی گر نباشی سایهی دیوار باش
مـیـان مـا و یـاد او نـخـواهـدبود دیـواری

-24کدام گزینه با مفهوم «گندمنمای جوفروش مباش» قرابت مفهومی ندارد؟
گندم نتوان درود چون جو کاری
 )1رو رو جانا همی غلط پنداری
که در گندم جو پوسیده پوشی
 )2تو آن گندمنمای جوفروشی
پرخارند
و
گلصورتند
همه
 )3هـمه گـندمنمـای جودارند
کـه این جـوفروش اسـت و گندمنمای
 )4به بـازار گندمفروشان گرای
-25مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
 )1مـشـو نـاامـیـد ار شـود کار سخت
 )2چـو در مـوی سـیـاه آمـد سـپیدی
 )3به هر سختیای تا بود جان به جای
 )4چـو یـعقـوبـم ار دیده گردد سفید

دل خود قوی کن به نیروی بخت
ناامیدی
نشان
آمد
پدید
نباید بریدن امید از خدای
نــبــرّم ز دیــدار یــوســف امـیـد

 -26کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟
«هر آن وصفی که گویم ،بیش از آنی  /یقین دانم که بیشک جانِ جانی»
چه جای کلک بریدهزبان بیهودهگوست
 )1زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است
خاموشی از ثنای تو حدّ ثنای توست
 )2سـعـدی ثنای تو نتواند به شرح گفت
وصف تو به گفت برنمیآید
 )3وصـل تـو بـه وهـم درنــمــیآیـد
بــا هــمــه کـرّوبــیــان عــالــم بـالـا
 )4مـا نـتوانـیم حـق حـمـد تـو گـفـتن

69%
27%
97/08/04

68%
40%
97/08/04

66%
53%
95/08/07

66%
35%
96/08/05

مبحث :لغت و امال
-27بین واژههای زیر ،چند واژه نادرست معنا شده است؟
« کف :پنجه  /ورطه :روش  /معرکه :جای نبرد  /پیرایه :زیور  /فروغ :پرتو  /گلبن :شبرنگ  /هنگامه :غوغا  /افالک :چرخ»
 )2دو
 )1یک
 )4چهار
 )3سه
-28بیت زیر را کدام واژه پر میکند؟
«آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات  /در یکی نامه  ...است که تحریر کنم»
 )3عنود
 )2لجوج
 )1سرشت

21%
97/07/20

70%
 )4مُحال

-29چند تا از واژههای زیر درست معنا شدهاست؟
«زهی :ادات تحسین /شکن :گردیِ صورت /پیرایه :زیور /بن :بیخ /غلغلهزن :شور و غوغا کنان /زهره در :حریص»
 )2دو
 ) 1یک
 )4چهار
 )3سه
-30چند تا از واژههای زیر نادرست معنا شده است؟
«کام :دهان  /معرکه :میدان جنگ  /تعلّل :درنگ کردن  /قفا :روبهرو  /فروغ :پرتو  /نمط :روش  /ورطه :مهلکه /
یله :رها  /زهی :آفرین  /هنگامه :غوغا  /مفتاح :کلیدها»
 )4چهار
 )3سه
 )2دو
 )1یک
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71%

56%
96/08/05

68%
45%
95/07/23

66%
38%
96/07/21

فارسی ( – )1پایۀ دهم

فصل یکم :ادبیات تعلیمی
-31کدام بیت نادرستی امالیی یا رسمالخطّی دارد؟
 )1خـاریـم و طـربـنـاکتـر از بـاد بـهـاریـم
 )2از نـعـرۀ مـسـتـانـة مـا چـرخ پـر آواسـت
 )3از شـوق تــو بـیتـابتـر از بـاد صـبـایـیـم
 )4آن کیست که مدهوش غزلهای رهی نیست؟

خاکیم و دالویزتر از بوی عبیریم
جوشنده چو بهریم و خروشنده چو شیریم
بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم
جـز حـاسد مسکین که بر او خرده نگیـریم

64%
44%
96/07/21

مبحث :آرایه و تاریخ ادبیات
-32در کدام گزینه اثری به اشتباه به کسی نسبت داده شده است؟

67%

 )1سیاستنامه :خواجه نظامالملک توسی  /تفسیر سورهی یوسف :احمد بن محمّد بن زید طوسی
 )2اتاق آبی :سهراب سپهری  /الهینامه :سعدالدّین وراوینی
 )3اسرارالتّوحید :محمّد بن منوّر  /ارزیابی شتابزده :جالل آلاحمد
 )4سفرنامه :ناصرخسرو  /قابوسنامه :عنصرالمعالی

54%
95/11/08

-33نام خالق چند تا از آثار زیر نادرست بیان شده است؟
«پیرمرد چشم ما بود :جالل آلاحمد  /اتاق آبی :سهراب سپهری  /الهینامه :عطّار نیشابوری  /قابوسنامه :ابنحسام خوسفی
 /سفرنامه :ناصرخسرو»
 )4چهار
 )3سه
 )2دو
 )1یک
-34کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1اختران را شب وصل است و نثار است و نثار
 )2زهـره در خـویـش نـگنجد ز نواهای لطیف
 )3مـشـتـری اسـب دوانـیـد سـوی پـیر زحل
 )4شـمـس تـبـریـز در آن صبح که تو درتابی

چون سوی چرخ عروسی است ز ماه دهوچار
همچو بلبل که شود مست ز گل فصل بهار
که جوانی تو ز سر گیر و بر او مژده بیار
روز روشـن شـود از روی چـو ماهـت شـب تـار

-35کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1با من به سالم خشک ای دوست زبان تر کن
 )2بر سـوزن مـژگـانـم صـد رشـتـه گـهر دارم
 )3مـعـلوم من از عـالـم جانی است ،چه فرمایی
 )4خـاک در سـلـطـان را افـسر کن و بر سر نه

تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم
در دامن تو ریزم یا در برت افشانم
بر خنجر تو پاشم یا بر سرت افشانم
تـا سر به کـلـهداری بر افسترت افشانم

 -36کنایة موجود در کدام گزینه با کنایة موجود در مصرع دوم بیت زیر مفهومی یکسان دارد؟
«در بر من ،ره چو به پایان بَرد  /از خجلی سر به گریبان برد»
ما ز جورت سر فکرت به گریبان تا چند
 )1تـو سـرِ نـاز بـرآری ز گـریـبان هر روز
خون دل سر در گریبان میخورم
 )2تــا نــدانــد ســرِّ مــن تــردامـنـی
مرا مانده سر در گریبانِ ننگ
 )3هـمـیکـرد فـریـاد دامـان بـه چنگ
یا مشک در گریبان بنمای تا چه داری
 )4عود است زیر دامن یا گل در آستینت
-37واژهی «سرو» در همهی گزینهها بهجز گزینهی  ...در معنای مجازی به کار رفته است.
تا فدای سایهی سرو خرامانت شوم
 )1ای سهی سرو خرامان سایهای بر من فکن
همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند؟
 )2سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند؟
نسبت قد تو با سرو روان نتوان کرد
 )3راسـتـی گرچه به باالی تو میماند سرو
هـرکـه را در طـلبت همّت او قاصر نیست
 )4عاقبـت دسـت بـدان سرو بلندش برسد
مبحث :دستور زبان
-38کدام فعل مشخّصشده مضارع اخباری است؟
 )1جانم ار مالک غمهای محبّت گردد  /من گدا گردم و نامش به داللت برود
 )2فروغ ماه میدیدم ز بام قصر او روشن  /که رو از شرم آن خورشید در دیوار میآورد
 )3شکر خدا که باز در این اوج بارگاه  /طاووس عرش میشنود صیت شهپرم
 )4شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل  /مملوک این جنابم و مسکین این درم

گردد
میآورد
میشنود
رسانم

66%
35%
96/09/17

62%
50%
96/08/05

58%
46%
95/08/07

58%
32%
96/08/05

57%
24%
97/08/04

63%
39%
97/08/04
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فصل یکم :ادبیات تعلیمی
«-39ماند» در کدام بیت مضارع اخباری نیست؟
 )1بــدان مـانــد کـه خــونـش مــیدوانــد
 )2دانـی کـه عـرق بـر رخ خوبـش بـه چـه ماند؟
 )3دل رفت و دیده خون شد و جانم ضعیف ماند
 )4مـه چـه بـاشـد کـه بـه روی تو برابر کنمش؟

فارسی ( – )1پایۀ دهم

بدینسان کز پیات اشکم روان است
چون ژاله که بر برگ گل یاسمن افتد
وان هم برای آن که کنم جان فدای دوست
یـا ز رخـسـار تـو گـویـم کـه بـه جایی ماند

-40نقش دستوری «ش» در انتهای کدام بیت ،با نقش دستوریِ «ش» در بیت زیر یکسان است؟
«چو خود را به چشم حقارت بدید  /صدف در کنارش به جان پرورید»
آن ندارد ز لطافت که در آن جامه تنش
 )1می لعل ار چه لطیف است در آن جام عقیق
بو که معلوم شود صورت احوال منش
 )2گـر در آیـیـنـه در آن صـورت زیـبـا نـگرد
هیچ کس نیست که یک بار بگوید مزنش
 )3بـس کـه در چنگ فراق تو چو نی مینـالم
مـیچـکد هـر نفسی آب حیات از سخنش
 )4خواجو از چشمهی نوش تو چو راند سخـنی
-41کدام نوع فعل به اشتباه به بیت نسبت داده شده است؟
 )1بر سر آنم که گر ز دست برآید  /دست به کاری زنم که غصّه سرآید
 )2گل به همه رنگ و برازندگی  /میکند از پرتو من زندگی
 )3دوش مرغی به صبح مینالید  /عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
 )4تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی  /گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

مضارع التزامی
مضارع اخباری
ماضی استمراری
ماضی التزامی

-42دربارۀ نقش دستوری واژه یا واژههایی که در بیت زیر با بن فعل ساخته شدهاند ،کدام گزینه کامالً درست است؟
«گل از شوق تو خندان در بهار است  /از آنش رنگهای بیشمار است»
 )1دو واژهاند که هر دو مسند هستند.
 )2فقط یک واژه است و آن هم مسند است.
 )3دو واژهاند که یکی مسند است و دیگری صفت بیانی.
 )4فقط یک واژه است و آن هم صفت بیانی است.

58%
34%
95/08/07

56%
12%
95/07/23

52%
36%
97/09/16

52%
30%
96/07/21

مبحث :مفهوم
-43کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟
«تویی رزّاق هر پیدا و پنهان  /تویی خلّاق هر دانا و نادان»
 )1دادار غـیـبدان و خــداونـد آسـمـان
 )2بـه مـنـعـم نـداده اسـت روزیرسـان
 )3ز مـن هست روزی و جان از من است
 )4حـاجـت مـوری بـه عـلـم غیب بداند

63%
رهنما
رزّاق
و
بندهپرور
خلّاق
مفلسان
آسایش
بهر
مگر
همه آشکار و نهان از من است
در بن چاهی به زیر صخرۀ صمّا (سخت و محکم)

40%
96/08/05

-44کدام بیت با عبارات زیر نزدیکی معنایی بیشتری دارد؟
« بدان کوش که به هر محالی ،از حال و نهاد خویش بِنگردی ،که بزرگان به هر حـقّ و باطلی از جای نشوند و هر شادی که بازگشت آن به غم است،
آن را شادی مشمر و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید ،بسته دان و امید را در نومیدی».
انده مخور که بیخبر این نیز بگذرد
 )1ار دور روزگــار نــه بـر وفـق رای تـوسـت
شادی است که او را سر و برگ سفری هست
 )2هــرگـز قـدری غــم ز دلـم دور نـبـوده اسـت
63%
همه از تو خوش بود ای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی
 )3ز تو گر تفقّد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم
36%
مـردن و زیـستــن مــردم بـیبــاک یــکــی اســت
 )4مـا کـه از خویش گذشتیم چه هجران چه وصال
98/01/16

-45مفهوم عبارت «به هر نیک و بد ،زود شادان و زود اندوهگین مشو ».در کدام گزینه آمده است؟
که بفزاید ز شادی زندگانی
 )1بــه شــادی دار دل را تــا تــوانــی
چه نازی به گنج و چه نالی ز رنج
 )2چـه بــنـدی دل انـدر سـرای سـپـنـج
گر نالیدم ز ناله کارم نگشود
 )3گـر خـنـدیـدم ز خـنـدهام دل نـگـشـاد
کـه زیر رنـج بود گنج های پنهانی
 )4ننالم از غم هجرت چو وصل حاصل اوست
12

62%
20%
96/08/05

فصل یکم :ادبیات تعلیمی

فارسی ( – )1پایۀ دهم

 -46همة ابیات بهجز بیت گزینة … بیانگر مفهومی یکسان هستند.

 )1از دَم تـیـغ اسـت پشـت تـیـغ بیآزارتـر
 )2میشود پرشور هر وادی که مجنونش منم
 )3چــاربــاغ عـالـم از طبـع روانم تازه است
 )4هرکه کرد ادراک من دریـافت راز چرخ را

هـرکـه میگــرداند از من روی ،ممنونش منم
وقت ملکی خوش که در صحرا و هامونش منم
دجـلـه و نـیـل و فـرات و رود جیحـونش منم
آسمان سربستـه مکتـوبی اسـت مضمونش منم

-47کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟
«الهی ،اگر طاعت بسی ندارم ،اندر دو جهان جز تو کسی ندارم».
 )1تو نه مرد گل بسـتان امیدی سـعدی
 )2چـه بـاشـد گـر ز رحـمـت پارسایی
 )3هـر کس امـیدوار به اعمال خویشتن
 )4سعدی به جفا دست امید از تو ندارد

که به پهلو نتوانی به سر خار برفت
کند در کار درویشی دعایی
سعدی امیدوار به لطف و عطای توست
هـم جـور تـو بـهـتر که ز روی تو صبوری

-48همة گزینهها بهجز گزینهی … با یکدیگر قرابت مفهومی دارند.
 )1بر در شاهم گدایی نکتهای در کار کرد
 )2گـرم نـیـسـت روزی ز خـوان کسـان
 )3رزق را روزیرســان پــر مــیدهــد
 )4گرچه نکوست رزق فراخ از قضا ولیک

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود
خدای است رزّاق و روزیرسان
عنکبوت
نماند
هرگز
بیمگس
قانـع شـدن بـه رزق مـقـدّر نـکـوتـر است

61%
36%
97/07/20

60%
44%
96/11/06

57%
47%
95/08/06

-49مفهوم ابیات همة گزینهها یکسان است؛ بهجز:

 )1ز بدگهر همه نیک تو بد شود لیکن  /به قول نیک تو فعل بدش نکو نشود
 )2به فعل و قول زبان یکنهاد باش و مباش  /به دل خالف زبان چون پشیز زراندود (پشیز :پول فلزی کمارزش)
 )3قول چون خرما و همچون خار فعل  /این نه دین است این نفاق است ای کرام
 )4لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن  /نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باش
-50در کدام بیت مثلی به معنای «ظلم و ستم را بر شخص خاصی روا داشتن» آمده است؟
چه دیوار کوته ،چه بام بلند
 )1بـه هـر جـا بـرافـکندهاند این کمند
تو بردار تا کس نیندازدم
 )2اگــر تـاج بـخــشـی سـر افرازدم
ولیکن به ملکی دگر راه نیست
 )3ز جرمم در این مملکت جاه نیست
گـر چــه کــوتـه دیـدهای دیـوار ما
 )4هـر زمـانـی در بـه روی مـا مـبند
-51بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟
«فروغ رویت اندازی سوی خاک  /عجایب نقشها سازی سوی خاک»
از صورت بیطاقتیم پرده برافتاد
 )1زان گـه کـه بـر آن صـورت خـوبـم نظر افتاد
چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم
 )2گـر خـاک تـویـی خـاک تـو را خـاک شـدم
که در خاک از تمنّای تو شد فرسوده قالبها
 )3خدا را جان من بر خاک مشتاقان گذاری کن
یــک حــقـیـقـت جـلــوهسـاز انــدر صـور
 )4بـنـگرد چـشـمـی کـه شـد صـاحــبنـظـر
-52مفهوم کدام گزینه با سایر گزینهها متفاوت است؟
 )1باد بیرون کن ز سر تا جمع گردی بهر آنک
 )2عـاقـل از سـر بـنهـد ایـن مـسـتـی و بـاد
 )3ز مــغــروری کــاله از ســر شــود دور
 )4هــان مـشـو مـغـرور ز آن گـفـت نـکـو

خاک را جز باد نتواند پریشان داشتن
چون شنید انجام فرعونان و عاد
مبادا کس به زور خویش مغرور
زان کـه دارد صـد بـدی در زیـر او

-53معنای «راست» در کدام بیت ،با معنای این واژه در بیت زیر برابر است؟
«راست به مانند یکی زلزله  /داده تنش بر تن ساحل یله»
مـطــرب بــزن نــوایــی ســاقــی بــده شــرابــی
 )1وصـف رخ چـو مـاهش در پـرده راسـت نـاید
آن که گرفت دست تو خاصبک (نام شخصی مکّار) زمان بود
 )2شیخ شیوخ عالم است آن که تو راست نومرید
نـی چـپ نـی راسـت نـی پـس نـی از بـرابـر آمـد
 )3آمـد نـدای بـیچـون نـی از درون نـه بیرون
نـــه کـودکـی کــه نـدانـی یــمیــن خــود ز شـــمـال
 )4بـه دسـت راسـت بـگـیـر از هـوا تو این نامه

54%
34%
97/07/20

54%
33%
95/08/07

54%
33%
97/11/05

53%
6%
95/08/07

52%
30%
95/07/23
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فصل یکم :ادبیات تعلیمی

فارسی ( – )1پایۀ دهم

-54کدام بیت با عبارت « ...ولیکن به ایشان مولع نباش ،تا همچنان که هنر ایشان بینی ،عیب نیز بتوانی دید ».تناسب معنایی دارد؟
 )1چــون غـرض آمـد هـنـر پـوشـیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد

 )2عـیـب یـاران و دوسـتــان هـنـر اسـت

سـخـن دشـمنـان نـه مـعـتـبـر است

 )3به منّت دگران خو مکن که در دو جهان

رضـای ایـزد و انـعـام پـادشـاهـت بـس

 )4عـالـم شـهر گو مرا وعظ مگو که نشنوم

پــیـر محلّه گو مرا توبه مده که بشـکنم

49%
19%
95/08/21

-55مفهوم عبارت «به زبان ،دیگر مگو و به دل دیگر مدار ».در کدام گزینه نیامده است؟
 )1هـمـی پـهـلـوان بــودم انــدر جـهـان

یــکــی بــود بــا آشــکــارم نــهــان

 )2دل اگــر بــا زبــان نــبــاشــد یــار

هـر چـه گـویـد زبـان بـود بـیکـار

 )3خلقی زبان به دعوی عشقش گشادهاند

ای من غالم آن که دلش با زبان یکی است

 )4دل چـو درسـت اسـت زبـان را بـهـل

نــــام زبــان از چــه بــری ســوی دل

49%
18%
96/08/05

مبحث :لغت و امال
 -56کدام بیت نادرستی امالیی یا رسمالخطّی دارد؟
 )1از کـف و شمشـیـر توست معتدل ارکان ملک

زین دو اگر کم کنی ملک شود ناتوان

 )2گـرچـه بـدون تـو چرخ تـاج و نگین داد لیک

رقص نزیبد ز بز ،تیشهزنی از شبان

 )3گر به جهان زین نمت کس سخنی گفته است

بنده به شمشیر شاه باد بریده زبان

 )4شـاه جـهـان نـظـم غـیـر دانـد از سـحـر من

اهـل بـصـر گوشـت گاو دانـند از زعفران

63%
47%
97/08/20

-57کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟
 )1اگـر نـه تـیـر جـفا بر کمینه میافکند

چرا سپهر ز قوسقزح کمان دارد؟

60%

 )2به کنج بیکسی و غربتم من آن مرغی

که سنگ تفرقه دورش ز آشیان دارد

 )3نـهـال جـاه تـو را آب تـا دهـد کیوان

ز چرخ و کاهکشان دلو و ریسمان دارد

34%

 )4کلـید حـبّ تـو بــر گشاد کارش بس

کـسـی کـه آرزوی روضـهی جـنـان دارد

-58بیت زیر را کدام واژه پر میکند؟

58%

«نتوان جست خالفش به سالح و به سپاه  /زان که نندیشد شیر  ...از یشک (دندان) گراز»
 )1شکن

97/08/18

 )2زهی

 )3کام

33%
 )4یله

97/08/04

-59معنی واژۀ «نهاد» در کدام بیت متفاوت است؟
 )1بـه اسـبـان تــازی و مــردان مــرد

بـرآر از نــهــاد بــدانــدیــش گــرد

 )2خواجـو چـو سـرو تـا نکنی پیشه راستی

نـتـوان نـهـاد در ره آزادگـی قـدم

 )3کیست آن کو با تو پا بیرون نهاد از دایره

کو به کار خویش سرگردانتر از پرگار نیست

 )4نـخـواهـم بـه پـیـش تـو گـردن نـهـاد

اگــر طــوقــم از عــقــد پـرویـن کـنـی

 -60کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟

30%
95/08/07

49%

 )1طامـات و شـطح در ره آهنگ چنگ نه

تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش

 )2سـاقـی چو شـاه نوش کند بادۀ صبوح

گو جام زر به حافظ شبزندهدار بخش

 )3صوفی گلی بچین و مرقّع به خار بخش

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

 )4ای آن کـه ره به مشرب مقصود بردهای

زیـن بـهـر قـطـرهای به من خاکسار بخش

14

50%

20%
96/09/17

فصل یکم :ادبیات تعلیمی

فارسی ( – )1پایۀ دهم

مبحث :آرایه
 -61در کدام بیت هر دو آرایة «مجاز و تشبیه» به کار رفته است؟
 )1گـر دهـم شـرحـش بسوزد نامهام
 )2همچو ابر از چشم گوهربار خویش
 )3بـر کـه یا رب نرگس مستم فتاد؟
 )4گـر هـزاران دام بـاشـد هـر قدم

56%
زان که آتشباز باید خامهام
گوهرافشان شد ز هجر یار خویش
کز نگاه او دل از دستم فتاد
چـون تـو بـا مـایی نباشد هیچ غم

 -62هر چهار آرایة «تشبیه ،تلمیح ،مجاز ،شخصیتبخشی» را در بیت گزینة  ...میتوان یافت.
محمودوار
بندگی
دادش
عشق
 )1از سـر شـاهـی گـذشـت آن نــامــدار
اللهها مـیرسـت و گـلهـا مـیدمـیـد
 )2اشـک خـونـینش به خاک ار میچکید
آن نور روی موسی عمرانم آرزوست
 )3جانـم مـلـول گشت ز فرعون و ظلم او
هنـوز همـ وطن خـویش و بـیـت احـزان به
 )4به غربت اندر اگر سیم و زر فراوان است
 -63بین آثار زیر ،چند اثر به نظم است؟
«الهینامة عطّار ـ قابوسنامه ـ سفرنامهی ناصرخسرو ـ اتاق آبی ـ اسرارالتّوحید»
 )2سه
 )1چهار
 )4یک
 )3دو
 -64در همة ابیات بهجز بیت … کلمهای وجود دارد که در معنای مجازی به کار رفته است.
طعمه از سرپنجهی شیران کشیدن مشکل است
 )1دل به آسـانـی ز مـژگان بتان نتوان گرفت
روزی ما باد لعل شکر افشان شما
 )2مـیکـند حـافظ دعایـی بشنو آمینی بگو
که این محلّ عبور است نه مکان حضور
 )3چـه خـفتـهاند در ایـن کاروانسـرا مردم
گـرد عـالـم بـه چـنـیـن روزنـه مـن میگردم
 )4راست میخواهی تو مرا شیفته میگردانی
 -65در کدام بیت آرایة «مجاز» دیده نمیشود؟
 )1دو دوسـت قـدر شناسند عهد صحبت را
 )2از لـعــل لــبــت بــده زکــاتــی
 )3یکی درخت گل اندر میان خانهی ماست
 )4اگـر بـر آن سـری ای ماهرو که روز مرا

که مدّتی ببریدند و بازپیوستند
ای مـاه بـگـو کـه از کـجـاـیی
که سروهای چمن پیش قامتش پستند
کنی سیاه به زلفت قسـم ،نـخواهـد شـد

 -66کدام بیت «مَجاز» ندارد؟
 )1هر لحظه چـشـم ترک تو چون کافران مست
 )2به زندان قـفس مرغ دلم چـون شاد میگردد
 )3خنک آن دم که بگویی که بیا عاشق مسکین
 )4از تـو بـه کـه نـالـم کـه دگـر داور نـیـسـت

خنجر به قصد خون مسلمان برآورد
مگر روزی که از این بند غم آزاد میگردد
که تو آشفتهی مایی سر اغیار نداری
وز دسـت تـو هـیـچ دسـت بـاالتـر نیست

 -67کدام بیت «مَجاز» ندارد؟
 )1گـو شـمـع مـیـاریـد در ایـن جـمـع که امشب
 )2سـر آن ندارد امـشـب کـه بـرآیـد آفـتـابـی
 )3دل نبیند آن که باشد جسم و جان را او حجاب
 )4هــرگــز وجـود حـاضـر غـایـب شـنـیـدهای؟

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
سر ندارد آن که بنهد پا در این ره سرسری
مـن در مـیان جـمـع و دلم جای دیگر است

 -68کدام بیت «مَجاز» ندارد؟
 )1گر به خون تشنهای اینک من و سر باکی نیست
 )2برشـکـسـت از مـن و از رنـج دلـم بـاک نداشت
 )3ای رقـیـب ایـن همه سودا مکن و جنگ مجوی
 )4لـب سـعـدی و دهـانـت ز کـجـا تـا بـه کـجـا

که به فتراک تو به زان که بود بر بدنم
من نه آنم که توانم که از او برشکنم
برکنم دیده که من دیده از او برنکنم
این قدر بس که رود نام لبت بر دهنم
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