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  .دهستن برابر جمله تعداد نظر از ... هگزین جز ها گزینه همه  .1

   آفرین انـــزب در خنــــس مـــحکی     آفرین انـــج داوندــــخ امــن هـــب )1

   دل به و اندیشه به و جان به فرو رفتم     خویش نشانبی گمشده جستجوي در) 2

   بشکست ناتوان مسکین پنجه خطاست    دست سر قوت و اـــتوان ازوانــب هــب) 3

   ايرّهـــب نـــکمی درـــان انـــزم هر     ايرّهـــب وستینــپ درــــان رگیـــگ) 4

   ؟است یافته ترتیب جمله چند از زیر بیت  .2

  بود و ننمود که آن نبرد خجالت  نمود باید بود اندازه به

   جمله سه) 4   جمله شش )3   جمله چهار) 2   جمله پنج )1

   جمله پنج )4  جمله هفت )3  جمله چهار) 2  جمله شش )1

   ؟است یافته ترتیب جمله چهار از گزینه کدام  .5

  ! القضا نـــحس وءالقضاـــس از پس اي     ضیـــرتـــــم یــــعل اي ،اــــــــبگش راز -1

  »شنید؟ و گفت چه وــت با مرا«:  گفت    »؟ستـچی تو امـــن و هــــپیش ؟کیی «:گفت -2

  .اوست خداوندگار رأي که کند آن عبد     خویش حظّ نه ،کن طلب دوست رضاي سعدي -3

  »تانـبس من نهاد از فــضع و زــــعج     ردانــگ وانـــــج راـــــم ،رمــــپی«: گفت -4

  ) 2 و 3( )4  )3 و 1( )3  )4 فقط( )2  )4 و 1( )1

  ؟هستند برابر جمله تعداد نظر از زیر هاي گزینه از یک کدام  .6

  .اسز کردن نهان دیدم را تیغ     داــخ غیر میان در درآمد ونــچـ -1

   ؟باد تند رباید در کی را کوه     داد و حلم و صبر ز هم وک ،نیم که -2

   .ملگا زیر ام بسته من را خشم     المـغ را ما و شه اهانــش بر خشم -3

   ولی رـه و نبی هر خارـــافت     علی روي رـــب داختـــان دوـخ او -4

4.  بیت زیر از چند جمله ترتیب یافته است؟   

به مار ماهی مانی، نه این تمام نه آن   منافقی چه کنی؟ مار باش یا ماهی   

3.  همه  گزینهها جز گزینه ...از نظر تعداد جمله برابرند.   

1) ســـهل را جســتن در ایــن دیـر کهن     این دلیل آن که جان رفت از بدن   

2) زیـــرکی از عشــق گــردد حق شناس     کار عشق از زیرکی محکم اساس    

3) به هیچ مبحث و دیباچه اي قضا ننوشت    براي مرد کمـال و براي زن نقصان   

4) وعـــده دیـــدار هر کســـی به قیامت     لیله اســـري شب وصــال محمد    
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  )3 و 2( )4  ) 2 و 1() 3  ) 4 و 2() 2  ) 4 و 1() 1

   ؟است یافته ترتیب جمله چند از زیر بیت  .7

  .است آرزومند تو زور به که کسا بسا   نخوري غم تو تا گفت کسان نیک روز به

  جمله شش )4   جمله پنج )3  جمله سه) 2  جمله چهار) 1

   .شود نمی دیده ايجمله...  گزینۀ جز ايگزینه هیچ در  .8

   انـــزب ونهـــگ هر به را دانش راز     زمان هر اندر ردــبخ انــمردم) 1

  دود میان اندر اخگر هاي پاره چون     ابر میان اندر نارنج هاي شاخ آن) 2

   مهر و اهـم برگشتن گرد انــــهم     سپهر الجوردي دنــرامیــــخ )3

   ارـــزنّ و اهدـــش و رــدی و مغ وز     مطرب و ساقی و زمــب و می از )4

   .تاس شده بیان درست جمله تعداد...  گزینۀ جز ها گزینه همه در  .9

  جمله 2= .بود مادر برید، دل من خاطر براي  آرزوهایش و دنیا ز که کسی غرض )1

   جمله 2. =دآمرو و آبی و آلو و سیب گلهاي   میانشان شکفته و گون گونه اشجار )2

   جمله 2. =نخـــس بگوید گهــآن بیندیشید  رکهنـــیپ ،روردهـــپ خنانــــس )3

   جمله 2= .يآزار مردم هــــک به تـــمردن   جهانداري دتـــآی کار هــــچ به )4

   .دهستن ناقص جمالت...  گزینۀ جز ها گزینه همه  .10

  هشیار گه و انـــــخوانندش تــــمس   گهی هـک رفتـــــمع ابــــارب فــــهات )1

   تـاس بصر صاحب هــــــک کس آن بر  اســـــــقی روي ز خردــــبی ردمــــــم )2

  مهر اكـــپ ینـــــزم روي ز رّيــــبب   سپهر بر ويــــش تارهـــس چون رــــگ و )3

   ودـک و انــباغب مدد بی نشانده اــــگله   سنگ خاره به طبیعت دست که ها بیشه آن )4

  .هستند نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،زیر بیت هاي فعل گزینش دربارة  .11

   اي کرده بر تو هدایت چراغ  اي کرده بصر روشن تو را خرد

   اي کرده بر ـ اي کرده روشن )2   اي کرده ـ اي کرده )1

   اي کرده فعالیت ـ اي کرده روشن )4   اي کرده هدایت ـ اي کرده بصر )3

   .تاس یافته ترتیب جمله چهار از...  گزینۀ جز ها گزینه همه  .12

  را اــهم سایۀ همه فکندي سوا ما به که    را خدا آیتی چه تو رحمت هماي اي علی )1

   را خدا قسم خدا به من شناختم علی به    بین علی رخ در همه شناسی خدا اگر دل )2

   را گدا رمـک از دهد پادشاهی نگین هــک   زن یــعل انۀـخ در مسکین گداي اي برو )3
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   را الفتی ملک شه نامم چه متحیرم  گفت توانمش بشر نه خواند توانمش خدا نه )4

   .ددارن کامل همگونی جهاتی از ها جمله...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .13

   انــــگورست سوي به روزي فتادش گذر    امیـــگمن شهر به سکندر که ام شنیده )1

   انـــکس عمر قبور سنگ به دیده نبشته    سال ده از کمتر ،افکند نظر طرف هر به )2

   جوان و طفل جمله شهر این در اند بمرده    چرا رـوزی از یدـــپرس و آمد شکفتنش )3

   امانـــس آن کمال اهل ز ردــــک سؤال    را علت و راز کشف پی رفت رــــــوزی )4

   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .14

   ؟بود کی طوطی ز کمتر من جان )2   ؟بود قلعه نی را ابراهیم آتش )1

  خواند؟ خویش سوي نه را یحیی کوه )4   ؟آموختی تو که آنجا، کرد چه او )3

   .دهستن همگون بارزتر جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .15

   .امر مرغ اي بپرانیده نک )2   .هد داده یا ،بگو من جواب یا )1

   .دبر بوي دردت ز طوطی یکی آن )4   .وا از داد چون را ظلم پذیري می )3

   .دهستن همگون بارزتر جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .16

  . مبیناد فتنه آن بشر چشم که فتنه آن )2   .دخداون بزرگوار آن زیاد دیر )1

   .دبا گشاید می گل غنچۀ قباي بند )4  .مسا پور ماتمم بر نشیناد )3

  . »نفی قید« مگر است محذوف آن کلمات تمام که شود می دیده ايجمله...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .17

  . »آن از پشیمانم خود نه«:  گفت )1

   .صتخص نه ،دارد شخصیت نه زده غرب آدم اینجا )2

   .دخاستن پاي بر ،نه یا خواستند اگر همه )3

  . »است مشوش مغرب دریاي که نه«:  گفتی باز )4

   .تاس شده حذف لفظی قرینۀ به فعلی...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .18

   .رعم هارـــب رویت گل بی ریخت که بازآ  عمر زار هـــــالل رخت فروغ از رّمــخ اي -1

   .درهی دــــوانــــنت مـــــموج ز دیده  یمم نیــــمع به ،رهــــقط ظرـــن به من -2

   .یانــــنورفش بنگر ،دــــآم بر خورشید  جوانی و است جهان و است جان که برخیز -3

   .دسپی نــــم ،نظر به سرخی تو چه گر   است زونترــاف وـــــت تاب از نــــم تاب -4

  )  4 و 1( )4  ) 3 و 1( )3  ) 3 و 2( )2  ) 2 و 1( )1
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   .شود نمی دیده فعل حذف...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .19

   .ررداــب اي وشهــــت راه نــای هرــــب   عشق ره از هـــــن طلب راه هـــب پا )1

  .درند دامگه این در چه رگ ،نبیند غافل  صعب دامگاه این از عقل و تمیز اهل )2

   .ينبر فرمان تو که نباشد انصاف رطـش  ردارـفرمانب و سرگشته تو بهر از همه )3

   صما صخرة زیر به اهیـــچ نـــب در   داندـب غیب علم به وريـــم حاجت )4

   ؟است شده حذف معنوي قرینۀ به فعلی...  گزینۀ جز ها گزینه همه در  .20

   ؟درخت رــب گاهی ،سبزه بر شما که   تـسخ بند در من که باشد روا این )1

   .دنهن دــبن ،نشنوي و دهند چونپند   ندـب آنگه ،مهتران خطاب است پند )2

   .ررهیزگاــاپـــــن دانشمند ز هــــب   روزگار پریشان ادانــــــن امــــع )3

   .تقفاس اندر دشمن چنان را وي که   ؟دشمنی کنی وي با که حاجت چه )4

   .شود نمی دیده اشتباه فعل حذف در...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .21

   .آورد می پیش شدن غرقه خطر و سلب را امکان این زیاد هاي وابستگی )1

   .هپاشید آن بر خاك دو مشتی و آورده فراهم دو خشتی ؟ماند چه پدرت گور به )2

   .کند می کند را آن حرکت آهنگ و سنگین را زندگی بار عرفی عادات به تقید )3

   .نجها آن مسعود چون پادشاهی و داد بدو جهان این محمود چون پادشاهی )4

   ؟شود نمی دیده تأکیدي پرسشی جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .22

   ؟آن شعلۀ ز نوباوگان هستی سوخت که   ؟یدــکش زبانه داـخ قهر ةشرار مگر )1

   ؟است چون یکی رـــه که دانیـــب که   یخواه گر لمــــع و الـــم حالت )2

   .مــوطن ننمایی رـــآخ ؟روم می کجا به   ؟بود چه بهر آمدنم ؟ام آمده کجا از )3

   ؟کیست تر مــــکری وـــــت حضرت وز   ؟چیست رـــت نعیم با تو وانــخ از )4

   .دهستن مستقل خبري جملۀ یک...  گزینۀ جز ها گزینه همه  .23

   را ارـــــــــافتخ ۀـپین دستهایتان و دوش به   زند می بوسه همیشه گلفشانتان سالح )1

   کنمـم ز رــس دزدي ودهــــــآل ونـــخ چو   دخورشی قرص برزد رزــــــالب از سر )2

   نشست اكـــــخ به ودـــــــب را هاـــــبرگ   نزاـــــخ مومــــس از که دیگر ماه )3

   گداز و سوز و حال و شور چنان و حضور چنان   زد دایانـــخ بی تاریک دل در شرار )4

   .تاس پایه جملۀ بر مقدم پیرو جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .24

   وار محتشم گرفتی زر در انـــــجه     گفتار راست آمد صادق صبح چو )1

   .ددار ستم سر و ظلم بازوي که کسی     هرگز تمتّعی ندارد جاه و مال ز )2
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  .نمک فشانی راز ،نبی روز      نمک زبانی تیغ ،طلبی سر )3

   .تبس باطل خیال و پخت بیهوده دماغ  داشت نیکی چشم و کشت بدي تخم آنکه هر )4

   .شود نمی دیده »پیرو جملۀ«...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .25

   .تـــــاوس باد بادم ،کاه چون شوم ور   اوست بنیاد من هستی و مـــــکوه )1

  .دراننـــــدگ بال و پر ،بالی و پر بی با  قوم این که جوي مدد افتاده مردم از )2

   .اوــــگ باشد من دین بر من لــــفع   هوا شیر تمـــــنیس ،مــــحقّ شیر )3

   .سفرم نو من و مقصد ره است دراز که   قدس طایر اي ،کن راه بدرقۀ همتم )4

   .ددار وجود »مرکّب جملۀ«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .26

  .تاوس ارــکن حقیقت اهل پیش هست ور   نیست کنار حقیقت به را عشق دریاي )1

     .تاوس کار نه محبت ،نیست صبر که را آن  هالك و درویشی و بیمرادي و جور ب )2

   .تنیس اهـک غیر ما حاصل ،راست تو گندم   دکر تنگ عرصه ما به خراج سنگینی )3

   .نم ردنــــگ ستم تیغ هـــب رـــگ زنی   وشمـــنن رگزـــه توحید جام از جز )4

   .دنیستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،زیر بیت دربارة  .27

   من تن از سر خصم اي جداسازي  بدوزي تیرم به ،بسوزي گر تنم

   .ددار مفعول سه و است یافته ترتیب جمله چهار از )1

   .بمرکّاست  عبارتی مجموعاً ودارد  منادا یک )2

   .تاس مرکّب دوم مصراع فعل و هستند پیرو هاي جمله ،همه )3

  . متعدي فعل سه و دارد متمم دو )4

   ؟معترضه جملۀ هم و دارد وجود بدل هم ،گزینه کدام در  .28

   .تاس تابان روشن روز چهرة بر او قدرت آثار که جالله جلّ را خداي مر ستایش و سپاس )1

   .يمتماد قرون در است بوده بشر هاي نسل زندگی روشنگر ،شریف موجود این ،معلم )2

   .اند رسانیده جهانیان گوش به ـ است آن در انسان بهروزي که ـ را الهی فرمانهاي ،بزرگ مربیان این )3

   .ترف مسجد در اهللا رحمۀ شبلی الشیوخ شیخ که شنیدم چنان )4

   .دهستن »اسنادي« جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .29

  .نیست خوابگاه ،جهان است همت میدان )2   .تنیس اشتباه و غلط فلک کیفر در )1

   .تنیس گناه نشینان گوشه حال تحقیق )4  . تنیس پادشاه ،کسی تو چون یغماگر )3
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   .دهستن »اسمیه« جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .30

   .تاس آمده پدیدار آدم صورت در ملک یا )2  . تپس و باال است آفریده همه )1

   .تاس خفته سوار متهاون عالم )4  . تاس خواسته نیکوي حق بنده آن بر )3

   .تنیس »ربطی فعل« جملۀ آخر فعل...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .31

  . نیست کاله و تخت حاجت مرده بهر از )2  . نیست سپاه در را تو رزمجوي مرد یک )1

  .نیست سیاه روز تو بهر که مکن باور )4  . تنیس تباه گفتی و کردي تباه کار )3

   .دهستن اسمیه جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .32

   .رشه گرد گشت همی چراغ با شیخ دي )2   عقاب جان و دل غمناك گشت )1

   .تگش تیره اندرش چشم پیش جهان )4   .اجد سنگی ز یکی گشتند )3

   .شود نمی دیده اسنادي جملۀ...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .33

    .تدش و کوه و بیابان به سالها گشتیم )1

   .گنچ ببازید ،رستم گشت غمی )2

   .پاك مادران همۀ ها جبهه گشتند )3

  .دافتادن سیاهروزي در ملهج ،گشتند خدا از چون )4

   .شود می دیده اسنادي جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .34

   .رنو روشن هايجاده از آمد )1

   .دپدی آمد انقالب ضمیرش در )2

   .دانگیختن بر شفیع را او ،آمدند عاجز جوان آن معالجت از اطبا چون )3

  ...  ،آمد غالب نشستن رأي بر بازآمدن خاطره که بامدادان )4

   .تاس دعایی و ربطی فعل »باد« گزینه کدام در  .35

    .دبا نیست ،ندارد آتش این که هر )2   .باد نیست و ناي بانگ این است آتش )1

  .باد گوشش در تر زلف بندگی حلقۀ )4   .باد تو چوگان خم در فلک گوي! خسروا )3

   .شود می دیده اسنادي دعایی جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .36

  .»باد یاد مألوف مسکن« :نگفت هرگز )1

    باد شاد تو از ما ناصح وانر! رب یا )2

   .دبا داد باز جان تو وصل بوي به صبحم )3

www.Estekhdami.org

http://www.iranarze.ir


 سئواالت زبان و ادبیات فارسی

 

7 

   .دبا نهاد نیکو مردم فداي جانها )4

   .تاس آمده اسنادي جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .37

   .دش خواهد فشان مشک صبا باد نفس )1

   .دش نخواهد قانون بی افسانه این از شرع ساز که )2

   .دش خواهد جوان باره دگر پیر عالم )3

   .دش نخواهد بیرون سر ز چشمان سیه مهر مرا )4

   ؟است نیامده اسمیه جملۀ گزینه کدام در  .38

      .دنیام آواز و شد جان را سوخته آن )1

  . بدي و جنگ ز دل شد سیر مرا )2

  ...  ،است افروز جهان خورشید چشمۀ همان این )3

   .راسکند حدیث شد کهن و گشت فسانه )4

   .دهستن اسنادي جملۀ...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .39

   .مه غمسراي عندلیب سازي نغمه از شویم )1

  ...  ،شماست مشتاق که طوطی فالن کان )2

   .تتوس دست در زیان و سود رشته )3

   .دج به لطفش بر و قهر بر عاشقم )4

   .يمتعد فعل هم و شود می دیده الزم فعل هم...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .40

   .تبخ بدخواه گشت همی بر سر به  سخت ببستند اسبان ارهــــب دگر )1

   .رمـــک دوال دو رــــه تندــگرف   رــس نهادند گرفتن کشتی هــــب )2

   .ممو کردار به را اراــخ سنگ کند  شوم بخت آورد خشم که آنگه هر )3

   .دـردریــــب دل دارــــبی شیر برِ  رکشیدـــب میان از تیز تیغ سبک )4

   .دندار وجود اسمیه جملۀ...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .41

  ... ،شوي ماهی آب در تو گر کنون )2  ...،شوي سیاهی اندر شب چون گر و )1

  ...،نبرد جاي به شد چون آب آن از )4  ...،سپهر بر شوي ستاره چون گر و )3

   ؟است رفته کار به الزم فعل فقط گزینه کدام در  .42

   .پیش این از شنودستم را کاین مگو    براندیش ،گوید سخن تو با کسی )1

   .مسرانجا فرومانی حسرت در هـــک     دشنام بیهوده مده ،غیبت مکن )2
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   .دبو دوزخی گویم هــک نبود روا     بود سخی کاو کس هر که کن سخاوت )3

   .خامی ز افتد غلط در احمق که     یـرامــــگ را احمق هیچ ردانــــمگ )4

  ). محذوف فعلهاي تیح( نیستند متعدي فعلها همه...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .43

   .نت شدم سوده که آن از ندیدم ودـس    کار این از ولیکن صحبتش من جستم )1

   .دوختنـــس را یـــعالم سخـنها زآن    دوختند چشمان که ومیـــق آن ظالم )2

   .نپیلبا رـب لهــحم یـــهم اردــــنی    دمان پیل است دیده هـــــک لطفی به )3

   ؟گردن به تو کنی چرا کس دگر خون    بریزند خونت هـــک همی نپسندي گر )4

   .تاس رفته کار به وجهی دو صورت به فعلها...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .44

   .دنمو ایشان به بشر عجز خداوند ،بنمودند خویش نافرمانی قوم که زمانی )1

   .تگسس من از دلبرم چون ،دلم پاي از بند گسستم )2

   .دآزر دلم و گشتم پشیمان سخت ،بیازردمش خود از )3

   .ام بریده جهان قید ،ام بریده همگان از )4

   .شود می دیده متعدي فعل...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .45

    .تبسوخ جانانه غم در دل آتش از سینه )1

     .تبسوخ کاشانه که خانه این در بود آتشی )2

   .تبسوخ و بکند ماوراءالنهر و خراسان علی )3

   .تبسوخ باید بر بی درختان چوب )4

   .دهستن همگون بارز جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .46

   گسیختن )4   آویختن )3   بیختن )2  آمیختن )1

   .دهستن همگون بارز جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .47

   بالیدن )4   پرسیدن )3   آراستن )2   یافتن )1

   .دهستن ساده فعل...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .48

   است بوده بخشوده )2   بود شده افکنده )1

   ریختند می داشتند )4   است گذشته می بر )3

  .دهستن درست دستوري لحاظ از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .49

   شد می انداخته )2   شد ارزیده )1

   باشد شده آفریده )4   شد خواهد بخشیده )3
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   .دهستن نادرست دستوري نظر از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .50

   شد می پرسیده )2   شد خواهد افتاده )1

   است شده گریسته )4   شود جوشیده )3

   .شود می دیده مرکّب فعل...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .51

     کشید می رنج )2   برد می بار داشت )1

   اند آورده هجوم )4   خورد خواهد غبطه )3

   .دنیستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .52

   مرکب زمان ،ساده فعل= بود شده گفته )1

    ساده زمان ،مرکب فعل=  افکند می در )2

   مرکب زمان ،مرکب فعل= نویسند می دارند )3

   ساده مانز ،ساده فعل= اندازند می )4

   .دهستن درست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،است شده کشیده خط آنها زیر که کلماتی درباره  .53

   .دهستن اسم کلمه چهار هر ـ .لگ سال امسال و شادي روز امروز )1

   .دهستن اسم دیگران و دارد قیدي نقش اولی ـ .تاس روشن روز ما شب راستی به امشب )2

  . است اسم دومی و دارد قیدي نقش اولی ـ .مسخن شب همه و است این من فکر روزها )3

   .تاس اسم ـ .مسوزی یکدیگر گرد و گردیم هم شمع ،آید شب )4

   .ددار قیدي نقش »شب«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .54

   آیی بر تو تا یمن به بگرایم شب هر )1

  . نباشد پدیدار صبح ،نرود شب تا )2

  .. . ،کردم نابش می از مست و بستم در چو شب )3

  ...  ،بعادت شد خواهی خواب در شب چو )4

   ؟شود نمی دیده قید...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در .55

  ...  ،گفتار راست آمد صادق صبح چو )2   .تنخف چشمم که دارم یاد شبی )1

  .منم:  که زند می انگشت پنجره به سحر )4  ... ،داري زنده انجم چو را شب اگر )3

   .ددار قیدي نقش »فردا«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .56

   .افرد مسپار را امروز ره   بینا و باش عاقل تدبیر گه )1

   .دسپردن خاك به دربند بلدیۀ خرج به را یلعلیق صبح فردا )2
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   .گپالهن بر گردنش به ببینی        جنگ به بیاید من بر فردا که )3

   .بست می ها شاخه به را برگها    طفل کوچک دوست فردا صبح )4

   .ددار قیدي نقش »روز«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .57

   .نهما عمر سال و است همان عمر روز که )1

   .دآم باغ این در آبشخور طمع به پیکر اژدها ماري روزي )2

  ...  دست به گیري که روز آن آینه )3

   .هخواند حشم و خیل جملۀ و دولت اعیان و بود ساخته دعوتی روزي )4

   .تاس مشترك قید »شب«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .58

  :... گفت بیبط کنایه با آهسته شب یک )2   آرزو شبی گشت همنفسم )1

   .گیرد نمی خواب شب را وي )4   .تاس گذشته نیمه از شب )3

   .ددار اسم ارزش »روز« ... گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .59

   .تاس تابان روشن روز چهرة بر او قدرت آثار )1

   .آورد می دکان این به خانه از را او روز هر عشق این )2

   .دبو شده روشن روز .دآم بیرون گرمابه از )3

  ...  ،حشر روز به نفتادي گر انتقام آن )4

  .ددار قیدي نقش »دوش«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .60

   .نالید می صبح به مرغی دوش )2  . شدو بود سخن گرفتن کشتی ز )1

  . دوش بردم مغان پیر بر خویش مشکل )4  . دبو تر هراسناك پریشب از دوشم )3

   .تاس شده واقع قید »امروز« ... گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .61

  ..   . ،یال گونه زین امروز بکوبمت )1

   .دنباش گزیر فنی و علمی لغات قبول از امروز را ما )2

   .يا پنجه سر و ساالر امروز که )3

   .تاس خوش فردا آیینۀ از امروز چهرة )4

   .ددار قیدي نقش »شب«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .62

  .. . ،شوي سیاهی اندر شب چو گر و )1

   .دافتا هیزمش انبار در مطبخ آتش شبی )2

  ...  صبحگاهی نسیم که امیدم این در شب همه )3
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   .بش بود هم به او با که گفتی تو     لب دو خندان بپرسید رستم ز )4

   .تاس نرفته کار به وجهی دو صورت به ها مصراع آخر فعل...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .63

   .تبگرف اــم از دلت رــگ ،نهم رــس از غمت     بگرفت راـصح نــدام غمت دست از دلم )1

  .ردـــرگیــب تو از دل من دل هـــک روم کجا    گیرد در وــت اــب که سگالم چاره دامــک )2

  .گیرد نمی در کنولی ،پندش دهم می در هر ز    گیرد نمی بر طریقی مهرویان مهر جز دلم )3

   .تگرف وانــــت می انـــجه فاقــات به ،آري    گرفت هانـج مالحت اتفاق هــب حسنت )4

   .تاس الزم فعل » بسوخت «... گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .64

   .تبسوخ جانانه رخ مهر آتش از جانم )1

   .تبسوخ پروانه چو مهرز سر  من بر دوش )2

   .تبسوخ بیگانه دل ،برفتم خویش از من چون )3

   .تبسوخ رانهکش به و آورد بدر سر از خرقه )4

   .تاس »متعدي« مصراع آخر فعل...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .65

     .تگرف سر ز جوانی سالخورده پیر این )1

   .تدرگرف باز خلوتیان چراغ کار )2

  .تگرف مختصر سخن که ببین نظر کوته )3

  .تگرف زر به و را تو شعر کرد تعویذ )4

   ؟است رفته کار به وجهی دو ها مصراع آخر فعل گزینه کدام در  .66

  . بگرفت مــا از دلت گــر نهم، ســر از غمت     بگرفت صحـرا دامــن غمت دست از دلم) 1

  .بــرگیـــرد تو از دل من دل کـــه روم کجا    گیرد در تــو بــا که سگالم چاره کــدام) 2

  .گیرد نمی در ولیکن پندش، دهم می در هر ز    گیرد نمی بر طریقی مهرویان مهر جز دلم) 3

  . گرفت تــــوان می جهـــان اتــفاق به آري،    گرفت جـهان مالحت اتفاق بــه حسنت) 4

  ) 4 فقط( )4  ) 3 و 2 و 1( )3  ) 4 و 2( )2  ) 3 و 1( )1

   .تاس متعدي مصراع آخر فعل...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .67

   .دگردی سپر صابري غمت تیر پیش که )2  . دگیر زودتر هسوزند آتش نی در که )1

  .گیرد سر ز زندگی ،نگري در مرده به )4  . دگیر نظر یک به جهانی تو کرشمۀ )3

   .دهستن دستورمند نا جمالت...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .68

  .تاس خون چراغ روشن سنگر سرد شام در )1
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   .بفشان دیده ز بیآ! صالبت پر ابر اي )2

  .روزگاران رخسار نماید سرختر تا )3

   .نتتارا دخمۀ در سپردن جان است ننگ )4

   .تاس آمده...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ زیر بیت در  .69

   .دشنو و گفت این کن کوتاه و ده یم! ساقیا زبان به آید که است آن نه عشق سخن

   امر فعل )4 ساده ماضی )3 التزامی مضارع )2 اخباري مضارع )1

   .دنیستن متعدي فعلها همۀ... گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .70

   .زیر به ماندــن هم کاو بدانست   شیر کردار هـب بر زمین بر زدش )1

  .تببس من ازويـب بر مهره یکی    بخست من رفتن از جانش همی )2

  . »کار به آید کی اـت ببین و بدار  ادگارــی پدر از کاین«:  گفت مرا )3

   .ددری بر خویشتن بر جامه همه  دید مهره آن و خفتان بگشاد چو )4

   .شود نمی دیده نقلی ماضی فعل...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .71

   .هخفت سوار متهاون عالم و است رفته پیادة متعبد عامی )1

   .هانداخت رخام فرش و رنگین کتابه و است سنگی ما تربت صندوق )2

   .تهس چه هر آفرینندة تویی      تپس و باال است آفریده همه )3

  .»عمل اخالص آموز علی از«: آموزد می ما به و است گشاده همچنان مثنوي کتاب )4

   .دندار وجود مرکّب فعل... گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .72

   .تاس افتاده شهر مشرقی در و رسد سر بر ،بیندازند تیري آن پاي از اگر )1

   .تیاف زندان در را خود باز ،کشورش به بازگشت در گاندي )2

  .تگذش آن و زین دل کندن به دگر روز )3

   .تبتاف مادر رأي از سر جوانی )4

 فتـوري  البتـه  و نماینـد  می بلیغ جد شاخها بریدن در موشان و آیند حرکت در وقت کدام که دانست نتوان و«  .73

  . »افتاد اژدها کام در بگسست شاخ چندانکه و یافت نمی راه بدان

   .دنیستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،فوق عبارت دربارة

   .باشد می الوقوع محقق مستقبل آخر جملۀ فعل )1

   .تاس مصدري وجه در اول جملۀ فعل )2

   .ددار استمراري ماضی و اخباري مضارع )3
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   .شود می دیده ساده ماضی دو و ساده مضارع یک )4

  ؟شود می استفاده فعل زمان کدام از ،گردد بیان تمنا و رزوآ با همراه آینده در فعلی وقوع اگر  .74

  الوقوع محقق مستقبل )4  التزامی مضارع )3  مستقبل )2  اخباري مضارع) 1

 اسـتفاده  فعـل  زمـان  کـدام  از دارد وجـود  آن وقـوع  انتظار و احتمال ولی است نشده واقع که فعلی بیان براي  .75

  ؟شود می

  بعید ماضی )4 استمراري نقلی ماضی )3  ابعد ماضی )2  نقلی ماضی )1

  معدن؟ مبارك این در را جفا و جور     بنشاندي چرا دل است علم معدن  .76

  .باشندمی درست...  گزینه جز ها گزینه همه باال، بیت درباره

  .مستتر دوم فعل فاعل و است مفعول جفا و جور )1

  .مسندي گروه علم معدن و است مسندالیه دل )2

  .باشد می اسنادي اول جمله و است فاعل و فعل بنشاندي )3

  .باشد می متمم بیت آخر معدن و دارد جمله دو بیت )4

  .باشد می »مستتر« فاعل...  گزینه جز ها گزینه همه در  .77

  خواري به را کس سخن در میفکن )2  نور روشن هاي جاده از آمد )1

  نهب دیگر عالم نقش و خیز )4  نگرید اهورا اورنگ سر بر اهرمن )3

  .شود نمی دیده فاعلی متصل شخصی ضمیر...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .78

  .دیگران حدیث در آید گفته )2  . رغی دواي آمد گداخته زر چون تا )1

  .شو آزاد! اسیر تقلیدش به اي )4  . تتوس کار آفریدن نو عالم )3

  .مقال زبان بود گنگش مقابله در که    دست کوته حسود غیبت آینه هر کند  .79

  .درست هستند... ها جز گزینه درباره ارکان جمالت بیت فوق، همه گزینه

  .است فاعل »دست کوته حسود« و ندارد مفعول اول جمله )1

  .مسندالیه »زبان« و است مسند »گنگ« )2

  .تام اول جمله فعل و است اسنادي دوم جمله فعل )3

  .رابطه »بود« ،فعل »کند« است فاعل »حسود« )4

  .نیستند نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه  .80

  .دارد شناسه دو. ندارد ضمیر – می عاقل نخورد ،مستی دانا نکند -1
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  .دارد شناسه یک و ضمیر دو – نماید سرو چنان تو چیز آن خوردن کز چیزي خوري چه -2

  .دارد ضمیر یک و شناسه دو – وي نه کرد می که گویند بخشش کنی گر -3

  .دارد شناسه دو و ضمیر دو –. برود دل از مگر ببینم سیر گفتمش -4

  )4 و 1( )4  ) 4 و 3( )3  ) 3 و 1( )2  ) 3 و 2( )1

  .شود نمی دیده معین فعل... هگزین جز اي گزینه هیچ در  .81

  .آیی می ما دلجویی به که آمد گفته )1

  .بود نهاده پهنا و گوي و گشاده میدان این قرنها )2

  پست و باال است آفریده همه )3

  .است باخته خود عیار غرب برابر در امروزي نسل )4

  باشیم هم هشیار ما آهنگ کند غفلت اگر    پریشانی باد از آریم پناه جمعیت به  .82

  .نیست صحیح...  هگزین جز اي گزینه هیچ فوق، بیت افعال گزینش در

  باشیم هشیار کند، غفلت آریم، )2  باشیم کند، غفلت آریم، پناه )1

  باشیم آهنگ، کند آریم، پناه )4  باشیم هشیار آهنگ، کند آریم، )3

  .شود می دیده مرکب فعل...  گزینه جز به ها گزینه همه در  .83

  .بشوي ره مردان چون وجود مس از دست )1

  .شوي صاحبنظر که نماند شکی پس زین )2

       .خورشید قرص برزد البرز از سر )3

  ...مبر گمان شود، خدا بحر غریق یکدم )4

  .هستند همگون جهتی از...  گزینه جز به ها گزینه همه  .84

  کردن پاك )4  کردن نو )3  کردن پنهان )2  کردن کمک )1

  .است درست...  گزینه جز ها گزینه همه افعال، مضارع بن درباره  .85

  جه=جستن تراو،=تراویدن )2  آکن= آکندن انداي،=اندودن )1

  رباي=  ربودن هل،= هشتن )4  پاي= پوییدن تن،=تنیدن )3

  دارد؟ تأکید مفهوم »می« پیشین جز گزینه کدام در  .86

  است نوشته می )4  بگفت می )3  آموزد می )2  نرود می )1
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  .نیست درست...  گزینه جز اي گزینه هیچ در مضارع بن  .87

  خواه= خاستن )2  روي= رستن )1

  گسل= گسستن )4  ستاي= ستردن )3

  .شود می دیده لغزشی...  گزینه جز ها گزینه همه در »را« کاربرد در  .88

  .بازیابند چاره راه و دهند توضیح و تشخیص را آنها کنونیانحطاط  موجبات )1

  .نکند را نخستین سعادت و سیادت آن آرزوي )2

  .بود مفید بسیار که داد را توضیحاتی حافظ شعر زمینه در ادبیات دبیر )3

  .برنجند بدانند، چون که کرد دوستان از نباید را غیبتی )4

  .شود می دیده امالیی غلط...  گزینه جز ها گزینه همه در  .89

  .بستانها به رفت می سودایی دل وقتی )1

  را خدا صاحبدالن دستم، ز میرود دل )2

  .کنینمی فرق خود مضّار و منافع میان! نفس اي )3

  .کوشیدممی آن تعلم در غالب حرص و صادق رغبت به )4

  .شود می دیده امالیی اشتباه...  گزینه جز ها گزینه همه در  .90

  .نیانگیزد بر تأمل به را او تیزبین و روشن فکر که نیست موضوعی هیچ )1

  .را کوپال کشیدند بر زین ز  را یال زمان آن بیفراشتند )2

  .نیانجامد ضیق و حرج به کار تا نمایند اسقاط است متعسر که حقوق بعض دیگران با )3

  .تبیانداخ زر و نخرید چیزي    باخت در عمر که هر فایده بی )4

  .هستند همگون جهتی از...  گزینه جز ها گزینه همه  .91

  نمودن بنا )2  ) ذکاغ مثالً( نمودن تا )1

  نمودن آباد )4  نمودن آرد )3

  .شود می دیده امالیی لغزش...  گزینه جز ها گزینه همه در  .92

  .ببینند را حقایق تا گردان توانا بینایی در را چشمانشان )1

  .افکن جدایی ،اند کرده تجهیز ما ضد بر که سالحی و آنان میان )2

  .گوي نکو گوئی، چون گوي، خوش سخن )3

  .جوئیم می را تو سرمنزل نشان و را تو و سپاریم می راه بیکران هامون این در )4
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  .شود می دیده امالیی لغزش...  گزینه جز ها گزینه همه در  .93

  .کنند حمله ما مرزهاي به که نیاورند جرئت دیگران که برآور روزگارشان از دمار چنان )1

  .ننماید سبقت برایشان بود، جماعت آن داخل او که کنند جماعتی از سؤال اگر )2

  .باشد موزون هیئت هر فریفته انسان که نیست آن تنها ذوق )3

  .مصائب در بزرگ است گاهی تکیه ،دمد می انسان در سعدي که توکلی روح )4

  .شود نمی دیده نگارشی اشتباه...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .94

  .پیوندد می انسانیت کمال به که راهی راهند، در معرفت زالل تشنگان )1

  .دارد اقتصادي و سیاسی و دینی دانش به نیاز اسالمی، جامعه رهبریت )2

  .دارند انسانی کرامت و حیثیت و بشر حقوق از حمایت قصد صادقانه )3

  .است ستمدیده بشریت دردهاي از چرکینی غده خواهیآزادي سرکوب )4

  .گردد می مشاهده فعل وصفی وجه...  گزینه جز به ها گزینه همه در  .95

  »بکشم؟ را او تا کجاست گاو این«: گفت گرفته دست به کاردي )1

  .باشیم هم خدمتکار کرده، یک پا و دست و زبان )2

  .نگرد نمی خود اجتماع به کرده، زندانی خودخواهی »عاج برج« در را خود نویسنده و شاعر )3

  .»آویخته در آن از زرین هاي قندیل و بود ساخته عظیم قصري«: گویند می )4

  .شود می دیده فعل مصدري وجه...  گزینه جز ها گزینه همه در  .96

  را جاودانی حیات کردن توان می حاصل به   وي کز نازنین عمر باد بر دهی می هرزه به )1

  خــاك روي بر چه مــردن، تـخت بر چـه  پـاك جــان کــند رفــتن آهــنگ چــو )2

  کــردن؟ خـــرج بــاید چــه را دروغـــی    کــردن درج را راســـتی نـــتوان چـــو )3

  .شود االرـس قافله رـــــاگ پیراهن ويــــب    مصر تا پریدن چشم یک به رفت توان می )4

  .هستند درست نگارشی نظر از...  گزینه جز ها گزینه همه  .97

  .رسیده سرخ گل اوان و بود آرمیده سرما صولت )1

  .است نشانده گوهري اي گوشه هر در و نهاده تاجی خود سر بر )2

  .بنشیند آن بر و نهاده زرین کرسی جانب یک به تواند می )3

  .آویخته تاکش از ثریا عقد و ریخته خاکش بر مینا خرده که گفتی )4

  .شود نمی مشاهده مصدري وجه...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .98

  .کرد باید دار بر را حسنک رسد، تو به ملک تخت وقت اگر که بگوي را امیرت )1

  .رست نخواهد این مادر با گفت    طبیب کنایه با آهسته شب یک )2
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  گفتن؟ باز از چاره چه کند زشت دوستی چون )3

  .گسست حیات شاخه از خواهد    امید برگ که باغبان اي صبري )4

  .بودي آمده گرد او سراي در بر حوائج ارباب از سوار هزار آمدمانی بیرون تا و  .99

  .نیست درست...  گزینه جز اي گزینه هیچ »آمدمانی« درباره

  بعید ماضی جمع شخص اول )2  استمراري ماضی جمع شخص سوم )1

  اخباري مضارع جمع شخص سوم )4  استمراري ماضی جمع شخص اول )3

  سبکساري را مغز بی جوز    کند فضیحه زبان را آدمی  .100

  .نیستند نادرست... هگزین جز ها گزینه همه باال بیت درباره

  التزامی مضارع مفرد شخص سوم مرکب، است فعلی »کند فضیحه« )1

  .هستند بیت جمالت هاي فاعل »سبکساري« و »زبان« )2

  .هستند ها جمله مفعول دو هر »آدمی« و »مغز بی جوز« )3

  .اخباري وجه از محذوف فعل یک با دارد جمله دو بیت )4

  .اعضا بر موي که کند می ثنا و حمد    مدهوش عارف دهان در زبان نه خود  .101

  .هستند نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه فوق بیت درباره

  .شود می دیده صفت یک و ضمیر دو بیت در )1

  .دارد وجود قید یک و اسم پنج بیت در )2

  .شود می دیده ضمیر یک و صفت دو بیت رد) 3

  .دارد وجود اسم هفت و »حرف« سه بیت در )4

  مبرا و منزهی عیبی همه وز    مدبر و مهیمنی! خدایا بار  .102

  .نیست درست...  گزینه جز اي گزینه هیچ فوق بیت درباره

  .دارد وجود »حرف« چهار و صفت چهار بیت در )1

  .شود می دیده اسم سه و مخفف ربطی فعل دو بیت در )2

  .دارد وجود بیت در صفت، پنج و اسم دو ضمیر، سه )3

  .شود می دیده اسم دو و صفت شش بیت در )4

  .فردا رحمت نصیب بر خورد حیف    امروز نعمت سپاس نداند که هر  .103

  .است نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه فوق بیت درباره
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  حرف یک -اسم شش -ضمیر یک )2  قید دو -ضمیر یک -اسم هفت )1

  ضمیر دو -اسم پنج -قید دو )4  اسم شش -شناسه یک -مرکب فعل یک )3

  .کند مدهوش تو خوب سخن را جان    کند گُلپوش تو روي اثر را گل  .104

  .دارد... تبی. است نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه فوق بیت درباره

  مرکب فعل دو -ضمیر چهار )2  صفت یک -اسم پنج )1

  اسم چهار -ضمیر دو )4  ضمیر دو -صفت سه )3

 در تفـاوت  بـا  و مشـرب  و مـذاق  در اخـتالف  بـا  جوچاره محققان این و مجاهد و دلسوز دانشمندان این آنچه  .105

  ...که است آن کنند می تأکید آن بر عموماً عمل کیفیت و راه انتخاب

  .دارد...  گزینه جز را گزینه همه فوق عبارت

  ضمیر سه صفت، پنج )2  صفت هفت اسم، هشت )1

  اسم ده ضمیر، سه )4  قید یک اسم، ده )3

 دربـاره . بـود  قـرآن  بحـري،  و بري سیادت و معنوي و مادي ترقیات انگیزه و اسالمی عظیم تمدن اصلی منشأ  .106

  .است نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه باال، عبارت هاي صفت و اسمها تعداد

  صفت شش اسم، هفت )2  صفت نه اسم، چهار )1

  صفت هفت اسم، شش )4  صفت هشت اسم، پنج )3

  .شود می دیده »صفت«...  گزینه جز ها گزینه همه در  .107

  .نشاید را حق معرفت کلید شناختن، چنین )1

  چیست؟ تو شقاوت و اند آورده چه بهر از را تو )2

  ...کن آن جهد خویش، اصل در گوهري فرشته تو اگر )3

  .داري کار به را ایشان باشی، منزلگاه این در که چند روزي این )4

  .است آمده »ضمیر«...  گزینه جز ها گزینه همه در  .108

  .است بهشت آن از عوام عبارت )1

  .بیاور سعادت قرارگاه آن به روي )2

  .است آدمی گوهر حقیقت آن که است کدام )3

  .دیگر سعادتی و است دیگر غذایی این از را یکی هر )4
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  .شود نمی دیده »صفت«...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .109

  .یابی راه او جمال مشاهدات به و بشناسی را الوهیت حضرت که کن آن جهد )1

  .نماییم ایشان با نفوس در و عالم در خود هاي نشانه )2

  .کنند می خطا که شناسد همین خویشتن از ستوران )3

  .برابرند تو با این اندر ستوران همه )4

  .است آمده »ضمیر«...  گزینه جز ها گزینه همه در  .110

  .است فرشتگان صفات بعضی و ددگان صفات بعضی صفات این )1

  چیست؟ در و چیست شقاوت و سعادت )2

  است؟ آورده چه بهر از و است آمده کار چه به منزلگاه این اندر )3

  .هاست خفتن و خوردنها همین در ستور سعادت و ستور غذاي )4

  .است برابر اسم تعداد...  گزینه جز ها گزینه همه در  .111

  .بس و است این کمال کن، اعدا فرق بر ره خاك )1

  ... رب، عرش در اگر خواهی خدا با همنشینی )2

  ... را خویش کی؟ تا! قطره اي حباب چون سر در باد )3

  .بس و است این کمال کن، خارا سنگ زین ها چشمه )4

  .است نیامده صفت...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .112

  .رسی خویش نیکبختی و راحت به تا شو مشغول ایشان کار به )1

  .نیست راه ایشان به را سباع و بهایم صفات و خشم و شهوت آن )2

  .سالح دیگري از و سازي خویش مرکب یکی از نهادند فراپیش را تو که سفري در )3

  .کردن نتوانی طلب خود سعادت ندانی این چون که )4

  .است همگون جهتی از...  گزینه جز ها گزینه همه در اول جمله فعل  .113

  .بس و است این کمال کن، هویدا را خود گوهر )1

  .بس و است این کمال کن بینا سرمه زین را دیده )2

  .بس و است این کمال کن، جا دل اهل درون در )3

  .بس و است این کمال کن پیدا خویش در را خویش )4

  .است برابر اسم تعداد...  گزینه جز ها گزینه همه در  .114

  .هنوز غره خواجه و ماند اندکی )2  . تساخ نو عمارتی آمد، که هر )1

  .هوسی همچنان پخت دگر وان )4  . تپرداخ دیگري به منزل و رفت )3
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  .است برابر اسم تعداد...  گزینه جز ها گزینه همه در  .115

  .خشم آن در و مشت و ایمان همه سالحشان )1

  .تموز آفتاب و است برف عمر )2

 ...پاي نهاد قناعت عز که دلی هر در )3

  .مغفر شوقشان ز جوشن همه عشقشان ز )4

  .نیست قید فاقد...  گزینه جز اي گزینه هیچ  .116

  ... هست، گفتار امکان که کنونت )2  . یدریاب روز پنج این مگر )1

  .غدار این نشاید را دوستی )4  . ینفس رود می عمر از دم هر )3

  .است آمده دو هر قید و صفت...  گزینه جز ها گزینه همه در  .117

  .نگفتم جوابش گسترد، مداعبت بساط و کرد مالعبت نشاط که چنان )1

  .معروف طریق و مألوف عادت به شود گفته سخن مگر برندارم قدم )2

  .بگفتم حکایت این من که حالی )3

  .معاشرت حسن در افتاد بیاض اتفاق روز همان در فصلی )4

  .شود می دیده اسم مساوي تعداد به...  گزینه جز ها گزینه همه در  .118

  .گل زوال دیگر نبیند ما چشم تا )1

  .گل وصال بوي به جامه دریم می زان )2

  .شویم گل همراه و گل دامن گیریم )2

  .گل بال و پر شما برکنید چند هر )4

  .است آمده صفت...  گزینه جز ها گزینه همه در  .119

  .باغ دهان خندان و نرگس چشم است مست )1

  .جهان این در نگنجد است، جهانی آن گل )2

  ... سرو، گوش به گفته و گشاده زبان سوسن )3

  .گل هالل آنجا گردد بدر صدر زان )4

  .است برابر صفات تعداد...  گزینه جز ها گزینه همه در  .120

  .است دگر پرستی نفس و دگر عشقبازي )1

  .نیست صادق نفسم بنالم، دوست از من گر )2

  .است نظر صاحب که گفت نتوان را هرکسی )3
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  .است باخبر خود ز که ندارد دوست از خبر )4

  .هستند همگون...  گزینه جز ها گزینه همه  .121

  غریق )4  فراق )3  هجران )2  وصال )1

  .هستند همگون...  گزینه جز ها گزینه همه  .122

  هرگز )4  فردا )3  زود )2  هنوز )1

  .هستند همگون...  گزینه جز ها گزینه همه  .123

  مجانبت )4  متعصب )3  قضبان )2  ها معصیت )1

  .دارند مشابهت جهتی از...  گزینه جز ها گزینه همه  .124

  دوش )4  روز )3 همیشه )2  اکنون )1

  .هستند همگون...  گزینه جز ها گزینه همه  .125

  خوید )4  عزت )3  جزم )2  خریف )1

  .هستند همگون...  گزینه جز ها گزینه همه  .126

  موافق )4  صواب )3  عازم )2  خاطر )1

  .بیاراست بال و پر طعمه طلب بهر    خاست هوا به عقابی سنگ سر ز روزي  .127

  .هستند نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه فوق بیت در موجود اسمهاي تعداد درباره

  اسم هشت )4  اسم شش )3  اسم هفت )2  اسم نه )1

  .فراموش روزي کردنت خواهد که    ! همت ناچیز این پنداري کنون  .128

  .هستند درست...  گزینه جز ها گزینه همه فوق بیت درباره

  دارد ضمیر سه )4  دارد عام اسم دو )3  دارد قید یک )2  ندارد معنی اسم )1

 دربـاره  بدانـد  را مـداوا  روش و دارو تهیـه  نیـز  و باشـد  آگاه اعضا مزاج و بدن ترکیب و چگونگی به باید طبیب  .129

  .هستند نادرست...  گزینه جز ها گزینه همه ترتیب به باال عبارت در موجود معنی و ذات اسمهاي تعداد

  سه و هفت )4  پنج و پنج )3  هفت و سه )2  شش و چهار )1

  .هستند همگون جهتی از...  گزینه جز ها گزینه همه  .130

  ادویه )4  عرایض )3  کوکبه )2  ارباب )1

  .است نیامده خاص اسم...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .131

  .بدروند دسته یکی بنفشه دگر جاي )1
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  .بیابانها است سهل باشد، حرم عشق چون )2

  .است دشمن رغم علی دوست وصال عید )3

  ... درود ما ز رساند که فروردین هنگام )4

  .نیست عام اسمها همه...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .132

  .را تام شام ریشه دـکن می ورـــن یلــــس هــــک    نـبی آفتاب طلوع دم، پیدهــس در سپیده )1

  .یدـــدم هاـــگل هـــچ من رـــب ارـــخ آن زــک    دـچمی می ها هـــروض در و گفت یــهم )2

  .است محرم امشــن هـــک امــع رستخیز نــای    نیست بعید دنیا، قیامت مشـــخوان گر )3

  .بس و است این کمال کن، اعدا فرق بر ره خاك    حبیب روي در روي را عدو چشم کوري )4

  .رسیدیم مکه شهر در به اآلخره جمادي سلخ یکشنبه برفتیم جده از دیگر نماز آدینه روز  .133

  .نیست درست...  گزینه جز اي گزینه هیچ ترتیب به باال عبارت در موجود خاص و عام اسمهاي تعداد درباره

    هفت و سه )2  چهار و شش )1

  شش و چهار )4  پنج و پنج )3

  .نیست مفرد اسمها همه...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .134

  .فضول ز راــم دل ردانـــگ دور    رسول حق هــب! سیدي اي! رب اــی )1

  . بیازمود وي بر را گون گونه الوان   چربدست نقاش که آزمونه لوح چون )2

  .است آدم اوالد اشرف عزاي گویا    کنند می نوحه آدمیان بر ملک و جن )3

  .بود او جوهر وز اعراض ز مقصود    ودــب او برتر بود چه هر ز که صدري )4

  .است درست...  گزینه جز ها گزینه همه طالب و عامل کلمات مکسر جمع براي  .135

  طلبه – عوامل )4  طالب - اعمال )3  طالب - عمال )2  طلبه - عمله )1

  .هستند درست...  گزینه جز ها گزینه همه  .136

  جواهرات )4  وجوهات )3  فضوالت )2  شؤونات )1

  .شود می دیده نگارشی لغزش...  گزینه جز ها گزینه همه در  .137

 داشـته  نظـر  پـیش  را عجـم  و عـرب  شعراي دواوین ترمودینامیک متخصص یک که داشت تواننمی توقع )1

  .باشند

  .گرفتند قرار شتم و ضرب مورد کشورها، سایر حجاج از کثیري جمع و ایرانی زائران )2

  .رومی دیبه پر زمین فرش و بود آزري نقش پر بساتین خاك )3

  .دارد ظهور و حضور اسالمی عبادات در که است امري سیاسی و اجتماعی شؤونات به توجه )4
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  .شود می دیده خاص اسم...  گزینه جز ها گزینه همه در  .138

  .پروراند می شاعرانه طبایع که دارد اي تابنده آسمان و درخشان آفتاب خزر دریاي سواحل )1

  .ندارد مناسبتی آبسکون الجوردي سطح با گویی غربی، ساز تازه شهرهاي )2

  .بیند می کمتر را باوقار مردان بشاش ولی جدي هايقیافه که مدتهاست دربند نیلگون آسمان )3

  .دارد درخشندگی بیشتر بزرگ دریاچه این غربی سواحل در آفتاب این زرین پرتو )4

  .شود نمی دیده لغزشی...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .139

 گذاشـته  بـاقی  شـهر  ایـن  میـادین  در تکیه و مسجد شکل به را ایرانیان نمایی هنر از اي نمونه خانغازان )1

  .است

  .است باقی کهنسال کوههاي آن فراز بر قدیمی سنگین دیوارهاي هنوز )2

  .کندمی زندگانی محقري چوبی دکان در روزيپاره مرد ،شهر این میان در )3

  ... شده وارد وي سینه در بخار هايذره این و شده بخار او مهد پاي در اشک هايقطره این )4

  .شود می دیده لغزشی...  گزینه جز ها گزینه همه در  .140

  .است کرده ایجاد بشریت دل در روشنی امیدهاي جهان، علمی مراکز از واصله گزارشات )1

  .دارندمی پاس را بومی هنر هنوز که کنندمی زندگی بسیاري ایالت آذربایجان در )2

  .دهید ادامه تالش و مبارزه به آینده به امید با و نهراسید زندگی نامالیمات از هرگز )3

  .شود می عزاداري هايدسته خیرات زیادي نذورات اربعین روز و عاشورا شب در )4

  .شود می دیده مشتق اسم...  گزینه جز ها گزینه همه در  .141

  کردار )4  خواستار )3  کشتار )2  دیدار )1

  هستند مشتق...  جز اسمها همه  .142

  رویه )4  گویه )3  پویه )2  مویه )1

 توجـه  با .است شیرین گفتار آن به نه ،دلبند خرمایی گیسوان آن به نه ،دلربا جذاب چشمان آن به نه او عشق  .143

  .نیست مشتق اسم...  گزینه جز اي گزینه هیچ باال عبارات به

  گزینه سه هر )4  دلربا و جذاب )3  گفتار )2  دلربا )1

  .هستند جامد اسم...  گزینه جز ها گزینه همه  .144

  خانمان )4  دودمان )3  میهمان )2  چایمان )1

  هستند فارسی مشتق اسم...  گزینه جز ها گزینه همه  .145

  زایمان )4  راندمان )3  سازمان )2  ساختمان )1
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  .است نیامده مشتق اسم...  گزینه جز اي گزینه هیچ در  .146

  .دارد دوستان کینه سر ،کندمی صلح دشمنان با که هر )1

  .یابد کمال پرهیزگاران از دین و گیرد جمال خردمندان از ملک )2

  .پارسایی و زهد مولع و خیز شب و بودمی متعبد کودکی ایام در که دارم یاد )3

  .نرود دان غیب خداوند با  ما با رود می پیش ار زورت )4

  .مرهم آزار، خلق ریش بر منه  ولیکن بخشایش است پسندیده  .147

  .نیست جامع...  گزینه جز اي گزینه هیچ فوق بیت مشتق اسمهاي درباره

  آزار خلق -بخشایش )2  بخشایش -پسندیده )1

  بخشایش -ریش )4 پسندیده -آزار خلق )3

   خویش قدر کند ناقص که سستی نه      شپی خردمند نگیرد درشتی  .148

   ؟شود می دیده »مرکب کلمۀ« چند فوق بیت در

   پنج )4   چهار )3  شش )2  سه )1

   .دنیاب خالص وي عقوبت چنگ از ،رود کجا هر که است گرفتار دشمنی دست در بدخوي  .149

 درسـت ...  گزینـۀ  جـز  اي گزینـه  هـیچ  ،ترتیب به ،فوق عبارت »مرکب هاي فعل« و »مرکب اسمهاي« دربارة

   .تنیس

   مرکب فعل یک ـ مرکب اسم دو )2    مرکب فعل دو ـ مرکب اسم سه )1

   مرکب فعل دو ـ مرکب اسم یک )4   مرکب فعل یک ـ مرکب اسم چهار )3

  . »دندان تیز گرگ خیره گردد که   چندان نه ،کن نیکمردي«:  بگفتا  .150

   .تنیس درست...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ ،فوق بیت مرکب اسمهاي تعداد دربارة

   مرکب اسم سه )4   مرکب اسم دو )3   مرکب اسم یک )2   ندارد مرکب اسم )1

   .دهستن نادرست نگارشی نظر از... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .151

   .نمایند می تدریس دانشمندي اساتید ایران دانشگاههاي در )1

   .تاس کرده روروب مشکل با را نقل و حمل صنعت ،ایران بنادر در ،کاال انباشتگی )2

   .ددارن بشریت جامعه گردن بر ،بزرگ حقی ،گروهی هاي رسانه مخترعین )3

   .دکر خواهند کنترل فروشگاهها در را مصرفی کاالهاي نرخ ،بازرگانی وزارت بازرسین )4
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   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .152

   دادسرا )4   گلخانه )3  ابسراتک )2  فیلمنامه )1

   .ددارن مشابهت جهتی از... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .153

   افزار سخت )4   سرخرگ )3  بزرگراه )2   تماشاخانه )1

   .دهستن همگون جهتی از... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .154

   هفته )4   روزه )3   پنجه )2   سده )1

   .ددارن مشابهتی هم با...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .155

   کهستان )4   گلستان )3   دلستان )2   نیستان )1

   .ددارن همگونی...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .156

   پسر خاله )4  آبلیمو )3   گالب )2  شوهر پدر )1

   .دهستن همگون جهتی از... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .157

   نخلستان )4   بوستان )3   تاکستان )2   سروستان )1

   .ددارن مشابهت جهتی از... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .158

  آمد و رفت )4   فروش و خرید )3   خیز و جست )2   بند و زد )1

   .دهستن همگون... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .159

   روب و رفت )4    جو و جست )3    گو و گفت )2    خیز و افت )1

   .دهستن یکسان جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .160

   سفیدرود )4   سیاهدل )3   سرخرگ )2  زردکوه )1

   .ددارن شباهتی هم با...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .161

   پرند و دچرن )4   پاخت و ساخت )3   قند و پند )2   مرج و هرج )1

  .ددارن همگونی...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .162

   زردپوست )4   سرخروي )3   چشم سیاه )2  شاهراه )1

   .ددارن همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .163

   دلسرد )4   دالرام )3   دلخوش )2   دلتنگ )1

   .دهستن »مصغّر اسم«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .164

   پنچه )4   گویچه )3     کوچه )2  پارچه )1
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   .ددارن همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .165

   چنگک )4   عروسک )3   طوطیک )2   پشمک )1

   .دهستن »مصغر اسم«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .166

   تربچه )4   برگچه )3   کمانچه )2   تپانچه )1

   .دهستن »ابزار اسم«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .167

   بین کف )4  انداز خاك )3   ناخنگیر )2   قندشکن )1

   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .168

   جاروب )4  مدادتراش )3   درافشان )2   موچین )1

   .ددارن همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در واژه دو هر  .169

   اُستُره ـ سنبه )4 پرسه ـ رسانه )3   پوشه ـ کوبه )2   ماله ـ گیره )1

   .دهستن »مصدر اسم« ها واژه همه...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .170

   بینش ،برد ،زایمان ،دیدار )2   چرا ،دهش ،ساختمان ،کردار )1

   روند ،جنبش ،نوشتار ،پویه )4   کشتار ،کنان آشتی ،یارا ،چایمان )3

   .تنیس »مصدر اسم« شده داده هاي واژه از یکی...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .171

   آفرینش ،گزینش ،کوشش ،گشایش )2   دیدار ،پرستار ،رفتار ،گفتار )1

   گریه ،پذیره ،مویه پویه، )4  گالبگیران راهبندان، خوران، یرینیش ،کنان عقد )3

   .دهستن همگون...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .172

   کرنش )4   پوزش )3   روش )2   نکوهش )1

   .ددارن کامل تشابه جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .173

   رهایش )4   پیرایش )3   گشایش )2   آسایش )1

   .ددارن کامل همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .174

  )کردار( کنشت )4   برشت )3  ) دمعب( کنشت )2   گوارشت )1

   .تنیس »مصدر اسم«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .175

   پایا )4  یارا )3  سزا )2  روا )1

   .شود نمی دیده »مصدر حاصل«...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .176

   .یماه یا باش مار ،کنی چه منافقی    آن نه تمام این نه ،مانی ماهی مار به )1

www.Estekhdami.org

http://www.iranarze.ir


 27 سئواالت زبان و ادبیات فارسی

  .ضغر از دست شوي فرو سعدي چو     رضــم از مشوي سر ،عاشقی اگر )2

  .گنـــس و بارند تیر رشـــس بر اگر     چنگ صودــمق ز داردــــن فدایی )3

   .تـایس یاراي نه داري صبر هـــن که     نیست تو کار عشق !مدعی اي که )4

   پیغمبري به شدندش پذیره     پروري دین و پاکی به گروهی  .177

  است؟ آمده ترتیب به »مصدر حاصل و مصدر اسم« گزینه کدام در باال بیت به توجه با

   پروري دین ـ پذیره )2   گروهی ـ پذیره )1

   پیغمبري ـ پروري دین )4   پذیره ـ پاکی )3

   .تاس همگون...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در مصدر حاصل ساختار  .178

   .یتوی هستی آنچه تندــنیس همه   وییــت تیـــپس و ديــــبلن پناه )1

   .نم با نکردي که زیزيــع هـــچ   نــدام تا ظرــن بــجی از مــکن )2

   .ریکدگ دازةــان به تیـــرشـــس   تر و خشک از و سردي و گرمی ز )3

   .تدوس دارمش هست و هستم تا   تــاوس هستی ز من هستی پس )4

   .شود می دیده »مصدر حاصل« و »نسبی صفت« ها گزینه از یکی در  .179

   .ممانی مرد هم ما ،بگذار گیــــس   کردند دوست فداي جان کریمان )1

   .يانباز به کند می گنه تو دولت به   بنوازي و کنی تعهد چو را خبیث )2

   .يبرتر زو تـنیس را هــاندیش که     نیلوفري طاق آن تیـــبس چنان )3

   .يمگو که گفتن و گفتن کسی با     خویش دل ضمیر که به خامشی )4

   .تاس نیامده »مصدر حاصل و مصدر اسم«...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .180

   .یــخوش و لطف هــب برادر اي بگو     تـــهس ارـــگفت کانـــام که کنونت )1

   .شخوی از تر عاجز هیچکس نبینی     ندـــببخش ببینی خدا مــچش رتــگ )2

   .يگرد خوار عزیزي هــــچ رـــاگ     رديـــگ یارـــبس یـــکس ردــگ اگر )3

   .دبو یـــــدوزخ گویم که نبود روا     بود سخی کاو کس هر که کن سخاوت )4

   .تاس آمده مصدر حاصل دو...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .181

   .یردگــب دل در هــــک زـــج یـــابـــنی دل   ردگیـــــمـ در قانـعـاش حـیات اي )1

    .تـــاوس نوديــــخش آن دان می نــقیـــی  !دوست اي تو خشنودي خویش از اگر )2

  .ددار جوهري خود از که شمشیري به بهتر بود   عریانی که ،تقوا با مرد الدـنن عریانی ز )3

   .یکویـن رـــه لــــاص تــگوییس خوش که   گویی که چندانی گوي خوش خنـس )4
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   .شود می دیده »نکره اسم«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .182

   .دده نان قرصی به طفلی گوهري )1

  ...  بس و باشد گفت که را عالمی )2

  .ندا اي دایره مثل به را هدي دین این )3

  ... !رب یا که بنالید فقر از اي بیچاره )4

   .شود نمی دیده »جمع اسم«...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .183

   .تاس چون عاشقان حال طلبت در که ببین   است خون در نشسته چشمم مردم گریه ز )1

   .تفرامش نیست بدي خداوند نزدیک   کشت نتوان مردم آري دست به تیغ چون )2

   .تاس نیاز بی همه از کند پیشه قناعت و کند بیرون دل از طمع مردم چون )3

   .شخمو بهایم چون شدن گرنه و   بهوش باید گفت سخن مردم چون )4

  .نیست سپاه در را تو رزمجوي مرد یک   دشمنی نگذاشت تو براي از دوست یک  .184

   .دهستن درست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،فوق بیت به توجه با

   .الیه مضاف ،دوم مصراع در »تو« و است مفعول »دوست یک« )1

  . »فاعل« نقش در است مصدر حاصل »دشمنی« )2

   .متا فعل »نیست« و است متمم اول مصراع در »تو« )3

   .لفع متمم دوم مصراع در »تو« و است فاعل »دشمنی« )4

  .بیخبر عشق گداز و سوز از پرستان خود و اند بیگانه تو عاشقان از جهانیان  .185

   .دهستن درست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ فوق عبارت به توجه با

   .نخودپرستا و بیگانه:  ترتیب به جمالت مسندالیه و مسند )1

   .دپیشون یک و معنی اسم دو و دارد ذات اسم چهار )2

   .دهستن مسندالیه دو هر »خودپرستان و جهانیان« )3

   .دمسن »بیخبر« و است مصدر اسم »گداز و سوز« )4

  .شرم و فتنه هر دافع:  که دگر خواند   بشر حامی جهان به منم:  یکی گوید  .186

   .تنیس نادرست...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ ،فوق بیت به توجه با

  . الیه مضاف سه و دارد ضمیر چهار )2  فاعل دو و دارد مفعول دو )1

   .لمفعو دو و دارد مسند دو )4   .تصف دو و دارد متمم یک )3
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   ؟کجاست تر آواره تو کوي آوارگان ز  .187

   .تاس درست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،فوق مصراع دربارة

   .تاس جمله نهاد »تر آواره« )2   .تاس اسنادي جمله یک )1

   .ددار قید یک و متمم یک )4   .ددار الیه مضاف دو )3

   .ماندیشناک صعب دشمنی از که کنند من همراه خاطري  .188

   .دهستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،فوق عبارت درباره

   .شود نمی دیده »مفعول« )2   .دمستترن »نهادها« )1

   .دندار »مصدر حاصل« )4   .تاس مسند »صعب« )3

   .تهس دادي روز ،ندهی می تو گر و   بده خلق داد و آر برون پنبه گوش ز  .189

   .دنیستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،فوق بیت به توجه با

  .شوند می دیده بیت در فاعل سه و مفعول سه )1

   است فعلیه جملۀ یک آخر جمله )2

   .ددار اضافی ترکیب دو )3

   .ددار جمع اسم یک و ذات اسم سه )4

   .تدارند بزرگ ،نداري هیچ چه گر که      باش همت نماي توانگر فقر گاه به  .190

   .تشمارند داگ ،قارون تو چه اگر شوي    مزاج خسیس شوي هستی همه با آنکه نه

   .دهستن »مسند«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ فوق ابیات به توجه با

   خسیس ـ همت )2   نما توانگر ـ قارون )1

   مزاج خسیس ـ نما توانگر )4   قارون ـ مزاج خسیس )3

   .تاس برابر مفعول تعداد...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .191

   زال زنده را تو نبیند پس کزین   یال روزـام ونهـــــگ زین بکوبمت )1

  .منه سر بر تاج جهان اندر خود   دهم تنــــکش به را رانیانـای که )2

   .نبرآویخت سختی گونه نــبری  ریختن خون و یـخواه جنگ اگر )3

  . »کار برآراي ،آمد اوردتـــهم   فندیارـــاس فرخ کاي«:  خروشید )4

   .شود می دیده »منادا«...  گزینۀ جز ،ها گزینه همۀ در  .192

   آمد دیگر قابیل ،کجایید هابیلیان )1
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    عشقش از سخن چندین سعدي مگو گویند )2

   .دببینی دل چشم با عالم باوران بی )3

   .تگف سخن اوست فهم که آنجا از سعدي )4

   .ددار وجود »بدل«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .193

   .ترف مسجد در اهللا رحمۀ شبلی الشیوخ شیخ که شنیدم چنان )1

   .راند می مملکت و پادشاهی صفت این بر ،دقیانوس ،متمرد متکبر آن )2

  . »کرد خواستیم رحمت تو بر ما«:  فرماید می سلطان خداوند )3

   .دنپوش مصري خلعت خلفا رغم بر هیچکس تا کرد باید دار بر را قرمطی حسنک )4

   .شود می دیده »تمیز«...  گزینۀ جز ها گزینه همه در  .194

   .یبین گلستان آفاق همه     آري روي عشق اقلیم به گر )1

   .دکر دوستان عصمت سد را عنکبوت تار که اي بخشاینده )2

   .یبین جان کیمیاي را عشق     عشق آتش به اگر گدازي جان )3

   .دبرگزی را) ص( عبداهللا بن محمد رتبت در اول و نوبت در ایشان آخر و )4

   .دهستن »تشبیهی اضافۀ«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .195

   عشق دریاي )4   عشق ادیب )3   عشق کیمیاي )2   عشق ژرفاي )1

   .دهستن »استعاري اضافۀ«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .196

   جان گوش )4   باران روح )3   طبیعت دامان )2   بصیر چشم )1

 ــ  سـعدي  گلستان ـ تبریزي درخت ـ احترام دیدة ـ بلور جام ـ شاخ اطفال ـ رحمت باران ـ ابریشم پیراهن«  .197

   .شود می دیده...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،فوق ترکیبات در »فردوسی دبیرستان ـ تعظیم سر

   اقترانی اضافۀ )4   استعاري اضافۀ )3   تشبیهی اضافۀ )2   توضیحی اضافۀ )1

   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .198

   اقران و اکفا )4   مقتضی و موجب )3   رذیلت و فضیلت )2   جرح و ضیق )1

   .ددارن مشابهت جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .199

   متأثر و متعسر )4   طالح و صالح )3   سوك و سور )2   معروف و منکر )1

   .ددارن همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .200

   ثواب و صواب )4   ظهر و زهر )3   اسیر و عصیر )2   نسر و نثر )1
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 .تاسـ  تر مخفی ،تاریک نیک شبی در ،سخت صخرة بر سیاه مورچۀ یک آرام حرکت از من امت در شرك نیت  .201

   .دهستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،باال عبارت اضافی و وصفی ترکیبات تعداد دربارة

   اضافی ترکیب چهار ـ وصفی ترکیب شش )1

   اضافی ترکیب سه ـ وصفی ترکیب هفت )2

   اضافی ترکیب سه ـ وصفی ترکیب پنج )3

   اضافی ترکیب چهار ـ وصفی ترکیب چهار )4

   .یدام گسترده به روزي کرد نظر   بامی کوتاه ز زیرك مرغ یکی  .202

   .تاس درست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ فوق بیت صفات دربارة

   .ددار مشتق صفت یک و مبهم صفت یک )1

   .ددار جامد صفت دو و مشتق صفت یک )2

   .ددار مبهم صفت یک و بیانی صفت سه )3

   .ددار محض بیانی صفت دو و مفعولی صفت یک )4

   .دگیرن الهام بیقرار عاشق و بلند روح آن از باید محققان همۀ  .203

   .تاس شده بیان نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در فوق عبارت صفت

   .ددار بیانی صفت سه و مرکب صفت یک ،اشاره صفت یک )1

   .ددار ساده صفت سه و مرکب صفت یک )2

   .ددار اشاره صفت یک و جامد بیانی صفت دو فقط )3

   .تاس مرکب صفت ،یکی که دارد صفت پنج )4

   .دباش صفت تواند می... گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .204

   وزین )4  برو )3   سرخرگ )2   اخمو )1

   ؟است شده ساخته ماضی بن از زیر مشتق صفات از یک کدام  .205

   گرفتار )4   کردار )3   پرستار )2   ساختمان )1

   .دهستن اضافی ترکیبات...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .206

   نوروز خلعت )4   باد فراش )3  شکوفه کاله )2   فایق شهد) 1

   ؟نیست »صفت«...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ  .207

   دندان سپید )4   بزرگراه )3   شاهرگ )2   بیشه سیاه )1

www.Estekhdami.org

http://www.iranarze.ir


 32 سئواالت زبان و ادبیات فارسی

   .دهستن »صفت«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در واژه دو هر  .208

   جوانمرد ،اندام متناسب )2   زردروي ،چرده سیه )1

   چشم سیه ،نوروز )4   آیین نو ،نونوار )3

   .ددارن همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .209

   گوهر بلند )4   گیسو بلند )3   رخت بلند )2   قد بلند )1

   .ددارن شباهت جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .210

   گلرخ )4   گلمژه )3   اندام گل )2   گلچهره )1

   .دهستن وصفی ترکیب...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .211

   بهاره ابر )4  زمردین فرش )3   باسق نخل )2   خزان موسم )1

   .عمرص است فرعون ریش آن و مرقع است موسی دلق این  .212

   .تاس نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،باال عبارت دربارة

   .ددار بیانی صفت دو با وصفی ترکیب چهار )1

   .هاشار صفت دو و دارد اضافی ترکیب دو )2

   .یوصف ترکیب چهار و دارد پیشین صفت دو )3

   .ددار اضافی ترکیب دو و وصفی ترکیب دو )4

  .پرآب چشمی و آتش پر اي سینه و خراب باطنی و شوریده بس دارم ظاهري !الهی  .213

   .دهستن درست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ ،باال عبارت دربارة

   مرکب صفت سه و دارد اسم پنج )2   وصفی ترکیب چهار و دارد قید یک )1

   اسم پنج و دارد قید یک )4   دارد وحدت یاي پنج و ندارد اضافی ترکیب )3

   .ددار وجود ،دو هر ،اضافی ترکیب و وصفی ترکیب...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .214

   .راــبی و اـــبی رــــاگ یــــراه ردــــــم  زلـنـــم آن و راه زاد آن ره نـــــای )1

   .تاس شیون دایم زنجیر ۀخان در سبب زین  کند می رایتــــس آهن در مظلوم نالۀ )2

   .رهاــــــاظ گاه کنند ماـــای هـــب هــــک   تــاس راريـــاس نهفته انــایش قصد )3

   گمراهی خطر از بترس ،تـــاس اتـــظلم   مکن خضر همرهی بی مرحله این طی )4

   .تاس نیامده وصفی ترکیب...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .215

   است یکی چاه و راه تو چشم به اي نخوانده   عمر دفتر به زندگی بد و نیک هنوز )1
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   .روا مــــمحتش گرفتی زر در جهان     گفتار تــــراس آمد صادق حــصب چو )2

  .يدار آن ايـــپ که رو ونـــکن ره     داري هانـــج بزيـــرســـس هــک تو )3

   .تاس آن بهر از عزیز جان چون مگر     است جان جانداروي و است جان سخن )4

   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .216

   گلبرگ )4   گلرنگ )3   گلسنگ )2   گلپر )1

  . ندارد مسندي نقش بیانی صفت...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .217

   معدن مبارك این در را اــــجف و جور   انديــــبنش راــچ دل تـــاس علم معدن )1

   انیــنورفش نگرــب ،آمد بر یدـــخورش  جوانی و است جهان و است جان که برخیز )2

  .نبیاگ توشه دو بدین را دل فرةـــــس   راه نــای در تـــاس طاعت و علم تو توشه )3

   خودپرست وــمش روز آن کنــش خود   تـــدس به ريـــگی هـک روز آن هــنـــآی )4

   .تاس آمده وصفی ترکیب دو...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .218

   .دبزای فرزند تو چو گیتی مادر دگر اــت  را کـــفل پیر درـــپ دــبیای یارــبس رــعم )1

  .تآرزوس پنهانم صنعت کارـــــآش آن  تـــاوس از ها دیده همه و ها دهــدی ز پنهان )2

   .ار ناـــآش وازدــبن ناییـــآش پیام هـب  صبحگاهی نسیم که امیدم این در شب همه )3

   .دثمو و عاد گهــآرام بر تافت همی که  است افروز جهان خورشید چشمۀ همان این) 4

   .ادان فکرت ماوراي عظمت از    جاللش سرادقات نور پرتو  .219

   .دهستن نادرست...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ فوق بیت دربارة

   .دندار ضمیر دوم مصراع در و دارد اضافی ترکیب پنج )1

   .یوصف ترکیب یک و دارد اضافی ترکیب چهار )2

  .اضافی ترکیب یک و دارد وجود ضمیر دو بیت در) 3

   .یوصف ترکیب یک و دارد وجود ضمیر یک بیت در )4

   .شود نمی دیده وصفی ترکیب...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .220

   خویش پندار و نادان ینـــتحس به  خویش ارـگفت حسن بر غرّه شوــم )1

   .زبا احمقان جواب رگزـــه دهـــم   راز لهانــاب شــپی به گز هر گوــم )2

   .تاس اي بنده مبارك بین آخر مرد   است اي خنده آخر گریه هر پس از )3

   .دآی بر که بو ،جوي یدـخورش ز نور   تـیلداس شب ظلمت حکام صحبت )4
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   .دهستن همگون ،بارز جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .221

  چهلستون )4  چهلطوطی )3  چهلچهره )2  چهلچراغ )1

   .شود می دیده موصوف و صفت...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .222

  . را انتظار میوة ،نـقیــی اخۀــش ز بچین   را هارـــب کن هــزمـــزم !ارزمــبــم برادر )1

   .ار شرار این لذت ام خریده جان به که وه  خود مراد علۀــش به منم منم پر وختهــس )2

  . را تار شام ریشه کند می ورــن یلــس که   بین آفتاب طلوع ،دم سپیده در »پیدةـس« )3

   .ار خار هـــریش ز بکن تــمقاوم حربه به  تو نگاه اقۀـــس به خاروش خصم تهــنشس )4

   .ددارن همگونی جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .223

  نَفَس گل )4   گلعذار )3   پیکر گل )2  گلنار )1

   .دیکسانن جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .224

   شانه چهار )4   راه چهار )3   چهارچوب )2   بالش چهار )1

   .دهستن همگون...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در ،واژه دو هر  .225

   سیرت دیو ،مهماندوست )2   ماهرو ،پیشه هنر )1

   سیما پري ،مسلک اسالم )4   آیین به ،خو گرگ )3

   .ددارن یکسانی و شباهت جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .226

   گلشکر )4   گلپونه )3   گلبدن )2   گلدسته )1

   .دهستن نادرست نگارشی نظر از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .227

   .تاس الیقی بسیار مدیر الهديبنت دبیرستان رئیسه خانم )1

   .دش برگزیده...  شرکت مدیرة هیأت ریاست به...  آقاي )2

   .دباشمی اداره به وارده هاينامه ثبت مسؤول احمدي آقاي )3

   .دگردمی مطرح دادگاه در دیگر بار ،جنایت یک مختومۀ پروندة )4

   .تاس شده اسم جانشین »صفت«...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .228

   ؟امیدوار اريــگنهک دـــباش هـــک  روردگارــپ فـــلط از داري عجب )1

   ؟نفس نامش است مرغی تو جان که   !قفس تخوانیــــاس اي خبرداري )2

   اامیدـــن کنــم عفوم ز !اــــخدای   یدــــام اال اوردمـــنی تـاعــبض )3

   .تـاس عالمی از به دانا پیش یــدم   است دمی عالم که فرصت دار نگه )4
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   .دهستن همگون...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .219

   میخ گل )4   گلعذار )3   گلقند )2   آذین گل )1

   .دنمایی مشخص آنرا .تاس بیشتر همه از اسم جانشین صفات تعداد ،ها گزینه از یکی در  .230

   .دنبو لمانــمس یک دهر هــهم در پس  ؟رــافــک هم آن و کیــی من چو رـده در )1

   است خوش دریا ماهی مذاق در دریا آب   عشق تلخیهاي ز را تلخکامان پروا تـنیس )2

   .رــش به اـــگوی هــک بهتر تهــبس زبان     رــــبشـ گویا و ندـــخـموش مـهایـــبـ )3

   .دآر انانــج ژدةـــم او گرـــمالمت هم    یشرزا کز اي دهــدلش چون گردم شادان )4

   .دنیستن نادرست ینگارش نظر از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .231

   .دیافتن توفیق معظمه مکه زیارت به پارسال پدرم )1

   .منمود تقدیم شرکت هرئیس هیأت به را اخیر معامالت هايگزارش )2

   .دده انجام را خویش زندگی الزمۀ کارهاي باید انسانی هر )3

   .دبو آورده در جوالن به علم فاضلۀ مدینۀ در را خود اندیشۀ ،انسان )4

   .شود نمی دیده »اسم جانشین صفت«...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .232

   .تـنیس کاله و تخت حاجت مرده بهره از   آز گرگ صید شدي که زمان آن در مردي )1

  .تـــنیس یاهــس روز تو بهر که مکن باور   تواند اريــــک یهــس روز یاهـــس جمعی )2

   .تـــنیس تباه گفتی و کردي اهــتب ارــک   تـاس حقیقت گفتی و دادي دروغ مــحک )3

    .تنیس پادشاه ،کسی تو چون است یغماگر   دهی و کنــمس هر تو ظلم ز دــش یرانهو) 4

   .دنیستن نادرست نگارشی نظر از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .233

   شیدایان مجروح دل آور دست به )2   انیایبز مست چشم برده من از دل )1

   خوشبویان گلهاي این سرمستم کند )4  ننادانا احوال بپرس دانایان ز )3

   .دندار »مفعولی« نقش اسم جانشین صفت...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .234

   .دببر هیبت وقت بی لطف و آرد وحشت گرفتن حد از بیش خشم )1

   .وا بالي از را خلق و برهاند خداي عذاب از را او ،بکشد را بدي که هر )2

  .شوند دلیر تو بر که نرمی چندان نه و گردند سیر تو از که کن درشتی چندان نه )3

   .دیاب کمال پرهیزگاران از دین و گیرد جمال خردمندان از ملک )4

   .ددار تمییزي نقش بیانی صفت آن در که نمایید مشخص را اي گزینه  .235

   جنگ دشمنان میان در بینی چو   بنشین ودهــآس تانـــدوس با برو )1
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   .شــپی در پندار ردةـــپ دارد که   را تنــخویش جز دعیـــم یندـنب )2

   .شخوی از عاجزتر هیچکس نبینی  ندــببخش بینی خدا مــچش گرت )3

   .يانباز به کند می گنه تو دولت به   وازيـبن و کنی هدــتع راچو خبیث )4

   .ددار قیدي نقش بیانی صفت...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .236

   .توخــبس پاك و کرد گرد خرمنی   فروخت علم و دـــزه و پرهیز که هر )1

   .دیا به دارم هـــچ هر از یادي بر تو   دادــبام در و امــــش در روز و بــش )2

  .را بهار رانۀـــت او دارد موج موج به   ما تشنگان سوك ز رود می تشنه فرات )3

   .هزر بی صف ويـــس رفتی نمی تو   زه ختــس و زفت و بودي جوان چون )4

   .ددار مسندي نقش بیانی صفت...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .237

  .مرهـــم آزار خلق شـــری بر منه    یکنـــول ایشــبخش تــاس ندیدهــپس )1

  .تــنشس هم بود منانتــدش با که     تـدس تــدوس آن از خردمند اي بشوي )2

  .را قضا آفت ره بگردان ما جان ز که   مستمندان دعاي به گردانـقضای تویی چو )3

  .يبرتر زو تــنیس را هـــاندیش که   ريــوفـــنیل طاق آن تیـــبس انــــچن )4

   .تاس افتاده فاصله بیانی صفت و موصوف بین...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .238

   .هزد بهت و متحیر و تنها ام نشسته من ،شب دل در )1

   .زخی شاعر و پرور شعر کرد ظهور سرزمینی در اسالم )2

   .یجهان کنند می یاد شاعري عنوان به وي از اروپا در )3

   .عمرقّ است موسی دلق این )4

   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .239

   نرو آدم )4   بزن دست )3   برو اسب )2   مگو راز )1

   .ددارن مشابهت جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .240

   زرد رخ )4   گرد میز )3   سرخ سیب )2  سبز برگ )1

   .ددارن مشابهت جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .241

   کوچک طبلۀ )4   دراز طریق )3   شور طعام )2   بزرگ حیاط )1

   .شود نمی دیده مرخم مرکب فاعلی صفت...  گزینۀ جز اي گزینه هیچ در  .242

   .یازید نمی دست حمله به نخست ،جنگاوري قدرت همۀ با وي )1

   .اند پنداشته سیاست از دور پرستی حقاصول  اجراي در را) ع( علی اهتمام گروهی )2
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   .ددار فرق چه او سنجی منفعت و تزویر یعنی ،معاویه منش با بودن حق مرد )3

   .گزارد می نماز ،خود یاران مانند ،دشمن کشتگان بر او چون نمازگزاري مرد )4

   .تاس شده اسم جانشین مرخم مرکب فاعلی صفت...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .243

   .دبرجستن ناز خواب از خوانان خداي )1

   .گردد می برگزار اردهال مشهد در شویان قالی آیین )2

   .دنبر سر به را وفا کسی) ع( علی چون پاکبازان میان در )3

   .دبو انگیز شگفت مقاومت دوران در ایران جنگاوران نیروي )4

   .دهستن همگون جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .244

    فشان مشک ابر )2   انگیز هیجان سرود )1

  دلخواه زندگی )4  آموز پند کالم )3

   .ددارن همگونی...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در ،ترکیب دو هر  .245

   ناشناس مرد ،دستدوز کفش )2   نیمسوز شمع ،زرکش پیراهن )1

   زرکوب جلد ،نوساز کاخ )4   سوز جگر داغ ،دستنویس متن )3

   .دهستن همگون...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .246

   آموز دانش دختران )2   آموز دست پرندة )1

   آموز عبرت داستان )4   هنرآموز استاد )3

   .ددارن مشابهت جهتی از...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ  .247

   پیما کوه جوان )4   آمیز اسرار کاخ )3   سوز عرق پیکر )2   چین دست میوة )1

   .شود می دیده امر فعل...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .248

   .سب و پرس قرآن ز قرآن معنی )2   .بآفتا چون معجزة این بگیر خود )1

  .خودپرست مشو ،روز آن شکن خود )4   .مدافع قرآن ز را کن کم و بیش )3

   .دهستن همگون...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در ،ها مصراع اول مرکب واژة  .249

   .تسوخ و برد یغما به دل جانستانم )2   اهرمن دست ز را خود واستان )1

   .نجها خلق نما شیدا ،عالمی از ستان دل )4  . هد داده نَبود چون دادستان )3

  .است شده اسم جانشین ،مرخم مرکب فاعلی صفت...  گزینۀ جز ها گزینه همۀ در  .250

   .یتـــدس دراز درت ز هــــوتــــک   تیـهس اســاس کن تــهس اي )1
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  .اند دهــافیـــب را خویش گلیم خود   اند دیده را خود که بینان انـــجه آن )2

   ؟شوي راهبر کی ،نباشی روــــراه تا   شوي صاحبخبر که بکوش خبر بی اي )3

   پرست خود آن نهاد بان کشتی به رو   نشست در کشتی به نحوي کیـــی آن )4
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

1  4  

2  2  

3  3  

4  1  

5  1  

6  4  

7  3  

8  2  

9  1  

10  4  

11  2  

12  2  

13  3  

14  3  

15  1  

16  4  

17  2  

18  4  

19  3  

20  2  

21  1  

22  4  

23  3  

24  2  

25  1  

26  3  

27  2  

28  4  

29  1  

30  3  

31  3  

32  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

33  2  

34  1  

35  2  

36  3  

37  4  

38  1  

39  3  

40  4  

41  2  

42  2  

43  4  

44  1  

45  1  

46  2  

47  4  

48  3  

49  1  

50  2  

51  1  

52  3  

53  3  

54  2  

55  1  

56  4  

57  1  

58  3  

59  2  

60  3  

61  4  

62  1  

63  1  

64  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

65  2  

66  1  

67  1  

68  2  

69  3  

70  4  

71  2  

72  4  

73  4  

74  3  

75  1  

76  2  

77  3  

78  2  

79  4  

80  3  

81  1  

82  4  

83  2  

84  1  

85  3  

86  2  

87  4  

88  1  

89  3  

90  2  

91  4  

92  2  

93  4  

94  2  

95  4  

96  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

97  3  

98  1  

99  3  

100  1  

101  2  

102  4  

103  3  

104  1  

105  1  

106  4  

107  2  

108  2  

109  4  

110  4  

111  1  

112  2  

113  3  

114  2  

115  3  

116  4  

117  1  

118  2  

119  3  

120  1  

121  4  

122  3  

123  3  

124  1  

125  2  

126  1  

127  4  

128  3  

129  1  

130  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

131  4  

132  2  

133  3  

134  1  

135  3  

136  2  

137  2  

138  4  

139  1  

140  3  

141  3  

142  4  

143  2  

144  1  

145  3  

146  2  

147  2  

148  4  

149  2  

150  1  

151  3  

152  4  

153  1  

154  3  

155  2  

156  2  

157  3  

158  4  

159  1  

160  3  

161  2  

162  1  

163  3  

164  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

165  2  

166  1  

167  4  

168  2  

169  3  

170  2  

171  1  

172  4  

173  4  

174  2  

175  3  

176  1  

177  2  

178  4  

179  3  

180  1  

181  2  

182  3  

183  2  

184  4  

185  2  

186  3  

187  1  

188  4  

189  1  

190  2  

191  3  

192  4  

193  4  

194  4  

195  1  

196  1  

197  3  

198  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

199  4  

200  3  

201  3  

202  2  

203  2  

204  2  

205  4  

206  1  

207  4  

208  4  

209  2  

210  3  

211  1  

212  4  

213  3  

214  1  

215  2  

216  3  

217  4  

218  2  

219  1  

220  3  

221  2  

222  4  

223  1  

224  4  

225  3  

226  2  

227  2  

228  3  

229  3  

230  4  

231  3  

232  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

233  4  

234  2  

235  3  

236  2  

237  4  

238  1  

239  1  

240  3  

241  2  

242  4  

243  2  

244  4  

245  3  

246  1  

247  4  

248  3  

249  2  

250  3  
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