
ادبی علوم و فنون

 دهم انسانی



%91

%50

%19

%67

16 361

برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

شماره سؤال

    سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار   سؤال  دشوارتر

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

درصد مراجعه از %91 به %67 م یرسد. درصد مراجعه از  %65 به %50 م یرسد.درصد مراجعه از  %49  به %19 م یرسد.

16 2420

 درصد مراجعه

شماره سوال 

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر سطـح

شماره سؤال از 1 تا 16

درصد مراجعه از %91 تا 67%

شماره سؤال از 37 تا 60

درصد مراجعه از %49 تا 19%

شماره سؤال از 17 تا 36

درصد مراجعه از %65 تا 50%

کلّیات فصل اول

60
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 با درخت دانش، گام به گام

را ارزيابي كنيد. پيشرفت خود

ميزان تسلط خود را با رنگ گام اول: 
 مشخص كنيد.

 مسلطمآبي: 
 نسبتاً مسلطمسبز: 
 مسلط نيستم.زرد: 

اگر در گام اول، به آن هاي بعدي: گام
مبحث مسلط نبوديد و دانش خود را در 

ارزيابي كرديد، در  زردحد رنگ 
هاي بعدي مطالعه و تمرين، در نوبت

انيد توصورتي كه پيشرفت كرديد مي
 هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد.خانه

کلیات
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20 
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؟نیستکدام گزینه درست  -1
یا مطابقت سخن با موقعیّت و شرایط است. و جایگاه سخن گفتن به اقتضای حال شنونده ،در اصطالح ( بالغت1
 آفرینی.رسانی است و هدف ادبیّات، زیباییارتباط و پیام ( هدف زبان،2
  روشنی، درستی کلمه و کالم است.معنای ( فصاحت به3
 انگیزی است.خیال ،اصلی ادبیات ة( ماد4

حاصل استخراج نکات قلمرو ادبی متن زیر است. … ةگزین جزبهها گزینه ةهم -2
ست از اند هر که دسقط گفتن. که گفتهپادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و »

جان بشوید، هرچه در دل دارد، بگوید.
 «وقت ضرورت چو نماند گریز / دست بگیرد سر شمشیر تیز 

 گرفتن از تمثیل ( بهره2 «سقط گفتن»بعد از « گرفت»( حذف فعل 1
 کنایه ة( استفاده از آرای4  جناس ة( استفاده از آرای3

کدام عبارت درست است؟ -3
( بالغت یعنی روشنی و درستی کـالم و گفتن به اقتضای حال شنونده.1
 ( بالغت بیان مقصود با الفاظی روان و توجه به ظاهر سخن است. 2
 ( فصاحت هم به بالغت توجه دارد و هم به کیفیت استفاده از واژگان.3
 هستند.های علم بالغت ( بدیع، بیان و معانی از شاخه4

آثار ادبی به حساب آورد؟ ةتوان متون علمی قدیم را در زمربر اساس کدام تعریف اصطالح ادبیات، می -4
.ایعلمی یا حرفه ةها و اصطالحات رایج شده در یک رشتنوشته ة( ادبیات یعنی مجموع1
 .تاریخ تمدن بشریها و آثار مکتوب متعلّق به ( ادبیات یعنی تمام نوشته2
 .هاترین صورتهای  انسانی در عالیها و خیال( ادبیات یعنی بیان باورها، انـدیشه3
    .( ادبیات یعنی بهره گرفتن از شگردهای هنری برای بخشیدن نقش هنری به زبان4

است؟ نادرستشعر زیر  ةکدام گزینه دربار -5
سه دوست / هر سه با او جور و او با هر سه جور داشت شخصی از همه عالم»

اولین، آن ثروتی کز روی سعی / کرده حاصل در سنین و در شهور
وشی کاو را نبود / یک سر مو در دالرایی قصوردومین حوری

تدریج و مرورها که او / کرده با مردم بهسومین، مجموع خوبی
را سوی قبرستان، عبورمحتضر جان داد و دادند آن سه دوست / نعش او 

 «های او با او به گورثروت و زن هر دو برگشتند، لیک / رفت خوبی
( پیچیده بودن زبان شعر2 ( کاربرد قالب داستانی در معنای اندرزی1
 ( حذف فعل4  گیری از تشبیه و اغراق( بهره3

کار رفته است.به« تشخیص» ةآرای … ةبیت گزین جزبهابیات  ةدر هم -6
 رسدغنچه سوار می ،رودکند / سبزه پیاده میکند، سرو قیام می( باغ سالم می1
ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟( آن کس است اهل بشارت که اشارت داند / نکته2
 اش رفتم آهسته ترسم / غباری به دامان محمل نشیند( پی ناقه3
 سخن ور نه نبود / این همه قول و غزل تعبیه در منقارش( بلبل از فیض گل آموخت 4

گیری است؟دنبال کدام نتیجهو ساختار فکری شعر، عطّار به« روباه و شکارچی»با توجه به ابیات پایانی  -7
 گاهچشم او شد تیره، آن چو نام دل شنید از دور، روباه / جهان بر»

 سازینیست بازی / کنون باید به کارم حیلهگفت: با دل به دل می
«حدیث دل، حدیثی بس شگفت است / که در عالم، حدیثش در گرفته است

 ارزش و جایگاه دل ةگیری عرفانی دربارتیجهن( 1
 عدم توجّه به ظواهر ةگیری تعلیمی ـ اخالقی دربار( نتیجه2
 ( آزردن و شکستن دل، دور از دانش و معرفت است.3
 صداقت و راستی ةاندیشانه دربارگیری معرفت( نتیجه4

22%

11%

66/65/16 

62%

26%

66/65/16 

72% 

16% 

65/61/15

61%

25%

21/62/15 

61%

22%

21/62/15 

21%

21%

66/61/16 

52%

74%

62/11/15 
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 است؟ نادرستکدام گزینه  -2

 های تحلیل متن ادبی، بررسی آن از سه دیدگاه زبانی، فکری و ادبی است.ترین شیوهترین و کاربردی( یکی از آسان1

  بندی شد.ادبی براساس ساختمان و قالب شعر، طبقهتر شعر نسبت به نثر در ایران، انواع ( با توجه به رواج بیش2

 شود.نمایشی و تعلیمی تقسیم می بندی انواع ادبی در یونان باستان به چهار نوع حماسی، غنایی،ترین طبقه( قدیم3

 شود.( مفاهیم فلسفی و عرفانی، خرد و عشق، جبر و اختیار، دستور و نحو، در قلمرو فکری بررسی می4

 گیرد؟ در کدام حوزه مورد ارزیابی قرار می با توجه به بررسی محتوایی، متن زیر، -1

 بر شما هم  :گفت ؟تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امروز تو را چه گفت در فالن مصلحت»

 «پرسید.که داند که نگویم، پس چرا همیبه اعتماد آن :ندارد. گفتچه با تو گوید، به امثال ما گفتن روا پوشیده نباشد. گفتند آن
 

 حماسی( ادبیات 4 ( ادبیات عرفانی3 نمایشی( ادبیات 2 ( ادبیات تعلیمی1

 بازخوانی شده است. این متن در کدام سطح مورد بررسی « نظیرایهام و مراعاتتضاد، »هایی همچون متنی از دید تناسب -16

 ؟قرار گرفته است

 ( واژگانی4 ( بیانی3 ( بدیع معنوی2 ( آوایی1
 

 است؟ نادرستدر تحلیل حکایت زیر، کدام گزینه  -11

 وقت هیبت ببرد نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمیوحشت آرد و لطف بیخشم پیش از حد گرفتن »

 « که بر تو دلیر شوند.

 ( دعوت به اعتدال در خشم و لطف2  و تضاد ( استفاده از سجع1

 ( استفاده از جمالت طوالنی4  ژگان فارسی( کاربرد فراوان وا3

 ؟نیستبا توجه به متن زیر کدام گزینه به شناسایی قلمرو زبانی مربوط  -12

داند، در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم؛ دریافتم که مانع آن، راحت تر خالیق است و قدر ایّام عمر خویش نمیچون بشناختم که آدمی، شریف»
اند. هر که به امور دنیایی رو آورد و از سعادت آخرت غفلت کند، همچون آن مرد است که از مبتال گشته اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان،

 «پیش اُشتر مست بگریخت و به ضرورت، خویشتن در چاهی آویخت.
 ( به کاربردن تضاد بین دنیا و آخرت1
 ترینتر به جای صفت عالی شریف( کاربرد صفت شریف2
 تر به جای شتراُش ة( کاربرد کهن واژ3
 مانند بشناختم، بنگریستم، بگریخت« بـ»حرف با  ،( کاربرد قدیم فعل4

 بیشتری وجود دارد؟« تشبیه» ةدر کدام بیت آرای -13

 شم / سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را( لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چ1
 باد ( قدّ همه دلبران عالم / پیش الف قدت چو نون2

 های زار آید( مرا چو آرزوی روی آن نگار آید / چو بلبلم هوس ناله3
 پرستو رِّزلف چون پَ ( لبان لعل چون خون کبوتر / سواد4

 نماید؟تر میبرجسته ،این ابیاتاگر بخواهیم شعر زیر را در قلمرو ادبی بررسی کنیم، کدام سطح ادبی  -14

 رودرود / وان دل که با خود داشتم با دلستانم میم جانم میران کآرا ای ساربان آهسته»
 رودام مهجور از او بیچاره و رنجور از او / گویی که نیشی دور از او در استخوانم میمن مانده

 «رودکشان من زهر تنهایی چشان / دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود دامناو می
 ( نحوی4  ( بدیع معنوی3 ( آوایی2 ( بیانی1

 نادرست است؟« فصاحت و بالغت» ةکدام گزینه دربار -15

 گردد.میاژگان باز( فصاحت به چگونگی و کیفیت و1

 نگرد.های ظاهری لفظ و سخن می( فصاحت به جنبه2

 های علم بالغت هستند.( بدیع، بیان و معانی شاخه3

 گفتن به اقتضای حال شنونده و جایگاه مخاطب است.الح سخن ( فصاحت در اصط4

31% 

74% 

66/65/16 

42% 

61% 

66/65/16 

36% 

61% 

66/65/16 

57% 

67% 

66/65/16 

53% 

67% 

66/65/16 

35% 

76% 

21/62/15 

52% 

76% 

66/65/16 

47% 

67% 

23/67/15 
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گیرند.در قلمرو نکات زبانی یک شعر قرار می …جز گزینة ها بههمة گزینه -16

( بررسی کاربرد شبکة معنایی واژگان1

 ها و واژگان( بررسی ترکیب2

( بررسی پیچیدگی یا سادگی زبان شعر3

 هامصراع( بررسی جایگاه قافیه در 4

از نوعی در حالوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و ای و قدری شهد یافت، چیزی از آن به لب بُرد، پیش خویش، زنبورخانه»متن  -17

دهد؟کدام فکر را به خواننده انتقال می.«  …اندیشید که پای او بر سر چهار مار است و نه

  از آن بهره گیرد. های زندگی و گذران آن را غنیمت دانسته،لحظه( 1

 ( نسبت به اطرافیان خود توجه داشته، آنان را از خود نرنجاند.2

 خود را در برابر کاینات و موجودات طبیعت فراموش نکند. ة( وظیف3

های زودگذر پرهیز کند.( هوشیاری خود را حفظ کند و از خوشی4

تماماً درست است. … ةبیت گزین جزبهابیات  ةهای مقابل همبا توجه به قلمرو ادبی، آرایه -12

 آبی که دارد در نظر گوهر شدن / از کنار ابر، تا دریا تنزّل بایدش )مراعات نظیر ـ تشخیص( ة( قطر1

 بایدش )کنایه ـ تشبیه(( صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید / دانه چون در آسیا افتد تحمّل 2

( کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار / که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش )استعاره ـ تلمیح(3

 ( بگفت این و به صد دستان و تزویر / بجست از دام همچون از کمان، تیر )مراعات نظیر ـ تشبیه(4

دهند؟آثار ادبی کهن قرار می ةعلمی قدیم را در زمر بر چه مبنایی بسیاری از محققان ادبی ما متون -11

 توان ادبیات نامید.ای خاص را میعلمی یا حرفه ةها، اصطالحات و رفتارهای یک رشتنوشته ةمجموع (1

شود.ای که به تاریخ تمدّن بشری متعلّق باشد، ادبیات شمرده میطور کلی هر نوشتهآثار مکتوب و به ة( هم2

 کند.ها بیان میترین صورتها را در عالیهایی است که باورها و اندیشهنوشته ة( ادبیات مجموع3

 های مختلف است.( در نوعی از کاربردهای ادبی، ادبیات به معنی آداب و هنجار رایج در زمینه4

است؟ نیامدهپیام کدام بیت در مقابل آن درست  -26

 عشق( عدم رهایی ازآید )خوار افتاد / نشنیدیم که دیگر به کران میخون ة( کشتی هر که در این ورط1

 ناپذیری عشق(( بند بر پای تحمل چه کند گر نکند / انگبین است که در وی مگسی افتاده است )فنا 2

 ( در ازل بود که پیمان محبّت بستند / نشکند مرد اگرش سر برود پیمان را )وفاداری در عشق(3

های عشق(( مرد باید که جفا بیند و منّت دارد / نه بنالد که مرا طاقت بدخویان نیست )تحمّل دشواری4

است؟ نادرستکدام گزینه  -21

ها نیز اصول و قواعدی دارند.هر واژه معنای قراردادی و روشنی دارد، جمله ،ادبیات( در منطق 1

( هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، متن است.2

 تواند منطق معنایی زبان را درهم بریزد.( ادبیات به مدد تخیل می3

 برد.بهره می( ادبیات از تکرار موسیقایی آواها و عواطف و احساسات انسانی نیز 4

در مقابل آن درست آمده است. … ةبیت گزین جزبهها بیت ةگیری همپیام و نتیجه -22

پیرهن آری ز قبا معلوم است )هماهنگی ظاهر و باطن( ةدهد ظاهر هرکس خبر از باطن او / رتب( می1

تأثیر بودن شفاعت(خدا درهای دوزخ را تمام )بیکاران دری / بندد از رحمت ( گر گشایی از شفاعت بر گنه2

ارزش و خسته کننده بودن سخن تکراری(( سخن گرچه باشد چو آب زالل / ز تکرار خیزد غبار مالل )بی3

 کوبان گردباد )آزادگی و وارستگی(رود بیرون ز دنیا پای( ریشه در خاک تعلّق نیست اهل شوق را / می4
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است؟ نادرستحکایت زیر از گلستان سعدی  ةعبارت کدام گزینه دربار -23
داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است یا دزد به حکیمی پسران را پند همی»

زاینده است و دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت  ةبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد؛ اما هنر چشمیک
«هنر لقمه چیند و سختی بیند.است؛ هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی

شوند.ای دیگر به کار گرفته میگونهوجود دارد که امروزه به ی از نظر واژگانبردهای کهنر( در متن کا1
مسجّع و آهنگین است. ( نثر حکایت،2
شود.( هیچ تشبیهی در متن دیده نمی3
 ( در این حکایت، نگرش حکمی و تعلیمی کامالً برجسته است.4

است؟ نادرستعطّار کدام گزینه  ةنامبا توجه به ابیات زیر از الهی -24
 گاهاو شد تیره آن چو نام دل شنید از دور، روباه / جهان بر چشم»

سازیگفت، با دل نیست بازی / کنون باید به کارم حیلهبه دل می
 بگفت این و به صد دستان و تزویر / بجست از دام، همچون از کمان تیر

«حدیثش در گرفته است حدیث دل، حدیثی بس شگفت است / که در عالم،
 کنایه و تشبیه و مراعات نظیر استفاده شده است. های( شعر از نظر ادبی در قالب مثنوی است و از آرایه1
 اند.فارسی ،تر واژگانکار رفته و بیشواژگان عربی کم در آن به( زبان شعر ساده و روان است، 2
هد.دتعلیمی جای می -ادبیّات حماسی  ة( شاعر از ظرف داستان برای بیان عظمت و جایگاه دل سود جسته است، همین موضوع شعر را در رد3
 ارزش و جایگاه دل را در قالب داستان جای دهد. ةمعرفتی دربار ة( شعر بیانگر ذهن خلّاق شاعر است و توانسته یک نکت4

نکات ادبی مصداق دارد؟ ة، کدام گزینه درباره و دمنهتاب کلیلکبا توجه به متن زیر از  -25
شتر مست بگریخت و خویشتن در چاهی آویخت و دست در غفلت ورزد، همچون آن مرد است که از پیش اُ هر که به امور دنیا روی آورد و از آخرت»

مناک دهایی سهدو شاخ زد که بر باالی آن روییده بود و هر دو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند. نظر به قعر چاه افکند اژ
«بریدند.ها دایم میکرد. به سر چاه، موشان سیاه و سپید، بیخ آن شاخانتظار می گشاده و افتادن او رادید، دهان

«موش»برای جمع بستن واژگانی چون  «ان»نشانة جمع ( استفاده از 1
تشبیه و تمثیل ،( استفاده از تضاد2
«اُشتر»گان کهن مثل ( کاربرد واژ3
مایة اثر.بر اساس درون در زمرة متون تعلیمی متن قرارگیری ( 4

است؟ نادرست این متن شکافی با توجه به عبارت زیر کدام گزینه در مورد کالبد -26
کن مگر عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. یکی را از وزرا پسری کودن بود؛ پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی می»

 «شود و مرا دیوانه کرد.که این عاقل نمی پیش پدرش کس فرستاد
 چون بود اصل گوهری قابل / تربیت را در او اثر باشد

 کرد / آهنی را که بدگهر باشد نخواهندهیچ صیقل نکو 
 ( کاربرد کهن فعل امر2 «برای»به معنی « یکی را»در « را»( کاربرد 1

 سجع ة( نبودِ آرای4 اثر بخش بودن تربیت در آدمیتأکید بر ( 3

انگیزتر است؟بیانی، کدام بیت خیال سطح از لحاظ -27
ای ندریدم( چو غنچه تا به تو دل بستم ای بهار جوانی! / به هیچ جا ننشستم که جامه1
توانم گفت / خوشا کسی که به هر حال، محرمی داردحالم و با کس نمی( خراب2
رسدگوی ما، گرد و غبار میواست خوی ما / زان که ز گفت( چون برسی به کوی ما، خامشی 3
 حساب سعدی / گویند خالف رأی داناست( نالیدن بی4

است؟ متفاوتکدام بیت از لحاظ قلمرو فکری با دیگر ابیات  -22
بقا( ماییم مست و سرگران فارغ ز کار دیگران / عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا 1
 عالم دوام ما ةکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جرید( هرگز نمیرد آن2
 جا رویم جمله که آن شهر ماستایم / باز همانیار ملک بوده ،ایم( ما به فلک بوده3
 ( نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا / باغ همچون تبت و راغ به سان عدنا4
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شود.یافت می« تشبیه و تشخیص» ةهر دو آرای … ةبیت گزین استثنایبهابیات  در همه -21
اندام راچمد / ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم( جایی که سرو بوستان با پای چوبین می1

 کند( آفتاب حسن او تا شعله زد / ماه، رخ در پرده پنهان می2

مدار / روز فراق را که نهد در شمار عمرام من و این بس عجب عمر زنده( بی3

 ای رست چو روی دلستانت / نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت( نه چمن شکوفه4

ه کنند؟ گفت: ندانی که اهل فضیلت همیشخاتم در انگشت چپ چرا می بزرگی را پرسیدند: با چندین فضیلت که دست راست را هست،»پیام عبارت  -36
کدام بیت آمده است؟در « محروم باشند.

 همین گناهت بس تو اهل فضلی و دانش( فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / 1

 ( به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد / که بخت راست فضیلت نه زور بازو را2

 داری؟مینالی و فریاد چرا ( تو به تقصیر خود افتادی از این در، محروم / از که می3

 ( چشم را به ز حقیقت نبود پرتو / روح را به ز فضیلت نبود زیور4

است؟ نادرستمتن  دربارة این نامه، کدام ویژگیبا توجه به حکایت زیر از قابوس -31
د به چن ای شیخ این کمانک»جوانی به تماخره وی را گفت:  .رفتای تکیه کرده همیچنان شنودم که پیری گوژپشت، سخت دو تا گشته و بر عکازه»

پیر گفت: اگر صبر کنی و عمر یابی خود رایگان یکی به تو بخشند. امّا با پیران نه برجای منشین که صحبت جوانان « ای؟ تا من نیز یکی بخرم.خریده
«ن.برجای بهتر که پیران نه بر جای. تا جوانی جوان باش، چون پیر شدی پیری ک

 ( پرهیز از ریشخند دیگران و معاشرت درست با  افراد. پند و اندرز نویسنده، بیانگر ویژگی فکری متن است.1
 بیانگر نکات زبانی متن است.« رفتهمی»( استفاده از واژگان کهن گوژپشت، برجای، سخت دوتا گشته و استفاده از فعل 2
 های ادبی متن است.گیعنوان استعاره از ویژبه« کمانک»( استفاده از 3
دهد.می های حماسی قرارآید و نباید کسی را به خاطر پیری مورد تمسخر قرار داد؛ متن باال را در ردیف نوشتهاخالقی که پیری به سراغ همه می ة( بیان این نکت4

است؟ نادرستشعر زیر  ةکدام گزینه دربار -32
گفت / بین که ما رخساره چون افروختیمای با نرگس پژمرده الله»

 بدل / شب خریدیم و سحر بفروختیمگفت ما نیز آن متاع بی
 هایی را که ما آموختیمآسمان روزی بیاموزد تو را / نکته

 کردیم وقت خرّمی / چون زمان سوختن شد سوختیمخرّمی
 پژمردگی اندوختیم ةتا سفر کردیم بر ملک وجود / توش

«دوختیمچه را زین راه ما میشکافت / آنه میدرزی ایام زان ر
 شود.( واژگان غیر فارسی در برخی از ابیات این شعر دیده می1
 تشخیص شکل گرفته است. ةآرای ة( کل شعر بر پای2
رسد.ای معنوی و عرفانی می( شعر، ظاهری ساده و عینی دارد اما در پایان، به نتیجه3
 ادبیات تعلیمی است. ةشعر در قالب قطعه و در رد( 4

است؟ نادرست در ارتباط با این حکایت با توجه به عبارت زیر کدام گزینه -33
همچنان که سگان بازاری سگ صید را مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند؛ یعنی سفله چون به هنر با کسی هنرمند را نتوانند که بینند،  ،هنرانبی»

 «برنیاید به خُبثش در پوستین افتد.
 دست / که در مقابله گنگش بود زبان مقالکند هر آینه غیبت حسود کوته

 کنایههای تشبیه، تضاد و ( کاربرد آرایه1
 روند مانند: مشغلهکار میای دیگر بهگونهکاربردهای کهنی که امروزه به( 2

 به عنوان مفهوم اصلی حکایت ( نکوهش غیبت و بدگویی3
 )سگ صید را( «برای»به معنی « را»( کاربرد حرف 4

است؟ نادرستنسبت داده شده، به کدام بیت  ةآرای -34
استعاره( رو ای پادشاه کشور حُسن / که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست )کنایه ـکشیده ( عنان1
 ( زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست )تناسب ـ تشبیه(2
 گوید / نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت )تشخیص ـ تضاد(( چمن حکایت اردیبهشت می3
 تقوی به در افتادم و بس / پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت )سجع ـ جناس( ةمن از پرد( نه 4
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 شناسی ادبی کدام بیت از نظر آوایی و تأثیر موسیقایی شعر، مؤثرتر است؟با توجه به زیبایی -35

 ( خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد / که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز1

 کنی از شرع قرآن ای قلمای قلم / خوش حمایت می ( غلغلی انداختی در شهر تهران2

 چنان سایه گسترد بر عالمی / که زالی نیندیشد از رستمی( 3

 مایه دید / کمان را به زه کرد و اندر کشید( چو نازش به اسب گران4

 کار رفته است.به« برای»به معنی « را»حرف  …گزینة  استثنایبهها در همة گزینه -36

 عبودیّت حق و یافت درجات، همّت انسانی است.( آن چه بهترین آلتی است بنده را در 1

 ( او را به عدد هر قوّتی که در هوا راندن باشد، چون نرانَد، قربتی در حضرت حاصل شود.2

 ( جمله کمر خدمت او بر میان جان بندیم و سجود او را به دل و جان خرسندیم.3

 ریان زارش بکشتند.( روزگار، دمنه را فضیحت و رسوا گردانید و به قصاص گاو به زا4

 

 
 گیرد؟ادبیات تعلیمی قرار می ةکدام بیت در حوز -37

 گوید سخن( نیست گوش اهل عالم محرم اسرار عشق / زین سبب با خویشتن دیوانه می1

 رود / او در قفای رزق و اجل در قفای او( مسکین حریص در همه عالم همی2

 نهاده بر کف دست / بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست( دلی شکسته و جانی 3

 فروشان پناه از اوام به باده( سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن / من برده4

 است. سانیک … ةگزین جزبهها نوشته ةنوع ادبی هم -32

 «روز؛ تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.خواب نیم تر است؟ گفت: تو راها کدام فاضلاز عبادت» انصاف پارسایی را پرسید:( یکی از ملوک بی1

 ( عارفی را گفتند: قدم نهادن در عشق چه کسی را مسلّم شود؟ گفت: عشق آتش است. هرجا که باشد، جز او رخت دیگری نهد2

 و هر جا که رسد، سوزد و به رنگ خود گرداند. 

 بخت آنکه خورد و کِشت و بدبخت آنکه مُرد و هشت. بخت کیست و بدبخت چیست؟ گفت: نیک( عاقلی را پرسیدند: نیک3

 ( نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا به خالف آن کار کنی که آن عین صواب است.4

 یادآور اشعار عرفانی است؟با توجه به مفاهیم کلی ابیات زیر کدام بیت از نظر ویژگی فکری  -31

 خوان و صراحی در دستچاک و غزللب و مست / پیرهنکرده و خندانآشفته و خوی( زلف1

 ( روز شکار پیرزنی با قباد گفت / کز آتش فساد تو جز دود آه نیست2

 عزا و چه ماتم است؟( باز این چه شورش است که در خلق عالم است / باز این چه نوحه و چه 3

 ( دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست / هرکه را هیچ به کف نیست به دل آهی هست4

 است. سانیک … ةبیت گزین جزبهابیات  ةاز دیدگاه قلمرو فکری مضمون و محتوای هم -46

 مقدّر استبریم / با پادشه بگوی که روزی ( ما آبروی فقر و قناعت نمی1

 محل استثبات و بی( به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب / جهان و کار جهان بی2

 داران خوش استدلی است / تا نپنداری که احوال جهان( حافظا ترک جهان گفتن طریق خوش3

 ( گو شمع میارید در این جمع که امشب / در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است4

ترتیب  در کدام سطح قلمرو ادبی جای ها بهبررسی کنیم، هر کدام از آن« نظیرآرایی، جناس و مراعاتواجتضاد،  مجاز،»های اگر متنی را از دید آرایه -41

 گیرند؟می

 ( بیانی ـ بدیع معنوی ـ آوایی ـ بیانی ـ بدیع معنوی1

 ی( آوایی ـ موسیقایی ـ بیانی ـ موسیقایی ـ آوای2

 ( بیانی ـ بدیع معنوی ـ موسیقایی ـ آوایی ـ بدیع معنوی3

 بدیع معنوی ـ بدیع معنوی ـ موسیقایی بیانی ـ ( موسیقایی ـ4
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 است؟ نادرستپیام کدام بیت در مقابل آن  -42

 )تضاد عقل و عشق(براندازان را ( دل چو دادم به تو عقلم ز کجا خواهد ماند / مال کی جمع شود خانه1

 قراری عاشق(خوابی و بیکه ز عشق نرگسش خواب نماند خواب را )بی( خواجو اگر ز چشم تو خواب ببرد گو ببر / زان2

 وفایی معشوق(شکار فراق / دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغان است )بی( ز بیم چنگل )چنگال( شاهین جان3

 سازد ز ویرانی که هست )پایداری در عشق(دل / کس در او منزل نمی( لشکر عشق توام تا خیمه زد در ملک 4

 است.های ادبی اشعار زیر آمده ویژگی … ةگزین جزبهها گزینه ةدر هم -43

 کنم نماند بسیرود نفسی/ چون نگه میهر دم از عمر می»
 ای که پنجاه رفت و در خوابی/ مگر این پنج روز دریابی

 به دیگری پرداخت منزلهرکه آمد عمارتی نو ساخت/ رفت و 
 یار ناپایدار دوست مدار/ دوستی را نشاید این غدار

 «وقت خرمنش خوشه باید چید هر که مزروع خود بخورد به خویـد /

 اند.فهمیم که اشعار در قالب مثنوی سروده شدهها می( از نوع قرار گرفتن قافیه1

 در بیت آخر استعاره از دنیاست.« غدار»و « یار ناپایدار( »2

 حروف را پدید آورده است. ةنغم ة، آرایآخردر بیت « خ»( تکرار صامت 3

 ( شعر دارای جمالت کوتاه و زبانی ساده است.4

 است؟ نادرستبندی آثار ادبی کدام گزینه در بررسی و طبقه -44

 ادبیات و فکر است. ها، بررسی متن از سه دیدگاه زبان،ترین شیوهکاربردیترین و ( یکی از آسان1
 گیرد.دستوری یا نحوی، سطح آوایی و سطح بیان و بدیع در قلمرو زبانی مورد ارزیابی قرار می( سطح واژگانی، 2

 گرایی در ر میهنی و خردگرا و عشقاشعا گرا بودن اثر،گرا یا غمها و موضوعاتی چون عرفانی بودن، شادی( باورها و گرایش3
 شود.قلمرو فکری بررسی می

 کند.نمایشی و تعلیمی تقسیم میبندی یونان باستان در انواع ادبی، ادبیات را به چهار نوع حماسی، غنایی، ( طبقه4

 تر است؟بندی محتوایی شعر در یونان باستان کدام بیت به ادبیات تعلیمی نزدیکبا توجه به تقسیم -45

 چمنی ةکهن دو منی / فراغتی و کتابی و گوش ة( دو یار زیرک و از باد1

 خون از شکاف جوشن دارا ة( سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا / عیان شد رشح2

 ( نباید سخن گفت ناساخته / نشاید بریدن نینداخته3

 پیاده کنم کارزار ( تو قلب سپه را به آیین بدار / من اکنون4

 ؟نیستکدام گزینه درست  ،شکافی ادبی حکایت زیربا توجه به کالبد -46

 اش گوسفندی دوانبه ره در یکی پیشم آمد جوان / به تک در پی»

 ات گوسفندآرد اندر پیبدو گفتم این ریسمان است و بند / که می

 و راست پوییدن آغاز کردسبک طوق و زنجیر از او باز کرد / چپ 

 دوید / که جو خورده بود از کف مرد و خویداش تازیان میهنوز از پی

 چو باز آمد از عیش و شادی به جای / مرا دید و گفت ای خداوند رای

 برد با منش / که احسان کمندی است در گردنشنه این ریسمان می

 «پیلبانبه لطفی که دیده است شیر ژیان / نیارد همی حمله بر 
 کند.ارزش احسان و نیکی را بیان می ( شعر از نظر فکری،1
 شود.در بیت اول در قلمرو زبانی بحث می« به ره در»( دو حرف اضافه برای یک متمّم در ترکیب تاریخی 2

 دهد.غنایی قرار می پایانی آن، شعر را در ردیف اشعار حماسی ـ ة( قلمرو محتوایی شعر با توجّه به نتیج3
 شود.در قلمرو ادبی بررسی می« جوان و دوان»و جناس « احسان به کمند»بندی و قالب مثنوی شعر و تشبیه ( قافیه4

 های مشخص شده، کدام گروه از لحاظ قلمرو زبانی قابل توجه است؟در میان گروه -47

 نرم شد چون موم در دست غمت / تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع کوه صبرم( 1
 ز صبر و حلم و داد/ کوه را کی در رباید تندباد کوهم( کَه نیم 2
 کند گوش تعلیم ناخدا راکار/ طوفان نمیاست تدبیر عقل بی کارگاه عشق( در 3
 آورده تیر خدنگ به شست اندر( کمان را بمالید رستم به چنگ/ 4
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 است؟ متفاوتهای فکری )از نظر عینی یا ذهنی بودن( با دیگر ابیات کدام بیت از لحاظ ویژگی -42

 ( ای نهاده پای همت بر سر اوج سما / وی گرفته ملک حکمت گشته در وی مقتدا1

 ( چشم دل باز کن که جان بینی / آنچه نادیدنی است آن بینی2

 رنگی وجود اندر عدم سازدهیچ رویی بهر مخلوقی/ که رنگ عشق بی( نسازد عشق رنگ از 3

 ( شبی چون شبه روی شسته به قیر / نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر4

 آمده است؟ نادرستهای ادبی مقابل کدام بیت با توجّه به قلمرو ادبی ابیات، آرایه -41

 کشدت دل، از آن گریزان باش )تشبیه، کنایه(باش / به هرچه می( ز خارزار تعلّق کشیده دامان 1

 رود )جناس، سجع(( صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من / گرچه نباشد کار من هم کار از آنم می2

 قوتم در دهن آسیا )ترصیع، تشبیه(بی ةقیمتم در صدف آسمان / دان( گوهر بی3

 رگ / که سبکباری خود را به خزان نگذاری )کنایه، مراعات نظیر(( نخل امید تو آن روز شود صاحب ب4

  به کار رفته است.« تشبیه و کنایه» …ة بیت گزین جزبهابیات  در همه -56

 ( بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود / این همه قول و غزل تعبیه در منقارش1

 ؟/ نیافتم که کجا شد دل من آب کجا ( ز بس که گرم تماشای گلرخان گشتم2

 سره بر هر چه که هستعشق / چار تکبیر زدم یک ةدم که وضو ساختم از چشم( من همان3

 ( شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر / کاین سر پرهوس شود خاک درِ سرای تو4

 کدام گزینه درست است؟ -51

 پردازیم.زبانی به بررسی ساختمان لغات و قواعد دستوری و کاربرد دستور تاریخی واژگان می( در سطح واژگانی قلمرو 1

 گیرد.قلمرو ادبی مورد بررسی قرار می ةهای لفظی یک متن در سطح موسیقایی و در حیط( آرایه2

 شود.عنوی بررسی میهای معنایی چون تضاد، ایهام، مجاز و استعاره در سطح بدیع م( بازخوانی متن از دید تناسب3

 هایی مانند حروف دشوار و ناموزون تهی باشد.عبارت است از بیان مقصود با الفاظی روشن که از عیب( بالغت در اصطالح، 4

 بیان شده است؟ نادرستبا توجه به کالبدشکافی متن زیر، کدام گزینه  -52

ای گهواره های گلی و گنبدی وشد: یک کمر امّا نه اگر یک کمر، یک زانو بود. بامبرف سنگین. به غلو گفته می برف افتاده بود؛حاال ناگهان برف! شب، »

بارید. پرهای دم ضربش گرفته بود: سبک میبارید امّا نه پرکوب. سپیدهنفس شده بودند. خاموش. خسته. اشترانی زیر بار. هنوز میبرف بی ةزیر سین

 «نشستند.می زدند،کبوتر چرخ می

 های استعاره و تشخیص در سطح بیانیگیری از آرایه( بهره1

 مرکّب در قلمرو زبانی و مشتق ـهای مرکّب ( وجود واژه2

 های ایهام و تلمیح در سطح بدیع معنوی( کاربرد آرایه3

 آرایی در سطح آواییهای تکرار و واجگیری از آرایه( بهره4

 است؟ نادرستیات زیر، کدام گزینه با توجه به کالبدشکافی اب -53

 الیقینشناسان عینحکایت کنند از بزرگان دین/ حقیقت»

 راند رهوار و ماری به دستکه صاحبدلی بر پلنگی نشست/ همی

 یکی گفتش: ای مرد راه خدای/ بدین ره که رفتی مرا ره نمای

 به نام تو شد؟ نده رام تو شد/ نگین سعادتچه کردی که درّ

 بگفت ار پلنگم زبون است و مار/ وگر پیل و کرکس، شگفتی مدار

 «تو هم گردن از حکم داور مپیچ/ که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ

  «پلنگ، مار، پیل و کرکس»چون معنایی واژگان هم ةاستفاده از شبک( 1

 سازی گسترده از ترکیب ة( استفاد2

  مانند تشبیه و کنایههایی ( استفاده از آرایه3

 ( استفاده از دستور تاریخی 4
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تر است؟تر و هنریبررسی کنیم، کدام گزینه ادبی آفرین،اگر ابیات زیر را در قلمرو ادبی با توجه به عناصر زیبایی -54
 ( به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد1
 پر داشتی / تخم گنجشک از جهان برداشتیمسکین اگر  ة( گرب2
 ای در خورد یاران ساختمسان ساختم / خانهخود گر بدینة ( حجر3
روی هر روز با قارون خویشای بر پای جان / تا فروتر می( لنگری از گنج مادون بسته4

؟گیردنمیادبیات غنایی قرار  ةکدام بیت در حوزبندی انواع ادبی، در طبقه -55

نامی در دین عاشقان ننگ استبایدم شراب و سماع / که نیک( دگر به خفیه نمی1

 ای در آتشم نیمی در آبتر / نیمه( از درون سوزناک و چشم 2

( جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش / گر در آیینه ببینی برود دل ز برت3

 د، فاش / به عیب خود از خلق مشغول باش( مکن عیب خلق ای خردمن4

دارد؟ تفاوتکدام جمله از نظر سطح دستوری قلمرو زبانی با دیگر جمالت  -56

 ( الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان.1

 تو را نشناسد، راه او تاریک.( هر که تو را شناسد کار او باریک، هر که 2

 ( عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم. اگر گوییم ثنای تو گوییم، اگر جوییم، رضای تو جوییم.3

خوانند.که را، انگشتِ تعجب در دندانِ تحیّر بمانده که خاکِ ذلیل را از حضرتِ عزّت به اعزاز می( جملگیِ مالئ4

دارد؟ تفاوتها های فکری با سایر گزینهبیت کدام گزینه از نظر ویژگی -57

 ( به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم / بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم1

 ( از در درآمدی و من از خود به در شدم / گویی کز این جهان به جهان دگر شدم2

 گرددد / مگر روزی کزین زندان غم آزاد میگرد( به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می3

دانی که زیباییپرور چو بوی گل سراپایی / نداری غیر از این عیبی که میانگیز و جان( خیال4

است؟ متفاوتبندی انواع ادبی، کدام بیت با دیگر ابیات از لحاظ طبقه -52

یاد تو بنشینمیاد / مرا روزی مباد آن دم که بی( اال ای همنشین دل که یارانت برفت از 1

ام الجرم جنگجو/ از ایران به کین اندر آورده روی( کمر بسته2

 جان تشنه و ساغر آب / برخیز و بده شراب بنشین و بزن رباب ،( من مستم و دل خراب3

 / وی زلف تابدار تو بر مه فکنده تاب خواب تو از من ربوده خواب( ای چشم نیم4

است؟ متفاوتها نوع ادبی ابیات کدام گزینه با سایر گزینه -51

 / سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد کس که به دینار و درم خیر نیندوخت( آن1

/ با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد مند( شوی از نعمت دنیا)بهره عخواهی متمتّ

 / با کسی گفتن و گفتن که مگوی خویش( خامشی به که ضمیر دل 2

 / که چو پر شد نتوان بستن جوی ای سلیم، آب ز سرچشمه ببند

 ز اوباش جفایی بیند/ تا )مبادا( دل خویش نیازارد و درهم نشودد من( گر خرد3

 / قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود زرین بشکست ةسنگ بدگوهر اگر کاس

اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است/  جام جهان نماست ضمیر منیر دوست( 4

 گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است/  اح بردمیآن شد که بار منت ملّ

است؟ متفاوتها های زیر در قلمرو زبانی و ادبی کدام گزینه با دیگر گزینهدر بررسی سبکی گزینه -66

آرای خود را به نقاب ظالم بپوشانید.جمال جهان( شاه سیّارگان به افق مغربی خرامید و 1

 خویش به حسب طاقت خویش از روزگار خویش بردار که چون پیر شوی خود نتوانی. ة( بهر2

 برجای منشین که صحبت جوانان بر جای، بهتر که پیران نه برجای.( با پیران نه3

آمد و فتح را بگردانید.تیز همیو آب  ( یک روز تنها بی اوستادان به شناو رفت و اندر آب جست4
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