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 )95مهر  23(آزمون كانون،   است؟ معنا شده ستنادرهاي زير  از واژه واژهچند  -1 .1

 )نمط: روش، نوع)، (معركه: جاي نبرد)، (گل بوتةگلبن: )، (فروغ: پرتو)، (ورطه: اقيانوس)، (بخششفضل: (

 چهار) 4  سه )3  دو) 2  يك) 1

  )95مهر  23(آزمون كانون،   معناي چند واژه، درست است؟ - 2 .2

 در: حريص) )، (زهرهزن: شور و غوغا كنان غلغله)، (بن: بيخ)، (پيرايه: زيور)، (شكن: گرديِ صورت)، (زهي: ادات تحسين(

 چهار ) 4  سه )3  دو) 2  يك) 1

  )95مهر  23(آزمون كانون،   برابر است؟در كدام بيت، با معناي اين واژه در بيت زير » راست«معناي  - 3 .3

 »راست به مانند يكي زلزله / داده تنش بر تن ساحل يله«

 رابيـــــــده شـــــاقي بـــــــوايي ســــــمطرب بزن ن  ايدــــــوصف رخ چو ماهش در پرده راست ن) 1

  شخصي مكّار) زمان بودآن كه گرفت دست تو خاصبك (نام   شيخ شيوخ عالم است آن كه تو راست نومريد) 2

  دــي از برابر آمـــي پس نــــــي چپ ني راست نـــــــن  رونـــــــچون ني از درون نه بي آمد نداي بي )3

 الــــود ز شمــــه نداني يمين خـــودكي كــــــــنه ك  امهــــــــبه دست راست بگير از هوا تو اين ن) 4

 )96مهر  21ون كانون، (آزم  است؟ نادرستچند واژه،  معناي - 4 .4

رو)، (فروغ: پرتو)، (نمط: روش)، (ورطه: مهلكـه)، (يلـه: رهـا)،     )، (معركه: ميدان جنگ)، (تعلّل: درنگ كردن)، (قفا: روبهسقف دهانكام: (
  )، (مفتاح: كليدها)هنگامه: غوغا(زهي: آفرين)، (

 چهار ) 4  سه )3 دو) 2  يك) 1

  )13و  12ي   ها(كتاب درسي، صفحه  آمده است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  - 5 .5

  )پيچ و خم زلف(ورطه: زمين پست)، (حكمت: تقدير)، (خيره: بيهوده)، (يله: پهلوان)، (هنگامه: جمعيت مردم)، (شكن: 

 چهار) 4  سه )3 دو) 2  يك) 1

 )13و  12فحة ص(كتاب درسي،   . . . تماماً درست آمده است.  ةگزين جز بهها  گزينه ةهممعني واژگان  - 6 .6

  گلبن، زهره، هنگامه: گل سرخ، شجاعت، غوغا) 2  زهره در، تيزپا، همسري: بسيار ترساننده، شتابنده، برابري) 1

 مانند برازندگي، شكن، نادره: دارندگي، پيچ، بي) 4  سهم، معركه، پيرايه: ترس، ميدان، آرايش )3

 )13صفحة (كتاب درسي،   يي يكسان دارد. . . . معنا ةگزين جز بهها  گزينه ةهمدر » راست« ةواژ - 7 .7

  بر زبان بـــــود مرا آن چه تو را در دل بود  راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك) 1

  يار ةكردراست چون عـارض گلگون عرق   ژاله بر الله فرود آمده هنگام ســــــــحـر) 2

  شد به خورشيد راستهمـــــي گـــرد بر   ز سوي خزر ناي روييـن بـــــــخـــاست )3

 مشكين رسنا ةحلقدر فكـــــنده به گلو   فاخته راست به كردار يكي لَعبگــــر است) 4

  )96مهر  21(آزمون كانون،   الخطّي دارد؟  اماليي يا رسم غلط ،كدام بيت - 8 .8

  ميريعب يتر از بوزيو دالو مياكـــــــــخ  مياد بهارـــــــــــــتر از ب كو طربنا ميخار) 1

  ميريو خروشنده چو ش ميرهجوشنده چو ب  رخ پرآواستــــــــــــــما چ ةمستانة نعراز ) 2

  ميريتر از مرغ اس تو خاموش يرو يـــــب  ميياد صباــــــــــــتر از ب تاب ياز شوق تو ب )3

 ميريكه بر او خرده نگ نيجز حاسد مسك  ؟ستين يره يها كه مدهوش غزل ستيآن ك) 4
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  )96آبان  5(آزمون كانون،   اماليي دارد؟ طغل ،كدام بيت - 9 .9

  يــــو من ييتا خالص بخشدم از ما يم  ارــــــــــــــيام ب افتاده يو من ييدر بحر ما) 1

  يـــــكردن ستيباش كه كار اريدر كار   ون اوـــــــالل است خهخور كه  الهيخون پ) 2

  يمنحن ريپ نيبشنو از ا خوش بگذران و  ده كه سر به گوش من آورد چنگ و گفت يم )3

 »يــــالغن هو« يز صوت مغنّ يتا بشنو  بده يه مـــــــــــرندان ك يازين يبه ب يساق) 4

 )13صفحة و  4  ، بيت10صفحة (كتاب درسي،   . . . غلط اماليي وجود دارد. ةگزين جز بهها  گزينه ةهمدر  -10 .10

  ي گشت دوررفت و ز مبدأ چو كم   زين نمط آن مست شده از غــرور) 1

  خـــــويشتن از حادثه برتر كشد   خاست كزان ورطه قدم دركــشد) 2

  اي ســـــهمگني، نادره جوشنده   اي ديد يكي بهر خروشــــــنده )3

  تـــــــويي هم آشكارا هم نهانم   زحي گويا ز تو، كام و زبانـــــم) 4

 

 

  )85 - (سراسري رياضي   ؟سان است يك …بيت جز بهبيات ا ةهمهاي قافيه  اژهدر و »م«نقش دستوري ضمير  -1 .11

  م دادندـــــــه ز بند غم ايام نجاتـك  ودـــــس سحرخيزان باهمت حافظ و انف) 1

  م دادندــآن شب قدر كه اين تازه برات  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي) 2

  ذاتم دادند ةجلوجا خبر از  كه در آن  وصف جمال ةآينين روي من و ابعد از  )3

 كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند  اين دولت داد ةمژدهاتف آن روز به من ) 4

  )94كانون، (آزمون    . … ةگزين جز بهاست  درست،  ترتيب ها، به گزينه ةشد مشخصهاي  واژه ةهمنقش  - 2 .12

  (متمم، نهاد)  خيزد روز وداع ياران نالهز سنگ ــــك    در بهاران ابـريم چون يبگذار تا بگر) 1

  (مفعول، مسند) سـودمنـدوشش بسيـار نـامـد ـــكـ    بـه بنـد معشـق او بـاز انـدر آورد) 2

  ٌاليه، صفت) ز بامي كه برخاست مشكل نشيند (مضاف    وحشيرا كه اين مرغ  ممرنجان دل )3

 ، نهاد)مودت نبود قابل تفسير (قيد آيـاته ـــــــكـ    نگردد سخن عشق به تقرير معلوم) 4

 )94كانون، (آزمون   كدام است؟ ترتيب بههاي مشخّص شده در بيت زير،  نقش دستوري واژه - 3 .13

 »دگر دارد مشرقخود  تجلّيشوخ / به هر  ستارةمنه دل كه اين  عشقبه داغ «

 ٌاليه، مسند، نهاد، مفعول مضاف) 2    متمم، نهاد، متمم، مفعول) 1

 مفعول، نهاد، متمم قيدي، نهاد) 4  لٌاليه، نهاد، متمم قيدي، مفعو مضاف )3

  )95مهر  23(آزمون كانون،   در بيت زير يكسان است؟» ش«در انتهاي كدام بيت، با نقش دستوريِ » ش«نقش دستوري  - 4 .14

 »چو خود را به چشم حقارت بديد / صدف در كنارش به جان پروريد«

  ه در آن جامه تنشآن ندارد ز لطافت ك  مي لعل ار چه لطيف است در آن جام عقيق ) 1

  وال منشـــبو كه معلوم شود صورت اح  گر در آيينه در آن صورت زيبا نگرد) 2

  هيچ كس نيست كه يك بار بگويد مزنش  نالم بس كه در چنگ فراق تو چو ني مي )3

 يات از سخنشــچكد هر نفسي آب ح مي  نوش تو چو راند سخني ةچشمخواجو از ) 4

 )96مهر  21(آزمون كانون،   اند، كدام جمله كامالً درست است؟  هايي كه در بيت زير با بن فعل ساخته شده واژه نقش دستوري واژه يا دربارة - 5 .15

  »شمار است هاي بي گل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ«

  و آن هم مسند است.  واژه استفقط يك ) 2    .هستندهر دو مسند كه  اند دو واژه) 1

 و آن هم صفت بياني است. واژه استفقط يك ) 4  ه يكي مسند است و ديگري صفت بياني. ك اند واژهدو  )3

 )96آبان  5(آزمون كانون،   هاي كدام گزينه برقرار است؟ ، بين واژه»اقبال«و » ادبار«هاي  معنايي ميان واژهرابطة  - 6 .16

 معمول، مرسوم) 4  مستغني، محتاج )3  مولع، آزمندي ) 2  منكر، زشت) 1

 )96بهمن  6(آزمون كانون،   در بيت زير يكسان است؟ » گهر«ها، با نقش دستوري  ص شده در ابيات گزينهمشخّواژة دستوري كدام  نقش - 7 .17

 »باران كه درافتد به خاك / زو بدمد بس گهر تابناك ةقطر«

  در آب لوفرـيگر چو نــرا بن رابسي ةسبز  حسن از اوست يبروĤك تيرو يبر گل خودرو) 1

  سر در آب ميمردم چشمم فرو بردست دا  ز طوفان زان سبب شديندين ايدرمردم ) 2

  آبگر نداند حال دردش گو برو بنگر در   ستيكه شرط عقل ن يليمجنون گو مكن ل بيع )3

 ونبارش دراندازد روان دفتر در آبخ چشم  دهد ينوك خامه خواجو شرح مشتاقه چون ب) 4
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 )14صفحة (كتاب درسي،   اند.  قرار گرفته» مفعول«. . . در جايگاه  ةنگزي جز شده به هاي اسمي مشخّص گروه ةهم - 8 .18

  اين نعمت گزاريم شكرچـــــگونه   ز مشتــــــــي خاك ما را آفريدي) 1

  قراريم جـــز اين را كز سماعش بي  ش را خود، صفت چيستديدنندانم ) 2

  گذاريم فلت ميبه غ شب و روزي  تو با ما روز و شب در خــلوت و مـا )3

 اه اميدواريمكـــــه با چندين گن  ـــده داريمچنين بخشنـ خداوندي) 4

  )97مهر  20(آزمون كانون،    شده در كدام گزينه درست است؟ صمشخّواژة نقش دستوري  - 9 .19

  رگس بيمار (مسند)ــــنيست تني جز دو چشم ن  ه پر از داغـــز درون اللـــــــج دلي) نيست 1

  خرامان شو كه پيش قد رعنا ميرمت (نهاد)  خوش  وي كاندر سر و پا ميرمتر من خوش مي مير) 2

  تو خفته در كجاوه به خواب خوش اندري (مفعول)  ان به لب رسيدـــــــرا ج باديهگر تشنگان  )3

 اليه) كه ضرب اصول (مضاف مچنان موافق طبع آيد  و ضربت شمشيرـــــبه دوستي كه ز دست ت) 4

  )97مهر  20آزمون كانون، (   صحيح است. …گزينة  جز مشخص شده بهواژگان همة نقش  -10 .20

  مفعول) -(نهاد من دوش بر سر و بــر زند بوسه  نـــدر آغـوش م سبزهچـون بدوم ) 1

  نهاد) -بــر تـن سـاحـل يله (قيد تنشداده   هـزلـزلي ـــبـه مـانـنـد يك تـراس) 2

  صفت) - ؟ (متممهمسريند با چو مني كيست ك  لوفريـيـنردة ـــــــپايـن  نـبدر ) 3

  اليه) ٌ مضاف - ، منـم (مسندراـصحســر گلبـن و  اجـت    گفت: در ايـن معـركـه، يكتـا منم ) 4

  

 )14صفحة (كتاب درسي،    آمده است؟ نادرستشده  هاي مشخّص از واژه كي كدامنقش  -1 .21

  داري ز رخسار (نهاد)بر ، پــــــردهحقيقت    چو در وقت بهار آيي پديـــــــدار) 1

  هر دانـا و نادان (مسند) خلّاقتـــــــويي     تويي رزاق هر پيدا و پنهـــــــان) 2

  سازي سـوي خاك (مفعول) ها نقشعجايب     اندازي سوي خـــــاك فروغ رويت )3

 شمار است (مسند) هاي بي از آنــــش رنگ  در بهار است خندانگل از شوق تو ) 4

   . . . هم تركيب اضافي و هم تركيب وصفي به كار رفته است.  ةگزين جز بهها  گزينه ةهمدر  - 2 .22

 )13و  12، 10 هاي صفحه(كتاب درسي، 

  باغ ز من صاحب پيـــرايه شد  مـــن حـــاملِ سرمايه شد ابـــر ز) 1

  شمار است هاي بي از آنش رنگ  گل از شوق تو خندان در بهـار است) 2

  زو بدمد بس گهــر تـــابناك    ـد به خـاكباران كــه درافت ةقطر )3

 دريا بديد ةهنگـاموان همه     جا رسيد كوچك چو به آن ةچشم) 4

 )14صفحة (كتاب درسي،  ؟ذكر شده است زير، دركدام گزينه درست بيت ةدهند تشكيلنام اجزاي اصلي  - 3 .23

 »نما، تيزپا زن چهره غلغله  گشت يكي چشمه ز سنگي جدا  «

  فعل - مسند  –متمم  –نهاد ) 2    فعل -مفعول  –نهاد ) 1

 فعل –مسند  –مفعول  –نهاد ) 4    فعل - مسند  –نهاد  )3

  )13صفحة (كتاب درسي،  است؟ » مسند«قافيه  كلمةدر مصراع دوم كدام بيت،  - 4 .24

  تــــــاج سر گلبن و صحرا، منم  گــفت در ايــــــن معركه، يكتا منم) 1

  رفت و ز مبدا چو كمي گشت دور  شده از غرورزين نمط آن مســــت) 2

  ايســـهمگني، نادره جوشنده   ايديــــــد يكي بحر خروشنده )3

 كند از پرتو من زندگيمـــــي  گـــل به همه رنــــگ و برازنــدگي) 4

  )97مهر  20(آزمون كانون،    است؟ نرفتهدر كدام گزينه گروه اسمي مفعولي به كار  - 5 .25

    شكن / ماه ببيند رخ خود را به من  ،چون بگشايم ز سر مو )1

  مخور طعمه جز خسرواني خورش / كه جان يابدت زان خورش، پرورش) 2

    تو را ناديدن ما غم نباشد / كه در خيلت به از ما كم نباشد )3

  چو مفلس فرو برد گردن به دوش / از او بر نيايد دگر جز خروش) 4

 3 
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  )95مهر  23(آزمون كانون،    وجود دارد. … ةآرايتشبيه است و در بيت ب،  وجه شبه …ترتيب در بيت الف،  به -1 .26

  صدف  چون الف) گه به دهان، برزده كف

 گاه چو تيري كه رود بر هدف 

  ب) چون بدوم، سبزه در آغوش من 

  بوسه زند بر سر و بر دوش من 

    تشخيصسرعت، ) 2    تشبيه  دقّت،) 1

 تشخيصحقارت، ) 4    عظمت، تشبيه )3

 )96مهر  21(آزمون كانون،   دارد؟» آميزي حس«كدام بيت  - 2 .27

  دارند يكه تو دار يصورت و معن نينه چن  وارندــــيدگران صورت بر د تيرو شيپ) 1

  آرند انيست كه با دوست به پاا گر آنـــم  باشد يشب قدر يبه عمر نديآن كه گو) 2

  دارنديز غمت ب يشهر و رديگ يواب مـــخ  عجب از چشم تو دارم كه شبانش تا روز )3

 اغ طبعت همه مرغان شكرگفتارندـــــــب  يسخن نيرياندازه ندارد كه چه ش يسعد) 4

  )96مهر  21(آزمون كانون،   ؟ندارد استعارهكدام بيت  - 3 .28

  دنياست رنج يما كافر قتيكه در طر  ميو خوش باش ميو مالمت كش ميوفا كن) 1

  يهـــچ نيزنخ زر نيميمچو در ســه  زارــــــرغــــــم انيازه مــــنرگس ت) 2

  و الله با قدح افتاده بر لب جويمــــچ  وق نرگس مست بلندباالييـــــــــز ش )3

 روزــــن برفــز مـــــه مغـــبه آتشگ  سوز اقي آن آتش توبهــــــــــــــبيا س) 4

 )96آبان  5(آزمون كانون،   دارد؟» آميزي حس«كدام بيت  - 4 .29

  وچار ز ماه ده ستي اچرخ عروس يچون سو  ست و نثارا ست و نثارا شب وصلاختران را ) 1

  همچو بلبل كه شود مست ز گل فصل بهار  فيلط ينگنجد ز نواها شيزهره در خو) 2

  اريو بر او مژده ب ريتو ز سر گ يوانـــكه ج  زحل ريپ يسو دياسب دوان يمشتر )3

 چو ماهت شب تار  يود از روروز روشن ش  يدر آن صبح كه تو درتاب زيشمس تبر) 4

  )97مهر  20(آزمون كانون،    ؟نداردوجود » آميزي حس«در كدام گزينه  - 5 .30

  تعبير شده استانديشة خواب من تلخ ز   الـــــكس را غم فردا نكند استقب هيچ )1

  ردـــار ســـــاراي لب را به گفتـــــمي  ردـــــسخن نرم گوي اي جهانديده م) 2

  رامــآب شيرين به مذاقم چو مي تلخ ح  برم چون شب يلدا تاريكروز روشن به  )3

 المــدهد شم دير است تا بدان بو دم مي  دهم جان بوي شما شنيدم، كز شوق مي) 4

 )95آبان  21(آزمون كانون،   آميزي دارد؟ كدام بيت حس - 6 .31

 خوان از قفس اد ميبندي همچو من، فري ور پاي  ســنف نـــــــبوي بهار آمد بنال اي بلبل شيري) 1

  هر روز خاطر با يكي ما خود يكي داريم و بس  هربانــــــــــگيرند مردم دوستان نامهربان و م) 2

  دارد جرس كن بر شتر تا بانگ مي تو خواب مي  اربانــــآهنگ را از من بگو اي س شــمحمول پي )3

 از قفس بيدار باشم زين سپسگر جستم اين بار   پند خردمندان چه سود اكنون كه بندم سخت شد) 4

 )96آبان  19(آزمون كانون،   ؟شود يافت مي» مجاز«آراية در كدام بيت  - 7 .32

  وستنديو بازپ دنديببر يتدــــــــكه م   هد صحبت راـــدو دوست قدر شناسند ع) 1

  ييو كه از كجاـــــــــاه بگـــــم يا  يده زكاتـــــــــل لبت بــــــــــــاز لع) 2

  پستند قامتش چمن پيش سروهاي كه  ماست خانةي درخت گل اندر ميان يك )3

 ، نخواهد شد به زلفت قسم اهيس ينـــك  راـــماهرو كه روز م يا ياگر بر آن سر) 4

 )96آذر  17(آزمون كانون،   ؟نيستكدام آرايه در بيت زير  - 8 .33

 »ش چون سرابچو صبح تشنه مك دشنه مكش هم/  ام نهيردي ةتشن ريزود س يمن به تو ا«

    تشخيص) 2    كنايه) 1

 جناس) 4    آميزي حس )3
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 )95دي  24(آزمون كانون،   ؟ندارد» مجاز«كدام بيت  - 9 .34

  در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است  جمع كه امشب نيدر ا دياريع مـــگو شم) 1

  يگذر كرد و گذر نكرد خواب ها اليچه خ  يآفتاب دـــيشب كه برآــــدارد امــسر آن ن) 2

  يره سرسر نيبنهد پا در ا هك سر ندارد آن   باشد جسم و جان را او حجاب هك آن نديدل نب )3

 من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است     اي؟ هرگز وجود حاضر غايب شنيده) 4

 )14صفحة (كتاب درسي،   است؟  نرفتهكدام آرايه در بيت زير به كار  -10 .35

 »و يا حلوا بدان مانَد كه زهرش در ميانستي  شديدار شيرين شكر در كام من تلخ است بي«

      بخشي (تشخيص) جان) 1

  تضاد) 2

      تشبيه )3

  آميزي حس) 4

  

  

 )12صفحة (كتاب درسي،   بيت زير مفهومي يكسان دارد؟  ةكنايبا   موجود در كدام گزينه ةكناي -1 .36

 »از خـــجلي ســر بـه گريبان برد  در بر مـــن، ره چـــو به پايان برد«

  ما ز جورت سر فكرت به گريبان تا چـند  تـــــو سرِ ناز برآري ز گريبان هر روز) 1

  خـورم خــــــون دل سر در گريبان مي  تـــــــا نـــــداند سـرِّ من تردامني) 2

  مـــــــرا مـــانده سر در گريبانِ ننـگ  كــرد فرياد دامان به چنگ همـــــي )3

 يا مشك در گريبان بنماي تا چــه داري  در آستينتعود است زير دامن يا گل ) 4

 )14صفحة (كتاب درسي،   به كار رفته است. » آميزي حس. . . « ةگزين جز ها به گزينه ةهمدر  - 2 .37

  از يــــــار آشنـــــا ســــخن آشنا شنيد  بوي خـــــوش تو هر كه ز باد صبا شنيد) 1

  ــانگ نــــوش شــــاد خواران ياد بادبـــ  كامـــــــم از تلخي غم چون زهر گشت) 2

  سهل است تلخيِ مي در جنب ذوق مستي  ارچه جان بكاهد، گل عذر آن بخواهدخار  )3

 يــــــار شيرين سخن نادره گفتار من است  كه در طرز غزل نكته به حافظ آموختآن ) 4

38. 3 - (كتاب درسي، آرايه، تركيبي)  تيب در كدام گزينه آمده است؟ تر به» آميزي، كنايه تشبيه، جناس، حس«هاي  ه به ابيات، آرايهبا توج 

  يـــــادگاري كه در اين گنـبد دوار بماند  تـر الف) از صداي سخن عشق نديدم خــــوش

  گوشـمالي ديدم از هجران كه اينم پند بس  ب) من كه قول ناصحان را خواندمي قول ربــاب

  آباد و گـلگشت مصلّا را  كـــــنار آب ركن  فتج) بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يا

  گيرد گيرد اين آتش، زماني ور نمي اگــر مي  د) من آن آيينه را روزي به دست آرم سكندروار

      الف، ب، ج، د) 1

  د، ج، الف، ب) 2

      ، جد، الف، ب )3

 ج، د، الف، ب) 4

 ب درسي، آرايه، تركيبي)(كتا  هاي موجود در بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟  آرايه - 4 .39

 »سزد اگر همه دلبران دهندت باج  تويي كه بر سر خوبان كشوري چون تاج«

   آرايي، تلميح، تشبيه بخشي، واج جان) 1

  تشبيه، كنايه، تناسب، جناس) 2

     جناس، مجاز، تلميح، تشخيص )3

 آرايي تضاد، تناسب، كنايه، واج) 4

 )11صفحة (كتاب درسي،    آمده است؟ نادرستهاي كدام بيت  آرايه - 5 .40

  حقـــــيقت، پـــــرده برداري ز رخسار (تشبيه)    چو در وقت بهار آيي پـــــديدار) 1

  آميزي) كز همه شيرين سخني گوش ماند (حس    ليك چنان خيره و خامـوش ماند) 2

  )تشخيـصداده تــــنش بر تــــن ساحل يله (    راسـت به مانند يــكي زلزلــــه )3

 نظير) بوســـه زند بر سر و  بر دوش من (مراعات    ون بدوم سبزه در آغوش منچـــ) 4

 5 
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  )95مهر  23(آزمون كانون،   ؟نداردبيت كدام گزينه مفهوم مشتركي با ساير ابيات  -1 .41

  گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود  اي در كار كرد بر در شاهم گدايي نكته) 1

  نهد قسمت هر يك به پيشش مي    دهد ميجمله را رزاق روزي ) 2

  ي نامد ازو روزي به درد»يا رب«    نيز روزي با خدا زاري نكرد )3

 رسان خداي است رزاق و روزي    گرم نيست روزي ز مهر كسان) 4

  )95مهر  23(آزمون كانون،   ؟نداردكدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي  - 2 .42

 مگو كه بيش از آن است گويند    وصفش چه كني كه هرچه گويي ) 1

  شك جانِ جاني يقين دانم كه بي    هر آن وصفي كه گويم بيش از آني) 2

  كه شنعت (زشتي) بود سيرت خويش گفت  نخواهم در اين وصف از اين بيش گفت )3

 كه وصف خويش كردن هم تو داني    ز هر وصفي كه كردم بيش از آني) 4

  )95مهر  23(آزمون كانون،   ؟اردندكدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي  - 3 .43

    به مهر آسمانش به عيوق برد    چو شبنم بيفتاد مسكين و خرد) 1

  تواضع نمودن زبوني بود    به جايي كه بدخواه خوني بود) 2

  كه آن بام را نيست سلّم (نردبان) جز اين    بلنديت بايد تواضع گزين )3

 نهادند قدر كه خود را فروتر    در اين حضرت آنان گرفتند صدر) 4

 )96مهر  21(آزمون كانون،   بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 4 .44

 »نپسندم كه به جاي تو بود هيچكس مي   تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من«

  ي؟كس يكند به جا نيبه شهر شما ا يكس    ندهد يم نهاريدلم ببرد و به جان ز) 1

  به دوران شما ديباغبانش خرمن آرا  به عرض دينوبهاركام دل آ كز يهرگل) 2

  از تو ريغ ستين ،يمرا منظور در آفاق، بار  گريكند با صورت د ينظرباز يرياگر غ )3

 شميحافظ راز خود و عارف وقت خو  من اگر باده خورم ور نه چه كارم با كس) 4

 )96مهر  21(آزمون كانون،   كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ - 5 .45

  بس ندينه چندان كه گو كنيول    ستين بيمردم شدن ع ردايبه د) 1

  نديننش بهيبر ره زور و غ    نديخود ب بيكه ع ديمرد با) 2

  دار  آخر از خود شرم گفتا نهييآ ميقت و  اندر چشم خلق  گفتم يم ناي از شيمردم پ  بيع )3

 يكوش گرانيد يواندر افشا    يپوش خود بيزشت باشد كه ع) 4

  )96مهر  21(آزمون كانون،   ؟ نيستمتناسب » .تا راست، تمام نشده، دروغ نگويم«ظر معنايي با عبارت كدام گزينه از ن - 6 .46

   گر همه دشنام باشد آن رواست   سخن با من بگو چه كژ چه راست كي) 1

  فروغ يرــز بخت سپه ردـينگ     اگر جفت گردد زبان بر دروغ) 2

   وار رفتش محتشمجهان در زر گ     گفتار تچو صبح صادق آمد راس )3

 ستيگر ديببا بر چارگانيبه ب     ستيچارگيسخن گفتن كژ ز ب) 4

  )95آبان  21(آزمون كانون،   كدام بيت با مصراع دوم بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 7 .47

 »كه پيدا كرد آدم از كفي خاك    به نام كردگار هفت افالك «

  ولت پرويز راخاك ره بايد شمردن د    آدم ندارد قيمتي ملكت آل بني) 1

  خاك ضعيف از تو توانا شده    اي همه هستي ز تو پيدا شده) 2

  هر چند فرق فرقد جاي نشست ماست    رويم با پاسبان كويش در خاك مي )3

 خاك بر سر جسم را چون جان تو راست    صورت ار با تو نباشد گو مباش) 4

 )15صفحة كتاب درسي، (  نسبي با مفهوم ساير ابيات است؟  تقابلمفهوم كدام بيت در  - 8 .48

  عرض و مال و دل و دين در سر مغروري كرد  حافظ افتادگي از دست مده زان كه حــــسود) 1

  نبايد كرد بيش از حد كه هيبت را زيان دارد  تواضع گرچه محبوب است و فضل بيكران دارد) 2

  ــدر انـــدازدتتـــــكبر به خـــــاك انــ  تــــــواضـــــع ســـــر رفعــــت افرازدت )3

 كــــه در ســـــرگــــراني است قدر بلند؟  گــــــمان كـــــي بــَرَد مــــردم هوشمند) 4

 7و  6 
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  )97آبان  18(آزمون كانون،   ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات قرابت مفهومي  - 9 .49

  اوصاف يوسف از لب اخوان شنيدن است  صائب ز اهل عقل شنيدن حديث عشق )1

  چون مرغ شب كه هيچ نبيند به روشني  يره در اوصاف روي تواي چشم عقل خ) 2

  كه هر وصفش كه گويم بيش از آن است  خرد حيران در آن وصف و بيان است )3

 آيي گنجي در وصف نمي در عقل نمي  عقل از تو چه دريابد تا وصف تو انديشد) 4

 )97فروردين  7(آزمون كانون،   چيست؟» نچون بگشايم ز سر مو، شكن / ماه ببيند رخ خود را به م«مفهوم بيت  -10 .50

   برد. ماه به رخسار زيباي من حسد مي )1

  ها هستم. زيباييدهندة  جلوهمن با شفّافيت خود،  )2

   اندازد. زيبايي جعد و پيچ زلف من ماه را به حيرت مي )3

  دهد. ماه، به چين و شكن زلف من زيبايي مي) 4

  

 )13و  12صفحة (كتاب درسي،    . يكسان است. . . جز بهها  گزينه ةهممفهوم  -1 .51

ــــالم رفت  زاهد غرور داشت سالمت نبـــــرد راه) 1 رنـــــد از ره نيــــاز بـــه دارالسـ  

  چين قباي قيصـــــر و طــرف كــــاله كــــي  بگذر ز كبر و ناز كه ديده است روزگـار) 2

  ـــبر بــه جــايي نرسيـــده است كسيكـــز ك  از كبــر مدار هيچ در دل هــــوسـي )3

 چو مرگ آيد چه دربان و چه فغفور (پادشاه چين)  نشايد شد به جاه و مـــــال مــــغرور) 4

 )10صفحة (كتاب درسي،    .  . . . قرابت مفهومي دارند ةگزين جز بهها  گزينه ةهم - 2 .52

  نشستم خدا رزاق بودگفت بر هر خوان كه ب  اي در كار كرد بر در شاهم گدايي نكته) 1

  رســـــان خـــــداي اســت رزاق و روزي  كرم نيست روزي ز خــوان كســــان) 2

  مــگس هـــرگـــز نمــاند عنكبوت بـــي  دهد رســـــان پـــر مي رزق را روزي )3

 قانع شدن به رزق مــقدر نكـــوتـــر است  ليكگرچه نكوست رزق فراخ از قضا و) 4

 )16صفحة (كتاب درسي،   بيت . . . با عبارت زير قرابت مفهومي دارند.  جز بهت ابيا ةهم - 3 .53

 »ديگري نروم. ةخانتا روزي خدا تمام نشده، به در «

  ده اوســت روزي از او خــــــــواه كــــه روزي  بــــر در او رو كـــه از اينــــــان به اوست) 1

  گــــر ز خـوان توست نانش ور ز خوان خويشتن  ردخو هر كه را بيني به گيــتي روزي خود مي) 2

  به سوي عيـب چون پويي گر او را غيب دان بيني  گويي ده عطا از خلق چون جويي گر او را مـال )3

 كه كريم اسـت و رحيم است و غفور است و ودود  دســـت حاجت چو بري پيش خــداوندي بر) 4

 )12صفحة (كتاب درسي،    ؟شود ير، از كدام گزينه دريافت ميدر بيت ز» نيلوفري ةپرد«معني موردنظر از  - 4 .54

 »كيست كند با چو مني همسري؟  نيلوفري ةــردپـدر بن ايــــن «

  آن تازگي دهد كه به نيلوفر آفتاب  روي چو آفتاب به چشم چـو نرگست) 1

  نيـــــــستم غافل از سپهر كبود  گــــــر ز خود غافلم به بـاده و رود) 2

  نخواهـد شـدن رام با كس به مهر  اين گونه خواهـد گذشتن سپهر  بــر )3

 داشت آرام مـهر بــه دل در همي  برين نيز بگذشت چــندي سپهـــر) 4

 )92 - خارج از كشور(سراسري    دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  - 5 .55

  نده استآن ميوه نارس است كه بر دار ما  »كليم«باشد نشان پختگي افتادگي ) 1

  در نيستي كوفت تا هست شد    بلندي از آن يافت كاو پست شد) 2

  نهد شاخ پرميوه سر بر زمين    تواضع كند هوشمند گزين )3

 ام از نظر، چه سازم؟ كه افتاده    جانا نكني به من نظر تو) 4

   

 7 



 

 

18 

ت
ــا

دبي
ا

 
ده

گزي
بر

 
 :
كد

)
3
3
9
0

( 

 

  دومدرس 

  

  

  

  

  خسرو -از آموختن، ننگ مدار

  

  

 

 

  )83 -  رياضي (سراسري   كدام است؟ ترتيب به »مخذول - محظوظ -مذموم - منحوس«معناي كلمات  -1 .56

  شوم - مند بهره -زشتي - ناپسند) 2    خواري –لذّت -پيوسته - بدكار) 1

 زبوني –نكوهيده - وري بهره - بدخوي) 4    خوار –ور بهره -زشت - ناميمون )3

 )2، پاراگراف 17صفحة (كتاب درسي،    است؟ نيامدهدر عبارت زير در كدام گزينه » گرديدن«معني مورد نظر از مصدر  - 2 .57

  .»يبنگرد شيخو نهاد و حال از يمحال هر به كه كوش بدان«

  بخــت دــيردـــبگـ اــم از ـهــك ـاـمانـــه  ـخـتــس دـبـنـ ـنيا در چـاره ـمينـدار) 1

  يوـــــم است ـدهيــــبردمـ راهنتــــيپ ز  روي رنـگ زمـان هـر گـرددت يهـمـ) 2

  حـال عشق، ـورشــــش از دشـــيردــگــب  مـالـجـ صاحـب ـديد يصـورتـ يــكي )3

 يانـزب خـتل گه و يرـيگ ينـخـس وشـخ هــگ  يانـزم به يبگرد گونه صد به دوست يا) 4

  )80، رياضي (سراسري   اماليي هست؟ غلطدر كدام گزينه،  - 3 .58

  كرد. ميحريف مغلوب تسليم اختيار كرده و مخزول و ناالن استرحام ) 1

  لهو و لعب كشيدند. نظر و عنودان بدگهر وي را به حسودان تنگ) 2

  را گرفت.  رويي و حجب و فروتني آن رهاوردي باب دندان نصيبش شده بود با خوش )3

 في الجمله نماند از معاصي، منكري كه نكرد و مسكري كه نخورد.) 4

  )97مهر  20آزمون كانون، (   د.غلط اماليي وجود دار …گزينة  جز ها به گزينههمة در  - 4 .59

خويش خطايي ثابت كنم يا عيبي به جانب او منسوب گردانم، اما حسد جاهالن در حق حادثة گويم تا بر رأي ملك در  گويم نه از براي آن مي چه مي ) و آن1
  وف و عادتي مستمر است.لارباب هنر و كفايت رسمي مع

  چه نامي و صنعتي داني، در قعر بهر مودت چنان غريق بود كه مجال نفس زدن نداشت. چنان كه مالطفت كرد و پرسيدش از كجايي و) 2

جويد كه صريح گفتن از ادب بندگي دور افتد و الّا اظهار  جا كه حماقت طبع و سخاوت راي اوست، فرصتي ديگر مي ) اين انديشه بر او غالب شد تا آن3
  كردني.

 ه صاحب حق را مظفّر بايد شمرد، اگرچه حكم به خالف هواي او نفاذ يابد و طالب باطل را مخزول پنداشت.صواب آن است كه هر دو تن حق طلبيد ك) 4

  )97مهر  20آزمون كانون، (  است؟ نادرستترتيب تماماً درست و تماماً  هاي كدام گروه كلمات به معناي واژه - 5 .60

  نياز) الف) (هنگامه: روزگار)، (مستغني: بي

  رس: كهنه)ب) (نمط: نوع)، (مند

  بختي)، (ارتجاالً: درنگ) ج) (ادبار: تيره

  داده) (استرحام: رحم كردن)، (تكيده: تكيه د) 

    الف، ج )2     ) ب، ج1

 ) الف، د4    ) ب، د3

  )97مهر  20آزمون كانون، (   درست است. …گزينة  جز ها به گزينهپديدآورندة همة  - 6 .61

      نامه: عطار نيشابوري الهي) 1

  دالن: محمد اشتهاردي احبهاي ص داستان) 2

      نامه: عنصرالمعالي كيكاوس قابوس) 3

 نامه: احمد بن زيد طوسي سياست) 4
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  )93، رياضي (سراسري   است؟ نادرستدر متن زير، امالي كدام واژه  - 7 .62

درويشي را مذمت است.  زور و حميت و مجمع شرّ و آفت است. عبارتي كه توانگري را مدح است، ةكنند زايلدرويشي و فقر، اصل بالها و «
را ضـعف شـمرند و اگـر فسـاحت نمايـد،       روي منسوب شود و اگر در اظهار حلـم كوشـد، آن    درويش اگر سخاوت ورزد به افراط و زياده

 »گوي باشد. بسيار

 مذمت) 4  حميت )3  فساحت) 2  منسوب) 1

 )94 ،رياضي (سراسري  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام دو عبارت  - 8 .63

  زودي بروم تا آن مخزول برانداخته آيد.الف) ب

  ب) وزن رباعي مألوف تباع است و متداول ميان خاص و عام.

  ج) در شريعت شفقت و رأفت محظور شمردندي.

  همه محظوظ گشتم. ةمطالعد) و ديگر رسايل و فصول از انواع، به 

 ج –الف ) 4  ب - الف  )3  د -ب ) 2  د - ج ) 1

 )95آبان  7(آزمون كانون،   وجود دارد؟ اماليي غلطدر متن زير چند  - 9 .64

عاقالن از غرق شدن بر گريز و بر حزر، و كار و ». شيدايي«و » خودي بي«است و عاشق هر زمان پيِ » پيدا شدن« ةانديشعاقل همواره در «
  ي نصيحت عشّاق عشق است،دريا شدن است. راحتي عاقالن از راحتي است و رهايي از بند ننگ عاشقان. و آن كه در پ ةغرقبار عاشقان، 

 »سودا  شدن ندارد. ةسخرحاصلي جز 

 چهار) 4  سه )3  دو) 2  يك) 1

 )95آبان  7(آزمون كانون،   ؟وجود دارداماليي  غلطكدام بيت در  -10 .65

 به پيش آن كت از چشم نهان جويد عيان استي  كت از عين عيان بيند نهان استي   به نزد آن) 1

  گمان استي  نه محصور يقين استي نه مقلوب  پويد  هرچند مي جويد گمان يقين هرچند مي) 2

  اي پنهان چو بحر بيكران استي تو در هر قطره  نگر گر ژرف بيند مرد دانشور  به چشم حق )3

  كاروان استي كرده را رهبر جرس زي  گم كه ره  به خاصانت بپيوندد كالم نغز من چونان ) 4

  

 )96آبان  5(آزمون كانون،   دارد؟ وجوداماليي  غلطمتن زير چند در  -1 .66

نداخت و از ميدان اجرم سپر بيال». پيش آن نامدارتيره شد  جهان« كه صدمتي به نواخت حريف ةددييكي از خروسان، ضربتي سخت بر «
ـ  الب، حركتي كرد نه مناسبقبگريخت. ليكن خروس  سـترحام  ن اول و نـاال زحال درويشان. بر حريف مغلوب كه تسليم اختيار كرده، مخ

 ».»د كوبند آهنگرانالپو«كوفت كه  كرد، رحم نياورد و آن چنان او را مي مي

  دو) 2    سه) 1

 چهار) 4    يك )3

    خورد؟ اماليي به چشم مي غلطدر كدام گزينه  - 2 .67

  كــس انـگـشت يجـا او حـرف بـر نـه  كـس پشـت طاعــتـش از يمسـتغـنـ نـه) 1

  يآر ارمـغان چه غرابت و اهل ـشيپ به  بـار ـدران نـبـاشـد يسـعـد ـعيبـدا گـرت) 2

  دوست معظم طرف ينگذار عيضا كه به  است نظر ارادت به خصمت جانب با كه تو )3

 قناعت و است محال تو از بيشك امكان  بشكيبم قناعت بـه يـيگـو تـو چـه هـر از) 4

 )97 ،انزب (سراسري  وجود دارد؟» الخطي اماليي يا رسم غلط«در كدام عبارت،  - 3 .68

  عالمي معتبر را مناظره افتاد با يكي از ملحدان و حجت با او بس نيامد، سپر بيانداخت و برگشت.) 1

  چندان كه مالطفت كرد و پرسيدش از كجايي، در قعر بحر مودت چنان غريق بود كه مجال نفس نداشت.) 2

  مت او شوكت و هيبت نمانده.درويشي را شنيدم كه در به روي جهانيان بسته و اغنيا را در چشم ه )3

 چندان كه در محافل دانشمندان نشستي زبان سخن ببستي. ؛ايل، حظّي وافر داشت و طبعي نافرجواني خردمند از فنون فض) 4

 )97مرداد  5 آزمون كانون،(   آمده است؟ گزينهدر كدام » نمط، مكاري، تقرير، بدسگال«معناي واژگان  - 4 .69

    دن، دشمنگري، بيان كر روش، حيله) 1

  ، توضيح دادن، بدخواه…اسب و دهندة  كرايهنوع، ) 2

    ، بيان، بدانديش…اسب و شتر و كنندة  كرايهدهنده يا  روش، كرايه )3

 نوع، كرايه كردن، نوشتن، بدخواه) 4
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 )97مرداد  5 آزمون كانون،(   آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه،  - 5 .70

كردن: شكستن)، (الجرم: ناچـار)، (مـألوف:    درنگ)، (شوخ: آلودگي)، (گسيل ه: گلّه)، (درحال: بي(زهي: آفرين)، (پالس: نوعي گليم)، (رم
  دوستي)، (مندرس: آلوده)

 چهار) 4  سه )3  دو) 2  يك) 1

 

 

 )94 ،آزمون كانون(    تماماً ساده هستند. … ةگزين جز  بهها  گزينه ةهمواژگان  -1 .71

      پيكار، زمستان، پيوند، شيرين) 1

  دبستان، خلبان، دماغه، دشوار) 2

      زنخدان، ساربان، خاندان، اسفنديار )3

 ناودان، ديوانه، دستگاه، وادار) 4

  )94 ،آزمون كانون(   است؟ آمده نادرست، گزينه مقابل كدام» مركّب«هاي  تعداد واژه - 2 .72

  (يك) اري خوشعذ معاشر دلبري شيرين و ساقي گل  كنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش ) 1

  (سه) نام كـردار و نـديمـي نـيك نشينـي نيـك هـم  سخـن  دهـان و مطـرب شـيرين سـاقي شكـر) 2

  (چهار) نـوش كـش شـد و مفـتي پيـاله حافـظ قرابـه  پــوش  در عـهـد پادشـاه خطـابـخـش جـرم )3

 (دو) فروش ـرد سـرّ ميوز شمـا پنـهان نـشايـد ك  دوش بـا من گفـت پنهان كارداني تيزهوش ) 4

  )95آبان  7(آزمون كانون،   ؟متفاوت داردمعناي در كدام بيت » نهاد«واژة  - 3 .73

 ردــديش گـــدانـــهاد بـــرآر از نــب    به اسبان تازي و مردان مرد ) 1

  دمـــهاد در ره آزادگي قـــوان نـــنت  خواجو چو سرو تا نكني پيشه راستي ) 2

  تر از پرگار نيست كو به كار خويش سرگردان  ا بيرون نهاد از دايره كيست آن كو با تو پ )3

 ن كنيـــرويــقد پـــوقم از عــــاگر ط    نخواهم به پيش تو گردن نهاد ) 4

 )96آبان  5(آزمون كانون،   شده متفاوت است؟ نوع زمان كدام فعل مشخّص - 4 .74

  اردين زياد، نــم كه بـــآن باد و بر رـــيبه غ   ز من آرد؟ يا هكه قص ،ارديبه حضرت تو، كه ) 1

  ه گذارد؟ــمن ك اميد، پــسالم من كه رسان   به رسالت يكسالت ،دينما مياگر نس) 2

  داردزلف تو  ميوگر چه خود همه عالم، نس   به دو عالم خرم يماز سر زلف تو  يمينس )3

 شماردروز  رهيت يها هوس، همه شب نيا در   سلمان ،يروز وصل خودم وعده داده بوده ب) 4

  )96آبان  5(آزمون كانون،   ها كمتر است؟ در ساختمان كدام واژه تعداد وند - 5 .75

    زيبا) 2    سزاواري) 1

 نويسندگي) 4    دانشمند )3

 )96آبان  5(آزمون كانون،   مركّب وجود دارد؟ -وندي واژة مركّب و چند واژة وندي، چند واژة هاي زير، به ترتيب چند  بين واژه - 6 .76

  »دهي، گفتار، شهيدپرور، سدسازي، خانگي نشيني، پيرايش، سامان شب  انگيز، مشوق، پرستار، تو، خواستگاري، روحپر«

     پنج، سه، دو) 2    پنج، دو، سه) 1

  چهار، دو، دو) 4    چهار، سه، سه )3

 )96آذر  17(آزمون كانون،   بيشتر است؟ مصراعهاي غيرساده در كدام  تعداد واژه - 7 .77

    چشمه در كنار روان كيشده  ام دهيز د) 1

  ميحك يا يو بدنام يمكن به رند بميع) 2

      پرستان باد يشرمش از چشم م )3

 صحبت اضداد يجا ستيخلوت دل ن) 4

     مركّب) وجود دارد.  - غيرساده (وندي، مركّب، ونديوابستة ... ، گروهي با هسته و حداقل يك گزينة در هر دو مصراع بيت  - 8 .78

  )96بهمن  6ن، (آزمون كانو    

  ما ريساغرگ ريپ ديهمه رندان مر يا     ما رپي دارد خمار خانةرهن  ،خرقه) 1

  ما رشبگي ةنالمرغ را باشد صداع از   مرغ  دلسوز ةنالسرو را باشد سماع از ) 2

  ما ريم زديطاقت بر يب شانيخون درو  ي موجب يبرد اگر ب ديكه شا شيپ يداور )3

		ما ريتقص روديست كز حد ما ورنه معلوم   واه بندگانهم مگر لطف تو گردد عذرخ) 4
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 )97فروردين  17(آزمون كانون،   ؟ نداردشده وجود  اي با ساختمان و در نقش دستوري مشخّص در كدام بيت واژه - 9 .79

  )مركّب در نقش صفت بياني -  ونديواژة ( رود يخاطر نگرانم نم شياز پ     تو اليخ راياز بينه غا يتو شاهد) 1

  )وندي در نقش متممواژة ( رود يكز حوض قالب آب روانم نم   عجب نيو دهيام از د روانه كرده يونخ) 2

  )وندي در نقش قيدواژة ( رود يهرگز حالوتش ز دهانم نم   ها دوست سال يام ا ذكر لب تو كرده )3

 )مركّب در نقش نهاد  - ونديواژة ( رود ينگار گمانم نم يجز بر تو ا   قاتل من است يرخ كه ماه نيقيدانم ) 4

 )18صفحة (كتاب درسي،   در گروه كلمات زير، ساختمان چند واژه ساده است؟  -10 .80

  »منيا له،يقب حرمت، ن،ياندوهگ ،تابستان آموختن، گانه،يب اطاعت، بازگشت، ،يشاد ،بنگاه ابان،يب«

 نه) 4  هشت )3  تفه) 2  شش) 1

 

  

  )18صفحة (كتاب درسي،   به كار رفته است. » خانواده هم«. . . كلمات گزينة جز بهها  گزينه همةدر  -1 .81

  اوســــــت حــــرمــت ــميحـــر دارپــــــرده  صــبــا كـه ـرمــحـ آن در بـاشـم هــكـ نــمــ) 1

  نــداشــت حـرم در ره و يواد ـديبـر نـــيمــسـكـ  ردـــــنـبـ درش مــيحــر بـه ره كـه راهـرو هـر) 2

  را بايز يرو حاجت چه طـخ و خال و گــرن و آب به  تــاس يمستـغن اريــ الــجم ما نـاتمام عـشـق ز )3

 مقدارند ـــزرگــبـ رتيــبص اهــــل شيپ كــــــه  قدر كوچـك و ندامتيق يب تو چشم به كسان) 4

  )18 صفحة(كتاب درسي،   به كار رفته است. » فعل امر. . . «گزينة جز بهها  گزينه همةدر  - 2 .82

  يــــاسـنـاسـپ آرد يبـدفـرجـامـ كـه  يـــشنـاسنـعـمـت و كـن يوفـادار) 1

  ازـــبــ آورد كــنــارت در يروز كــه  دازــــــان ـاشيدر در و يـكـينـ بـكـن) 2

  ادـبـ ـنيقـر خواهانـتـكينـ يدعـا  ادــبـ نيــمـع دولـت و ناصر ـتيخـدا )3

 را روان وتـــق آن بده ارزد چه اقوتي  را روان وتاقي وزةـك آن بده ياقــــس) 4

  )18صفحة (كتاب درسي،   است؟ » نهي«فعل  فاقدكدام گزينه  - 3 .83

  راموشــــف منّت كند همتدون كه  روشــمف گاو يبـرگـرفـت خـرمـن چـو) 1

  مگذار دست از شيخو خوب يخو تو  ارــي كـنـد يـيبـدخـو كـه يدانـ وگـر) 2

  مخافت و هول و بود مرجان و در ايدر  ده قضا به تن يشد رگرفتا چو يسعد )3

 دار نگه يكيارــــت هرـــب از راغــــچ  ارــــب كي به دل ييروشـنـا بـر مـنـه) 4

 )96آذر  17(آزمون كانون،   ؟است در بيت زير ند نقش اين واژهدر كدام بيت همان» عرب«واژة  نقش - 4 .84

 »گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري  ب اشتر به شعر عرب در حالت است و طر«

  ف گشتند پنهان روز و شبـــــمعتك    روم رفتند از عرب يوــــجمله س) 1

  عرب ياقــــت ســــنوش كن از دس   شراب صاف عشق نيار اهمچو عطّ) 2

  خبر است بي هنوز شوقم ةنغمعرب ز    من به عجم آتش كهن افروخت ينوا )3

 ود را امتحان كردــخ ،قرـــــكه او با ف     ان كردكارو ليق دلــــعرب را ح) 4

 )97مرداد  5 آزمون كانون،(   ؟بيداي نمي اخباريدر كدام گزينه فعل مضارع  - 5 .85

  ا راـــسيم شم ماهـــچ قدان سيه هيــس  سبب رنگ آشنايي نيست  ندانم از چه) 1

  ر مران گدا راكه به شكر پادشاهي ز نظ  به مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را ) 2

  كان جا هميشه باد به دست است دام را    عنقا شكار كس نشود دام بازچين  )3

  كرد ديدش و از دور خدايا مي يــاو نم    بيدلي در همه احوال خدا با او بود ) 4

  

  )18صفحة (كتاب درسي،    به كار رفته است.» تضاد« آراية... گزينة جز بهها  گزينه همةدر  -1 .86

  باشد نيپس روز تا نيشيپ سابقة نيكا  رـاطـخ از بشد يرند را حافظ كه ستين آن) 1

  كند آباد تو لطف مرا وـــچ ــيرابــخ رــگ  دـبدهن مرادت گنج يبس كه كن امـتـحـان) 2

  ينخور غم و يخور يم يبكن حانــامت گر  دميد من كه چنان را جهان وضع كـه ـايبـ )3

 را بقا دوستان ــيب اشدـــنب يـــشياــكاس  پسندم ينم را دخو يزنـدگـانـ تـو يبـ مـن) 4

 11 
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  )18ة (كتاب درسي، صفح  به كار رفته است؟ » تشبيه«و » پارادوكس« آرايةدر كدام بيت هر دو  - 2 .87

  است سود انشيز كـه مـحـبـّت بـازار و مـن  انيز و است سود همه كش جهان بازار و خلق) 1

  ستين همه نيا انيز و سود رقم رندان شيپ  يولــ ـرفــتيذپـ ــكينـ رقــم حـافـظ نـام) 2

  شود انيز و سـود سـر بـر روز دو ـكي آن و  ما عمر مـانـده دگـر روز دو ـكي كـه ـديشـا )3

 انتيز چه آخر رسـد ـنيمـساكـ بـه يسـود  يبپوش كه نينـگار يرو نيچـن است ـفيحـ) 4

  )18صفحة (كتاب درسي،    ؟نرفته است در كدام گزينه جناس همسان (تام) به كار - 3 .88

  باد باد چه هر دهم باد به دل زين من  ادـــب داد ردهــــركـــسف اري ز يآگه دوش) 1

  نهاد سودا ةـــبوت در اـــم انــــج  نــــهاد اـم نـــهاد در يورـــــش قــــعش) 2

  داد نيمسك نم به تواند آرام و رــصب  داد نينسر و گل رنگ را تو رخسار كهآن )3

 داد مسكين من داد كرمش تواند هم  وختــآم تطاول رسم را تو يسويگ كه وان) 4

 )97مرداد  5 آزمون كانون،(   است؟ نرفتهبه كار » مجاز«آراية در كدام گزينه  - 4 .89

  ناستــاي از گوش شاهد رع لقهــخيال ح  ميان شيشه كه آن  ست ز مي در نه دايره) 1

  وند و سر برود هم بر آن سريمــدشمن ش  و كه گر خلق روزگار ما را سري است با ت) 2

  هن را بسي چو تو ياد استـقدح كه دير ك  كرده اين ندا كه بنوش سبو ز غلغل مي )3

 به تيغ مرگ شود دست من رها اي دوست  اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو ) 4

  )97مهر  20آزمون كانون، (  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تلميح، تشبيه، حسن تعليل، ايهام، جناس«هاي  آرايه - 5 .90

  رو تـــــو داللــي ســـــوي بـــــازار مي  الف) ز بـــــازار جـــهـــان بـيــزار گشتــم 

  من هـم از روي صفــا كار پدر خواهم كرد  ب) گنـــدم خـال وي از جنّت او خواهم چيد

  كشد آهوي صحرايي هنوز از دور گردن مي  حراج) كمند زلف در گردن گذشتي روزي از ص

ست دگــــر نـتـــوان بـه دستان پـاي او بست  د) چـــو وحشي مــرغ از دام قـفس جـ  

  كـه چنـدسـال بـه جان خدمت شعيب كند  هـ) شبــان وادي ايمـن گـهي رسـد بـه مراد

  ب،الف، هـ، د، ج )4  ب ،) هـ، د، ج، الف3  ) ب، ج، الف، هـ، د2  ) هـ، ب، ج، د، الف1

  

 

  )84، تجربي(سراسري    ؟نيستبا مفهوم كدام بيت متناسب  »سوي دانه و دام بردش تا به كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد / قضا همي«بيت  - 1 .91

  گرددــوشش از ما بر نــج و كـــرن به    ر نگردد ــاودان ديگــته، جـــنوش) 1

  رشتهـــا ســا روان مـه بــوشتـــن    ته ــوشد همه چيزي نــز چرخ آم) 2

  عالم، محبت تو گزيدم هچرا كه از هم  عالم  هشادي هم  مرا نصيب غم آمد به )3

 ردمـــام مــد نــده آمــازيرا بن  ا نزكام مردمــد قضــــرخ آمـــز چ) 4

بيت . . . . قرابت معنايي  به جز ابياتة همبا  »ب كشيدند.بدگهر وي را به مي و معشوق و لهو و لع عنودانحسودان تنگ نظر و «عبارت  - 2 .92
  )85 - (سراسري رياضي  دارد.

  به هجران مرا سهل شد دادن جان / كه سخت است دوري ز ياران جاني) 2  اي سعادت / ز هم صحبت بد جدايي، جدايييبياموزمت كيم) 1

 ز ناجنس بگريز اگر آفتاب است / تو را سايه خود بس، اگر يار خواهي) 4  مصاحب نبايد مگر بهر راحت / و زو رنج بيني نيايد به كاري )3

     بيت . . . تناسب معنايي دارد. جز بهابيات  ةهمبا  »شكر نعمت نعمتت افزون كند / كفر نعمت، از كفت بيرون كند«مفهوم بيت  - 3 .93

  )86 - (سراسري رياضي     

  زايدـفـيـدا بـا خـن تـكر كــش    د ــايـگشـداي بـت خـمـعـدرِ ن) 1

  تو نه اي از درِ نعمت كه همه كفراني  نعمت آن راست زياده كه همه شكر بود ) 2

  مردي شكر جزوي از جزا در ره آزاد   بخشش خود را به شكر كس نيااليد كه هست )3

 نعمت افزون دهد به نعمت خوار     حق نعمت شناختن در كار ) 4

  )88 - (سراسري هنر   ست؟ا متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 4 .94

    اي ابر ناپديد كند آفتاب ار چه روشن است او را / پاره) 1

  منشين با بدان كه صحبت بد/ گر چه پاكي تو را پليد كند) 2

    بياموزمت كيمياي سعادت / ز هم صحبت بد جدايي جدايي )3

 به دست آوردن دنيا هنر نيست/ يكي را گر تواني دل به دست آر) 4

 16تا  13 
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  )89 - (سراسري تجربي   نشين براخالق انسان اشاره دارد. بيت ......... به تأثير هم به استثناي اتابيهمة  - 5 .95

    كند كند / واهللا ار دشمن به دشمن مي چه عشق دوست با من مي آن) 1

  اي چو بشتابي / نام نيكو از او بسي يابي با بهان لحظه) 2 

    بت مه  صح دست مده / كه مه و به شوي ز صحبت نيك را ز )3

 هيچ صحبت مباد با عامت / كه چو خود مختصر كند نامت) 4

  )90 - (سراسري زبان   بيت .......... با يكديگر تناسب دارد. به استثنايابيات همة مفهوم  - 6 .96

  ننيوشم سخن چه فايده گفتن چو پند مي  مرا مگوي كه سعدي طريق عشق رها كن) 1

  كسي كه به سمع رضا شنيد نده آنفرخ  پند حكيم محض صواب است و عين خير) 2

  دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم  حكايتي ز دهانت به گوش جان من آمد )3

 افزاي را برريز بر جان ساقيا آن جام جان  من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا) 4

اي خزيد و ديگر  سر و صدا به گوشه ب كشيدند، بينظر و عنودان بدگهر وي را به مي و معشوق و لهو و لع حسودان تنگ«مفهوم عبارت  - 7 .97
  )90 - (سراسري تجربي   ؟شود نمياز كدام بيت دريافت  »مرد ميدان نبود.

    خرمن عقل و عافيت سوزد /جا كه آتش افروزد حسد آن) 1

  ميان دو آزاده گرد آورد /حسد مرد را دل به درد آورد) 2

    برم مردگان را به مرگ حسد مي /ز بس رنج و آفت كه در زندگي است )3

 بتر شد بر شاه بازار من /حسد برد بدگوي در كار من) 4

 )91 - زبان(سراسري     ديگر قرابت دارد. با يك … استثناي بهابيات  ةهممفهوم  - 8 .98

    دوزي از بدان جز بدي نياموزي / نكند گرگ پوستين) 1

  ستنش بشوي اي خردمند از آن دوست دست / كه با دشمنانت بود هم) 2

    آهنگران / كĤتش و دودي رسد از هر كران ةكوردر گذر از  )3

 فروش اين است / كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد پير مي ةموعظنخست ) 4

  )92، سراسري تجربي(   با كدام بيت يكسان، است؟ »رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز / تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني«مفهوم بيت  - 9 .99

  ماست ةكينانديش كه در  روزگار ستم    تاند ــبت كار ز ما بســخود عاق داد) 1

  خرند يــرو رو زنانه دوز كه مردانه م  مردانه دوختيم و كس از ما نمي خرد ) 2

  تا مي خورم امروز كه وقت طرب ماست  ساقي تو بده باده و مطرب تو بزن رود ) 3

 فلك دل نه و آزار مينديش بر جور   رو صبر و سكون پيش كن از عار مينديش) 4

با كدام  »آمد با زهر خندي گفت: داد نزن من گوش استماع ندارم لمن تقول با صدايي كه به قول معروف از ته چاه در مي«مفهوم عبارت  -10 .100
  )92، سراسري تجربي(   بيت متناسب است؟

  ند بر ديوارــت پــشته اســور نب    مرد بايد كه گيرد اندر گوش ) 1

  گو به ترك گوي، گوي اي نصيحت  داني كه چيست  چوگان چون نمي حال) 2

  وقتي رسد كه گوش طبيعت بياكني  ذوق سماع مجلس اُنست به گوش دل  )3

 گفتمت چون در حديثي گر تواني داشت گوش  كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخور  گوش) 4

  

 )97بهمن  5(آزمون كانون،    با بيت زير تناسب دارد. …بيت  جز ابيات، بههمة مفهوم  -1 .101

  »گذرند زود ميغم بزي كه شادي و غم/ زود آيند و  شاد و بي«

  نـشـود شـادي و غـم پـــاي نـفـس را زنــجـيـر راحت و رنج حيات گذران اسـت چـو مـوج) 1

 داـخبر دارد در اين مجمر (آتشدان) ص مشت سپند بي گر رنج غم و شادي مبر كو مطرب و كو نوحه) 2

  خويشهـميشة دلـي بـا غــم  خـوشـم بـه تـنـگ شادي چـو غنچه يك دهن استخندة دوام ) 3

 م اين خواهد گذشتـ، ه»اهلي«تا نگه كردي هم آن  شـادي و غـم هـر دو را بنياد بر باد هواست) 4

    با كدام بيت تناسب دارد؟ »اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري«مفهوم كلّي بيت  - 2 .102

  )92، سراسري هنر(     

  و گرنه شدن چون بهايم (چارپايان) خموش  چو مردم سخن گفت بايد به هوش ) 1

  سنگ باشد كه دلش زنده نگردد به نسيم    خاك را زنده كند تربيت باد بهار ) 2

  راند؟ـــچ تر ميـــچه داند آن كه اش    ميان عاشق و معشوق رازي است  )3

 جويي ةكنارتو حال تشنه چه داني كه بر   درد ما چه تفاوت  تو را كه درد نباشد ز )4

 14 



 

 

24 

ت
ــا

دبي
ا

 
ده

گزي
بر

 
 :
كد

)
3
3
9
0

( 

  )93، سراسري رياضي(   شود؟ ، يافت مي»ز هم صحبت بد جدايي جدايي«در كدام ابيات مفهوم  - 3 .103

  عاقالن بينند از اول مرتبت  چه جاهل ديد خواهد عاقبت الف) آن

  يو بود همنشينتات همي د    ب) بر نشوي تو به جهان برين

  خويش را سياه كند ةجام    كه با ديگ همنشين گردد ج) هر

  دوستي را نشايد اين غدار    د) يار ناپايدار دوست مدار

  تكيه بر عهد ناكسان نكني    هـ) طلب صحبت خسان نكني

 كم كند صحبت بدان خردت    و) گر تو نيكي بدان كنند بدت

 و، ج، هـ، ب) 4  ـ، ب، الفو، ه )3  الف، ج، د، و) 2  الف، ب، هـ، د) 1

    ؟ندارد، با كدام بيت قرابت مفهومي »كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد/ قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام«بيت:  - 4 .104

 )93، سراسري رياضي(     

  ي تازي بر مركب رهوارشـــچو هم  بردت گيتي جا ميــنيك بنگر كه ك) 1

  ها ربايند آشيانم را ز دست يكدگر گل  لشني باشممن آن رنگين نوا مرغم كه در هر گ) 2

  گو زمستان باش تنها يك كفن پوشيد و رفت  پوش بهارش از خز و سنجاب بود كه تن آن )3

 دنيا شبي خوابيد و رفت ةمسافرخاندر   اهل دنيا چون مسافر خفت و خوابي ديد و رفت) 4

 )94 - هنراسري (سر   در كدام بيت آمده است؟» سپرانداختن«مفهوم كنايي  - 5 .105

 پرست كـه در پيش بت نمـاز آرد چــو بت  اگر قبــــــــــول كني سر نهيم بر قـــدمت) 1

 مــــرد حق شــو روز و شب چـون رابعـه  تو رهـــــا كن ســـــــر به مهر اين واقعــه) 2

 ويشچرا كه شرم همي آيدم ز حاصل خـــ  به كنج ميكده گريان و ســــرفكنــده شـــوم )3

 بــايد زدن در بيايان خيمه چون حاتم نمي  شهريان را سير چشم از جود كردن همت است) 4

  

   تناسب معنايي دارد؟» وليكن به ايشان مولع نباش، تا همچنان كه هنر ايشان بيني، عيب نيز بتواني ديد«... كدام بيت با عبارت  -1 .106
 )95آبان  21(آزمون كانون،     

 صد حجاب از دل به سوي ديده شد    پوشيده شد چون غرض آمد هنر ) 1

  عتبر استــمنان نه مـــسخن دش    عيب ياران و دوستان هنر است ) 2

 اهت بســرضاي ايزد و انعام پادش  به منّت دگران خو مكن كه در دو جهان )3

 پير محلّه گو مرا توبه مده كه بشكنم  عالم شهر گو مرا وعظ مگو كه نشنوم ) 4

 )95بهمن  8(آزمون كانون،   قرابت معنايي دارد؟» من گوش استماع ندارم لمن تَقول«ا مصراع كدام بيت ب - 2 .107

  كنم يم بتينه غ ميگو يم زيدر حضورش ن   سخن نيبشنو كا ديحق نشن يواعظ ما بو) 1

  نميماه و پرو ميكه با جام و قدح هر دم ند   ز من بشنو نه از واعظ يو رند يرموز مست) 2

  ديند پدر شنـــپ يوانـــكه در جــشاد آن  قدر پدر شناخت(طفوليت) در صباوت خوش آن كه  )3

 چرا كه من مستم فكنيسخن به خاك م    حتگوينص يا يارياگر ز مردم هش) 4

 )17صفحة (كتاب درسي،   دور است؟ »  تا تواني از نيكي كردن مياسا«ارتمفهوم كدام بيت از عب - 3 .108

  يراـس دو هر به يو از است سود كه  ياــــج به يكين است هيما خوب يكي) 1

  يكــردار بــد يسـزا نـبـود يـكينـ  يدار ـــــيم طمع كين و يكـنيمـ بـد) 2

  بس و است نيهـمـ يرسـتـگـار ره  ـســـك ـازاريمـ و يگـرا يـكـينــ بـه )3

 بـاز دهـد ـابـانــتيبـ در ــزديا كـه  دازـــان دجله در و كـنمي يـكينـ تـو) 4

  )17 صفحة (كتاب درسي،    ؟نداردقرابت مفهومي » نماي جو فروش مباش گندم«كدام گزينه با مفهوم  - 4 .109

  يكار وـــج ونـــچ درود نتوان گندم  يدارــــپن طـــــــغل يهم جانا رو رو) 1

  ـيپوش دهيــپوس جو دمـــــگن در كه  يروشـــــجوف ينماگندم آن وــــــت) 2

  دــــارنــــــپرخ و اندصورت گل همه  دارنـد وـج ينـما دمـــگـنـ ـهـــهـم )3

 ينمادمـــگن و است فروش جو نيا كه  يــراـگ فــروشــانگــنـدم بـازار بـه) 4

  )17صفحة (كتاب درسي،    در كدام گزينه آمده است؟» به هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشو.«مفهوم عبارت  - 5 .110

  يزندگان يشاد ز ديبفزا هـــــــك  يوانـــــــــت اــــــت را لد دار يشاد به) 1

  رنج ز ينال چه و گنج به يناز چه  جـــــسپن يراــــــس اندر دل يبند چه) 2

  نگشود كارم ناله ز دمينال رــــــگ  ادـــــــنگش دل امندهـــخ ز دميخند گر )3

  يهانــپن يهاگنج بود رنج ريز كه  اوست حاصل وصل چو هجرت غم از ننالم) 4
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 )17صفحة (كتاب درسي،   مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  -1 .111

  »كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني  چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و ادباري«

  .نماي مردم به نيكوكاري به را خود و مياسا كردن نيكي از تواني تا) 1

  .باشد مستغني داور از بدهد، شتنخوي از داد هركه) 2

  .بنگردي خويش نهاد و حال از محالي هر به كه كوش بدان )3

 .مشو نياندوهگ زود و شادان زود بد، و كين هر به) 4

 )97، انساني (سراسري  شود؟  مفهومِ بيت زير، از كدام بيت، دريافت مي - 2 .112

  »كژ طبع جانوري گر ذوق نيست تو را  اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب «

  همچون شتر به دست نديدم زمام خويش    نشين من تا جلوه كرد ليلي محمل) 1

  سماع است اگر عشق داري و شور    نه مطرب كه آواز پاي ستور) 2

  رو و تيز پاي شو چو شتر گرم    بانگ حدي بشنو و صوت دراي )3

 ه بسته دراييزمانه بر گلوي هر خري ك  داوود طعنه صوت و صدايش ةنغمزند به ) 4

 )97، هنر (سراسري  : به جزابيات يكسان است  ةهممفهوم  - 3 .113

  به گيتي ره و رسم صحبت نورزد  كسي كش خرد رهنمون است هرگز  ) 1

  كه زان صحبت رسي هر دم به محنت    مكن با اهل جهل اي يار صحبت ) 2

  زارهاصحبت ناجنس را باشد ثمر آ  آب چون در روغن افتد ناله خيزد از چراغ   )3

 در صحبت او عمر نفرسايي به    دوري ز كسي كز او نياسايي به  ) 4

 )96، خارج از كشور (سراسري  بيت زير، با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟ - 4 .114

 »قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام  كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد«

  دانيم ما خشنود مي شمع ناحق كشته را  در شبستان رضا تيغ زبان شكوه نيست ) 1

  چون كه تـقدير چنين است چه تدبير كنم  نيست اميد صالحي ز فــساد حافظ) 2

  كــه هــر روزي از وي شــب قدر بود  قــضــا روزگاري ز مــن در ربـــود  )3

 بر آن رميده كه تير قضا همي آيد  دست حيلت و افسون سپر نشايد ساخت  به) 4

 )96، رياضي (سراسري  شود؟ بيت دريافت ميمفهوم بيت زير، از كدام  - 5 .115

  »به از عمر هفتاد و هشتاد سال    دمي آب خوردن پس از بدسگال«

  خوشتر كه به دست خويش نان خوردن  از دست تو مشت بر دهــــان خوردن) 1

  پس از مرگ دشمن در آغــوش دوست  خوشا وقت مجموع آن كس كه اوست ) 2

  نه از عـــــقل باشد گرفـتن به دوست  ست كسي را كه داني كه خصــم تو او )3

  ز تلبيسش ايــــمن مشــــو زيــنهـار  گر خويشِ دشمن، شـــــود دوستدار ) 4

  

  
 

 )96آبان  5(آزمون كانون،   معنا شده است؟  نادرستزير  ايه واژهاز  عدادت هچ -1 .116

دوات: )، (ششـم چيـزي    دانگ: يك)، (ارزش اي كم پالس: جامه)، (ميداشتتكريم: گرا)، (اوان: وقت)، (يله: رها)، (ورطه: نظير)، (فرج: گشايش(
  )لهو: جواني)، (مفتاح: كليد)، (دان مركّب

  دو ) 2    يك) 1

 چهار ) 4    سه )3

 )96آبان  19(آزمون كانون،   به ترتيب چه معنايي دارند؟» در، ورطه، بدسگال، طَرَب زهره«هاي  واژه - 2 .117

    اديترسناك، مهلكه، بدانديش، ش) 1

  ، شادبدانديشترسناك، هالكت، ) 2

  ترس، زمين پست، بدخواه، شادماني )3

 ، مسرورهفايده، بدخوا ترس، بي) 4
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  )97مهر  20(آزمون كانون،    ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليي وجود  - 3 .118

  غم نيست غم از دل بدانديش من است  گفتم عشقت غرابت و خويش من است )1

  خاك خاموش به از آب كند آتش را  تحمل مقلوبخصم سركش شود از راه ) 2

  تا داد خود از مهتر و كهتر بستاني  گي پيشه كن و مطربي آموز رو مسخره )3

 به خاك شوره مريز آب زندگاني را  مكن به لهو و لعب صرف، نوجواني را) 4

  )96آبان  5(آزمون كانون،   شود؟ ادبيات تعليمي بيشتر ديده ميجنبة در كدام بيت  - 4 .119

  چه چاره كنم رسد يشكن م بهار توبه   به عزم توبه سحر گفتم استخاره كنم) 1

  گو خاموش كن زيدر كام جانش ر يا جرعه  توبه كن ينوش از باده دتيگر گو يزاهد) 2

  زنهار مگو خواجه كه من آن نتوانم   يپرست كه برو توبه كن از باده ييگو )3

 شرمسار يتوبه كن امروز تا فردا نمان   داز عمرت نمان چينرد عمر و ه يچون نماند) 4

  )96مهر  21(آزمون كانون،   است؟» مفعول«شده در بيت،  مشخّص ةكلمنقش دستوري كدام  - 5 .120

  ها سوخته پرها و بال يها پروانه   اند سو فشانده ركه ه شيآن جاست برگ ع) 1

  ها سال نديخلق گردد و گو يرسوا  از مرض ابديدر ملك عشق هر كه شفا ) 2

    ها نرسد از زوال انيرا ز ديخورش    يول دوستانگه گه فتد ز طاق دل  )3

 ها رمالقرعة چون  نيتيهر لحظه دارم   كار خودمدرماندة حيران اطوار خودم ) 4

 )97بهمن  5(آزمون كانون،   ؟نيستهاي مقابل كدام گزينه درست  يكي از آرايه - 6 .121

  راهي است كه در دست نسيم افتاده است (تشخيص، تشبيه) خاك دل مـن در هـوس روي تـو اي مـونــس جــان) 1

 هـا (اغراق، استعاره) زدندي قهقهه آن نازنين كبـكـان ز سـاحـل خوش آن كز گريه بودي گرد من دريا و بر حالم) 2

  آرايي، تضمين) اي صــبـا نــكـهـتـي از خـاك ره يــار، بــيـار (واج »حـزيـن«قول دم حافظ برَد از دل غـم ديريـنه ) 3

 آميزي،جناس) چون يار من شيرين دمي چون لعل او حلواگري (حس نك نـوبـهار آمـد كـز او سـرسـبز گـردد عالمي) 4

 )96آبان  19(آزمون كانون،   بيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ - 7 .122

  »به جاي تو بود نپسندم كه كس مي هيچ   تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من«

  گرميد ستيگذشت خبر ن نيوز هر چه ز  شيخبر ز خو ياست مرا ب يدر عشق او دل) 1

  ميكه كند زنده به بو يبگذشت گريبار د  مياو كشتةكه من  اريكاش كان دلبر ع) 2

  گذشت گريد يصورت الم،يكافرم گر در خ  گذشت كر،يپ يآن پر اليبر دل من تا خ )3

 ها گذشت در كمان لطف نه آن گريد ريت  جان و دل مجنون تو نيشيپ يها ناوك ز يا) 4

  )97مهر  20(آزمون كانون،    مفهومي دارد؟ تفاوتكدام بيت با ساير ابيات  - 8 .123

  عيب خود را از زبان دشمنان بايد شنيد  بين پوشيده است هاي عيب دوستان را ديده )1

  پوش ز چشم خاليق عيبپوشد ا عيب خود مي  عيب خود استپردة مردم دريدن پردة ) 2

  عيب ديگران زنهارآينة مباش   عيب به عيب خويش بپرداز تا شوي بي )3

 چون رسد نوبت به عيب خلق، ستاريم ما  جوييم عيب خويش را با هزاران چشم مي) 4

  )97مهر  20آزمون كانون، (  ؟نداردقرابت مفهومي » شكر نعمت، نعمتت افزون كند«مفهوم كدام گزينه با مصراع  - 9 .124

  به شكر نعمت حق در به روي خلق مبند  ه خلق حاجتمندــدايت بـد خـريـافـيـ) ن1

  اسـخ سپــيـه مــت بـمـعـد نــدوزنــب  اسـشن تـّان منــعـبــدطــنـردمــــ) خ2

  ك دريـو كبـت چـت و نعمـاب اسـقـع  ه شكرـرد كـگيـر نعمت نــز شكــه جـ) ب3

 ه همه كفرانيـاي از درِ نعمت ك هــو نــت  كند) نعمت آن راست زيادت كه همه شكر 4

 )98فروردين  7آزمون كانون، (  .  … جز ابيات قرابت مفهومي دارد؛ بههمة زير با  عبارات -10 .125

 »آمد، با زهرخندي گفت: داد نزن؛ من گوش استماع ندارم، لمن تقول. با صدايي كه به قول معروف، گويي از ته چاه درمي«

  پند من در گوش او باد هواست    د تو چون ماجراستاين نصيحت نز )1

  با حريفان، عجب ار پند كسي بپذيرم  پند لطيف است و نصيحت، ليكن» اوحدي« )2

  باري آن كس كه نصيحت شنود عاقل هست  از پي عشق نصيحت چه كني خسرو را )3

 در حضور بلبالن چون گل سراپا گوش باش  عشّاق را شرط است حسن استماع نغمة ) 4

  

   



 

 

27 

هم
ه د

 پاي
سي

فار
  
،

)
ش

بخ
 

ول
ا

( 
 

  سومدرس 

  

  

  

  

  ناشبي در كارو -سفر به بصره

  

  

  

  ، لغت، تركيبي)32 صفحة(كتاب درسي،   ... معني هر دو واژه درست است. به استثنايها  گزينه همةدر  -1 .126

  )سزاوار: اهل( ،)حمام جامة: لُنگ() 2    )اديب: بسياردان( ،)منظر: چهره() 1

 )فرستادن: ليگس( ،)يجوانمرد: كرامت() 4  )كن كفش: مسلخ( ،)يتاز مرد: ياعراب( )3

 )95آبان  21(آزمون كانون،   اماليي دارد؟ غلط ،كدام بيت - 2 .127

 ارباب كينه محرم راز ةــسينكه نيست   وگوي رقيب  غم حبيب نهان به ز گفت) 1

  بازي آيم باز من آن نيم كه از اين عشق  اگرچه حسن تو از عشق غير مستغني است ) 2

  ناز ةسرمكه كرد نرگس مستش سيه به   غزا انگيخت  ةمشّاطچه فتنه بود كه  )3

 ف ايازــه زلـود را بــجمال دولت محم  حسن است ور نه حاجت نيست  ةكرشمغرض ) 4

  )96بهمن  6(آزمون كانون،   اماليي دارد؟ غلط ،كدام بيت - 3 .128

  ارشانزبه آن مرز بگ رانياز ا/  گفت بردارشانسپردش بدو ) 2  نيرا خواند و كرد آفر ليپ هيس/  نيسر برد شاه زم  هسخن چون ب) 1

 جهاندارشان رانده و كرده خوار/  برفتند هر دو شده خاكسار) 4  نيشاه زم يجهانجو شيز پ/  نيفرستادگان سپهدار چ )3

 )32 صفحة(كتاب درسي،   اماليي وجود دارد؟      غلطچند  ،در گروه كلمات زير - 4 .129

 و هـدف  – غرض عذاب –ل فض اهل –بان گرمابه –گي برهنه – فاضل و اديب –گان ديوانه – نامه و عهرق – حمام در گزاردن –پالس پاره «
  »خواستن پاي بر – خاستن عذر – گرمابه مصلخ – متواضع و منظر خوش – غرض

 هفت) 4  شش )3  پنج) 2  چهار) 1

  )97 مهر 20(آزمون كانون،    ؟است نادرستهاي كدام گزينه،  برخي از معاني واژه - 5 .130

  )انعام: دهش( ،)صحبت: دوستيب) (  (اعرابي: صحرانشين)، (بركات: افزايش)الف) 

  ، (فاضل: صاحب هنر)د) (رقعه: نامه)  (اهليت: بزرگواري) ،)فَرَج: رهايي(ج) 

  الف، ج) 4  ب، د )3  ب، ج) 2  الف، ب )1

 

  

 )96ان آب 19(آزمون كانون،   شده، نقش دستوري متفاوتي دارد؟ مشخّصواژة كدام  -1 .131

  و نشد غالم نيكم ششيشدم به رغبت خو   مجلس تو شوم ريم يبه البه گفت شب) 1

  ا رخ ساقي و لب جام افتادــا بــار مـــك  شد اي خواجه كه در صومعه بازم بيني آن) 2

3( نيبر ا   خواهم يانداز مفيدرحر آتش گرمِ نگاه كو يشد آتش فشان سردت دل كز محب  

 ليماتو  يو اكنون شدم به مستان چون ابرو   بودم چو چشم مستت يريگ گوشه نيدر ع) 4

 )95آذر  5(آزمون كانون،   است؟ متفاوتنقش دستوري كدام واژه  - 2 .132

 كني به ترحم نطاق سلسله سست نمي  ي كوه و دشت و هنوز شيداشدم ز دست تو ) 1

  بادم هر دم آيد غمي از نو به مبارك  عشق  ةخان ميدر  گوش به حلقهتا شدم ) 2

  شاديت مبارك باد اي عاشق شيدايي  شد بوي خوش وصل آمد  هجرانحافظ شب  )3

 كه كس مباد ز كردار ناصواب خجل   خجلشراب  ةتوببه وقت گل شدم از ) 4

 18 

18 

5 
 امال و   لغت

 1فارسي  36تا  30 ةصفح

 19 

19 

5 
 دستور

 1فارسي  36تا  30 ةصفح
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 )96آذر  3(آزمون كانون،   در بيت زير يكسان است؟» عقل« ةواژشده با نقش دستوري  مشخّص ةواژنقش دستوري كدام  - 3 .133

 »عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش    ناليد  صبح مي بهدوش مرغي «

  به جم اجيرض احتـع يكه تا ابد نكن   جامطلب كن  اي يبه مجلس كرم از ساق) 1

  قل مرا راهزنــبر عـــعشق مرا راه   كه هست محزونحسن تو دارد دو حق بر من ) 2

  مشكل اگر به نعل سمندش كند قران   اگر صعود كند صدهزار قرن ديخورش )3

 (رمح: نيزه) نشان غشتي شعلةاز ذوالفقار  دهد يم     ش سبقرمح ياز اژدها افع برد يم) 4

  )واژگان تركيبي، 36تا  30ي ها (كتاب درسي، صفحه  است؟  نرفتهخانواده به كار  هاي هم در كدام گزينه واژه - 4 .134

   را ما شود ينم سريم تـــــو از فـــراغـــت  ـــاراي دوستان حال از يفـارغ تــــو اگـر) 1

  تادـاف انعام ةستيشا چه كه نيب گدا ــنيا  است دگر يلطف دلسوخته من با دمش هر) 2

  ديشاـببخ عـــــــاشقان بر و ببخشد گنــه  ميكـــر خلق كه مبر كرامت ضيف ز طمع )3

 مــــدار نشيام تــــرسد تـــو كز ـــنيام  گــــزار امـــانت ديبـا خــــداتــــرس) 4

    رديف در كدام گزينه يكسان است؟ واژة با مفهوم » از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد«در مصراع » شد«نوع فعل  - 5 .135

 )97فروردين  7(آزمون كانون،     

  چشـم نـرگس به شقـايـق نـگـران خـواهـد شد  ارغـوان جـام عـقيقي به سمن خواهـد داد )1

  مگر آه سحرخيزان سـويِ گـردون نخـواهـد شـد  رقيب آزارها فرمود و جاي آشتي نگـذاشت )2

  جا رفت، از آن افزون نخواهد شد هر آن قسمت كه آن  جـز رندي نفـرمودند مرا روز ازل كـاري بـه )3

 چنـد گـويي كـه چنين است و چنـان خواهد شد  مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود) 4

 

  

 )96آبان  19(آزمون كانون،   عات درستي داده شده است؟، اطّالاركان تشبيه در كدام بيتدربارة  -1 .136

  شب: ركن نخست (مشبه)  گذرانند يكه شب هجر تو چون م يدان چيه   حشمت از سر يگذر يدالن م بر خسته كهي ا) 1

  به)  زنجير: ركن دوم (مشبه    كه همه خلق جهانم ز كمندت نجهانند   سر زلف تو گشتم رزنجي ةبستچنان  آن) 2

  به) ديده: ركن دوم (مشبه    تو برلب نچكانند يرو يب فهيطا نيآبم ا   رمياگر تشنه بم دهيجز از مردمك د هب )3

 فرهاد: ركن نخست (مشبه)    جز شربت زهرم نچشانند ههمچو فرهاد ب   نيرشي ةخند شكرز  بانيست و طبا تلخ صبر) 4

 )96ذر آ 3(آزمون كانون،   هاي كدام بيت بيشتر است؟ تعداد تشبيه - 2 .137

  كف ساقيش دان، مغرب لب يار آمده مشرق  مي آفتاب زرفشان، جام بلورش آسمان ) 1

  طلبم باران اجابت تو را مي    ام  در خاك طلب بذر دعا كاشته) 2

  آواز امشب بلبل ساز تو را ديده هم  نالد  من مي ةسينمرغ دل در قفس  )3

 مانم من به سايه ميفتاده بر سر ره   روي ز سرم  تو آفتاب منيري كه مي) 4

 )96فروردين  18(آزمون كانون،   بيت زير كدام است؟  تشبيه  مشبه - 3 .138

 »يابيپا دهيده بحر غمم را ب ستيكه ن   ورطه جان برون نبرم نيكز ستا نيمع«

    جان) 2    ورطه) 1

 غم) 4    بحر )3

  )آرايهاب درسي، (كت  به كار رفته است. » جناس« آراية. . .  گزينة جز هها ب گزينه همةدر  - 4 .139

  است نام ز ننگ مرا كه يپرس چــه نام وز  اســـــت ننگ ز نام مرا كه ييگو چه ننگ از) 1

  است ياريهش نام و ميغرور جام مست كه  )دروغ( زرق جامة ميكن نيرنگ كه باده اريب) 2

  ادب باد چه هر و سخن كن قبول گفتــــا  ننگ و نام باده دهديمــــ بــــــاد به گفت )3

 دوست زبان بر برود من نام كــه بس نيا  طلب ــنيا در بـــــرآرد كه من كام هاتيه) 4

  )آرايه(كتاب درسي،   اند؟ نيز ساخته» تضاد« آراية» ها جناس«در كدام گزينه  - 5 .140

  يامدين وانيد دنيد به يپـــــــر امــــا                 من تـــــو وانةيد و تو يحافظ وانيد) 1

  اصفتيدر شود گوهر از پر چشمم چشمة  حـوراصفت يا تو نيزلف شاميب سحر هر) 2

  وز من رها سازد مرا بيـگانه از خويشم كند  ســوزد مرا سـازد مرا در آتش اندازد مرا )3

 كشند تو يمو طرّة آن در كه يزمان شب  نـگـرنـد تيرو به كه گه آن بود شانيا روز) 4

 20 

20 

10 
 های ادبیآرایه

 1فارسي  36تا  30 ةصفح
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 )97، تجربي (سراسري  : جز به، يكسان است؛ ها ابيات، تعداد تشبيه ةهمدر  - 6 .141

  ماه رخساري ماليك منظري    سرو رفتاري صنوبر قامتي) 1

    سمن بري، صنمي، گلرخي، جفاكاري    مرا دلي است گرفتار عشق دلداري) 2

  گري چون تذرو رفتاري به گاه جلوه  هماي فري طاووس حسني و طوطي نطق )3

 ماه را بر حسنش نماند بازاري كه  بنفشه زلفي نسرين بري سمن بويي) 4

 )97مرداد  5 آزمون كانون،(   ؟است نادرست مصراعشده در مقابل كدام  نوشته آراية - 7 .142

  برداري ز رخسار (كنايه) حقيقت، پرده    چو در وقت بهار آيي پديدار ) 1

  چون تو با مايي نباشد هيچ غم (استعاره)    دم قگر هزاران دام باشد هر ) 2

  ه هم سرآيد (تضاد)گفتا خموش حافظ، كاين غص  شرت ديدي كه چون سرآمدگفتم زمان ع )3

 چو بيژن در ميان چاه او، من (تشخيص)  بيژن تنگ و تاريك  شبي چون چاه) 4

 )97بهمن  5(آزمون كانون،   دهد؟ هاي بيت زير را نشان مي كدام گزينه، آرايه - 8 .143

  »ده و صد گونه تماشا دارندچشم پوشي  اند  سخن غنچه و رنگينچون مهر بر لب زده «

 آميزي، تلميح، استعاره، ايهام حس) 2  آميزي نما، حس تشبيه، كنايه، متناقض  )1

 نظير، جناس مجاز، تشبيه، مراعات) 4    جناس، تشبيه، استعاره، كنايه )3

 )97مرداد  5 ،آزمون كانون(    آمده است.» تولّد«و » مألوف«خانواده با  اي هم ترتيب واژه به …و  …در ابيات  - 9 .144

  اگر التفات بودي به فقير مستمندت  الف) تو اميد ملك حسني به حقيقت اي دريغا 

  آري طريق دولت چاالكي است و چستي  ب) در مذهب طريقت خامي نشان كفر است 

  گرد كشتي گير و بنشان اين فزع اندر پسين  ج) دامن اوالد حيدر گير و از طوفان مترس 

 اي با اين و آن آميختي اي و آن نه تو اين نه  جنس نبود الفتي  يد) از جنس نبود حيرتي ب

  د، ب) 2    الف، ب) 1

 د، ج ) 4    الف، ج  )3

 )97مرداد  5 آزمون كانون،(   ؟بيداي نمي» تضاد« آرايةدر كدام گزينه  -10 .145

  آه از آن مست كه با مردم هشيار چه كرد  آه از آن نرگس جادو كه چه بازي انگيخت ) 1

  لهيمــسر و كـــبان افــگهــا نــم    بيداربخت را هر شب شاه ) 2

  ور به حق گفت، جدل با سخن حق نكنيم  حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر او )3

 صحبت كه تقرّب نبود دوري بِه    ه چشمي كه نبيند ره حق كوري ب) 4

 

  

  دور است؟» شدتي كه از روزگار پيش آيد نبايد ناليد. اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به«مفهوم كدام بيت از عبارت  -1 .146

  )95آبان  21(آزمون كانون،     

  سنگ زيرين آسيا باشد     مرد آن است كه در كشاكش دهر ) 1

  وليكن آدمي را صبر بايد    پس از دشواري آساني است ناچار ) 2

  شد مراها چون كبك در كوه و كمر با خنده  سختي ايام نتواند مرا خاموش كرد  )3

 حاصل ز سنگ كودكان آزاده است سرو بي    دستان ندارد سختي ايام كار  با تهي) 4

 )96آبان  19(آزمون كانون،   كدام ابيات با بخش نخست عبارت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ - 2 .147

 ت نباشد همـه انديشه كردم كه مروبيشه؛  ن را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و بهايم ازبلبال«

 .»در تسبيح و من به غفلت، خفته

  ارمسجد شد و من جانب خم يزاهد سو/  هر كار يپ فانيكه برفتند حر يروز) 1

  و من صاحب خانه ديجو يخانه هم او/ داريبه ره كعبه و من طالب د يحاج/  اريگه  طلب كردم و او جلوه اريمن 

  تو ييهر جا كه روم پرتو كاشانه تو/  تو ييحب آن خانه توهر در كه زنم صا) 2

  كعبه و بتخانه بهانه ييتو مقصود/ تو ييمقصود من از كعبه و بتخانه تو/  تو ييكه جانانه تو ريو د كدهيدر م

  ديتو جو نييبرون از همه آ وانهيد/  ديخرد راه تو پو نيعاقل به قوان )3

  به ترانه يو قمر يخوان به غزل بلبل/ ديصفت حمد تو گو يهر كس به زبان/  ديباغ كه بو ناي ةبشكفت غنچةتا 

  خدم توست ليز خ ،است يهر چند كه عاص/  كه دلش زار غم توست ي (شاعر)بهائ چارهيب) 4

 بهانه ستين نيكه گنه را به از ا يعني/ كرم توست ديبه ام ياليخ ريتقص/  دم توست هب از عاطفت دم يو ديام

 21 

21 

10 
 معنی و مفهوم

 1فارسي  36تا  30 ةصفح
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 )95آذر  5(آزمون كانون،   ي بيت كدام گزينه به عبارت زير نزديك است؟مفهوم كلّ - 3 .148

 »و اين فصل بدان آوردم تا مـردم بداننـد كه به شـدتي كه از روزگار پيش آيد، نبايـد ناليد و از فضل و رحمت كردگار، نوميد نبايد شد.«

  بيرون شدنش كن درست ةرخن    در همه كاري كه گرايي نخست ) 1

  نه قيمت بيش دارد سنگ زيرين؟    آسيا زيرين حمول است  ز سنگ) 2

  در خورد هزار گريه بيش است    خنده كه نه در مقام خويش است  )3

 تا نكند در تو طمع روزگار    آراي مشو چون بهار  خويشتن) 4

  )95آذر  5(آزمون كانون،   كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ - 4 .149

  ازين حجره دري باز كن تر خوش    مملكتي بهتر ازين ساز كن ) 1

  اند به وامــام ستــغربي شــم    هرچه دهد مشرقي صبح بام ) 2

    گهي زين به پشت ،گهي پشت بر زين    چنين است رسم سراي درشت  )3

 باد خزانيست بهارش مبين     منزل فانيست قرارش مبين) 4

 )96آذر  3مون كانون، (آز  كدام ابيات با بخش نخست عبارت زير نزديكي معنايي بيشتري دارد؟ - 5 .150

 ت نباشد همـه انديشه كردم كه مروبيشه؛  ن را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و بهايم ازبلبال«

 .»در تسبيح و من به غفلت، خفته

  و جوان سبحانه ريبمانده در رهت پ رانيح   عالم روبهت رانيچرخ آستان درگهت ش) 1

2 (دان سبحانهبيغ يكا يهم ديتو گو حيتسب  الثّري  تحت نقطةتا  يات عالم از علذر  

  سبحانه انينه در ب دمينه در عبارت آ   دميگرچه زبان بگشا دميوصفت كه جان افزا )3

 بود هم از گمان سبحانه رونيب نيقيهم از    عقل افزون بود بود از حد چون يچون وصف تو ب) 4

    ديگر ابيات متفاوت است؟   مفهوم كدام بيت با - 6 .151

  تـــو ذات خداوند ديآفر رحمت كـز  يانكرده رحمت كـه نماند كس چيه بر) 1

  هـــو االّ هالــ لـــا سبحــــــانـــه  ـــــــزداني رحمـت ز مشـــو دينوم) 2

  سريم صعب و شود آسان يدشـــوار  رحمت در ديگشا كـه بخواهد چو زديا )3

 ادرسيفـــــــر رحمت كند فضــل  نفس يبرآر وارخجل تـو چـــــــون) 4

 )32صفحة (كتاب درسي،   كدام گزينه با عبارت زير از ناصرخسرو قرابت مفهومي دارد؟ - 7 .152

و اين هر دو حال در مدت بيست روز بود و اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به شدتي كه از روزگار پيش آيد، نبايـد ناليـد و از   «... 
  »ضل و رحمت كردگار، نااميد نبايد شد.ف

  ستينـ) رنج( عنا و شدت جز ره كي  راحـت و است نعمـت همـــــه ره كي) 1

  يكش يسخت بــه افتـد يروز مگـــر  يخـــوشــ روز قـــــدر يكســ نداند) 2

  را آسان كار سخت كند زود چرخ كه  شد آسان كار چو يسخت ز سخت بترس )3

 يگــــريد در ــديگشـــا رحـمت ز  يدر رحمت ز ببنـــدد چـــون خـــدا) 4

  )32صفحة (كتاب درسي،    مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟  - 8 .153

  درشـت يـــابـيب ينمود ينـرم چـــو    گوژپشت گردندة است نيچن) 1

  پشت بـه نيز يگه، نيز هب پشت يگه    درشت يسرا رسم است نيچن) 2

  بينش بـر يگهــــ و فــراز بـــر يگه    بيفر يراس رسم است نيچن )3

 رنــج و درد يگه و نوش و ناز يگهــــ    سپنج يسرا رسم است نيچن) 4

  )96، تجربي (سراسري  بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ - 9 .154

  »جمال يار ز گل برگ سبز تابان شد  سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو«

 داوندگارــه خواند، ياد خــري چـــبلبل و قم  كند ياد خدا ميهر گل و برگي كه هست ) 1

  نارــــد و چــاخته بر سر بيــزنان ف رهــــــنع  تهـاخــــــسرو شد افراخته كار چمن س) 2

 تو ه به چشم من جهان شد همه زرنگار بيـــك  گاراــــسر باغ و بوستانم به چه دل بود ن )3

 هر برگ سبز اين باغ طوطي خوش نوايي است  دـــر برآيــــدل از زنگ اگ ةخانآيينه ) 4

    ، با كدام بيت متناسب است؟»برگ درختان سبز در نظر هوشيار/ هر ورقش دفتري است معرفت كردگار«مفهوم بيت:  -10 .155

 )93 - رياضيسراسري (     

  جمال يار ز گل برگ سبز تابان شد    سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو) 1

  چمن ز عشق رخ يار، الله افشان شد    لزار نور باران شدبهار آمد و گ) 2

  كه طرف دشت چو رخسار سرخ مستان شد  ندا به ساقي سرمست گل عذار رسيد )3

    كه مرغ دل ز فراق رخت پريشان شد  به غنچه گوي كه از روي خويش پرده فكن) 4


