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 شما تصحیح  نخواهد ةنام ر غیر این صورت پاسخد. كنید با مداد پر نامه مربوط روی پاسخ این كد را در محلّ .است 9سؤاالت شما  ةدفترچكد   -9

های این دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در همین صفحه  سؤاالت شما كه در زیر هر یك از صفحه ةدفترچ ه داشته باشید كدتوجّ. شد

 .یكی باشد ،است

 هرگونه وجود صورت در. نمایید بررسی را االتؤس ةدفترچ هایبرگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  -2

 .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع در دفترچه، در نقصی

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روی بر شما صاتمشخّ كه گرفته قرار شما اختیار در نامه پاسخ برگ یك  -3

  .نامه را با مداد مشكی  بنویسید صات خواسته شده در پایین پاسخمشخّ ضمناً .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول 

 محلّ در نرم مشكی مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و دارید نگه تمیز و نكنید تا را آن پس كند،می تصحیح دستگاه را نامه پاسخ ةرگب -0

 .كنید سیاه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنید عالمت مربوط

 .دارد منفی ةنمر 9 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 3 سوال هر به درست پاسخ  -5

 یحتّ وسایل قبیل این داشتن همراه. است ممنوع تاپ لپ و همراه تلفن نظیر الكترونیكی لوازم و یادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -6

 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش یا نكنید استفاده آن از اگر

 آموزاندانش بین از تابستانی ةدور در كنندگان شركت و دارد آمادگی و آزمایشی ةجنب صرفاًپایة دهم،  آموزاندانش برای مدوّ ةمرحل آزمون  -7

 .شوند می انتخاب متوسّطه  مسوّ

 (.شود داده تحویل نامه پاسخ همراه باید دفترچه ) .ببرند خود با را االتؤس ةدفترچ توانندمین لبانداوط -8
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 توضیحات مهم

 .یاد خدا آرام بخش دلهاست 

 .محفوظ استپژوهان جوان  مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشكلّية حقوق اين سؤاالت براي 
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  منابع درسي

  
  ..... .دانست بجز گزينة » از«توان آن را جايگزين  اي هست كه مي ها كسره همة گزينهدر  - 1

  .دنيا پر حيوان است ؛خسته شديم از خرگوش) 2                .كارش نگار نقشه قالي بود) 1
  .اند افتادهحاال بعد دو سال تازه سر حرف من ) 4              .نشاند ما را به رونگاري آن مي) 3

  ؟نيستدر كدام بيت آراية تلميح  - 2
  كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را/  برو اي گداي مسكين در خانة علي زن ) 1
  به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني/  تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا زان پس ) 2
  تر بنوازد اين نوا را لسان غيب خوشكه /  چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم ) 3
  ملت امروز يقين كرد كه او اهرمن است/  آن كسي را كه در اين ملك سليمان كرديم ) 4

  .درست است..... ها بجز گزينة  اطالعات همة گزينه - 3
سووشون گرچه در اصل داستان يك زندگي است اما بيشتر به اوضاع اجتماعي و چگونگي عملكرد حكومت ) 1

زدن ماجرا به واقعة عاشورا به نوعي  گر نظر دارد و با پيوند ردم خطة فارس در برابر دشمن مهاجم و سلطهو م
  .كند موفقيت مبارزان را بيان مي

به ها و رسوم عاميانه،  كباب غاز داستان كوتاهي از يك مجموعه است و نويسنده با بيان طنز و استفاده از مثل) 2
  .اعتمادي به نزديكان پرداخته است كوهش بيمايه اصلي آن يعني ن درون

ماجراي سمك و قطران از داستان ايراني سمك عيار انتخاب شده و شرح شجاعت و هوشياري و زيركي ) 3
  .توان يك داستان مردمي محسوب كرد اين كتاب را مي. هاي شاه  و فرزندش هسمك است در برآوردن خواست

هاي تلخ از  دگي يك آزاديخواه و مبارز ضد حكومت است با بيان واقعيتمرد برشي كوتاه از زن داستان گيله) 4
  .رسد اوضاع اجتماعي و سياسي زمانه كه در نهايت ناباوري با مرگ قهرمان داستان به پايان  مي

  ؟نيستها، مطابق با بيت زير  كدام گزينه از حيث تعداد تمثيل - 4
  كشد اول چراغ خانه را ميدزد دانا /  عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را 

  گردد خواب در وقت سحرگاه گران مي/  گردد  آدمي پير چو شد حرص جوان مي) 1
  شود موي اندر شير خالص زود پيدا مي/  شود  عيب پاكان زود بر مردم هويدا مي) 2
  مغز چون لب وا كند رسوا شود پستة بي/  هاي انسان از سخن پيدا شود  كمالي بي) 3
  جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او باالتر است/  باال نشيند كسر شأن شعله نيست دود اگر ) 4
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  در كدام گزينه از يك رسم سخن رفته است؟ - 5
  شود؟  مگر مي نم؛اي بريزم و آن همه عظمت را در چند سطر خالصه ك خواهم بحر را در كوزه من مي) 1
از زير كرسي درآورديم و رو به قبله  -ودكه عجيب سبك ب - من و كلفت خانه كمك كرديم و تن او را) 2

  .خوابانديم
شدند و  مند بودند هر روز عصر گرد هم جمع مي پدرش با چند تن از دوستان كه بسيار به افسانه و داستان عالقه) 3

  .پرداختند هاي جنگي و فتوحات اسالم مي به خواندن داستان
يك دفعه سي و سه بندم به تكان افتاد، يك دفعه چشمم يك دفعه انگار يك كاسه آب داغ ريختند به سر من، ) 4

  .سياهي رفت
  دارد؟ كمتريگيري اجتماعي  كدام گزينه جهت - 6

  زند تر نمي كه خنجر غمت ازين خراب/  شود  تر نمي دل خراب من دگر خراب) 1
  زند دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي/  ام در انتظار اين غبار بي سوار  نشسته) 2
  زند به دشت پر مالل ما پرنده پر نمي/  زند  كسي كسي به در نمي سراي بي درين) 3
  زند سار شب در سحر نمي كسي به كوچه/  كند  يكي ز شب گرفتگان چراغ برنمي) 4

  ست؟المعاني ا اول موقوفبيت  ،در كدام گزينه - 7
  آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت/  آن قصر كه بهرام در او جام گرفت ) 1

  ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت/  گرفتي همه عمر  بهرام كه گور مي
  به دين ما حرام آمد كرانه/  نهنگي بچة خود را چه خوش گفت ) 2

  همه درياست ما را آشيانه/  به موج آويز و از ساحل بپرهيز 
  همه گفتند با ما آشنا بود/  چو رخت خويش بربستم از اين خاك ) 3
  چه گفت و با كه گفت و از كجا بود/  ن مسافر ليكن كس ندانست ايو
  در جمع كمال شمع اصحاب شدند/  آنان كه محيط فضل و آداب شدند ) 4

  اي و در خواب شدند گفتند فسانه/  ره زين شب تاريك نبردند برون 
  توضيح مقابل كدام گزينه درست است؟ - 8

د يعني روزگاري كه زندگي او را مجبور كرده بود گذراني پدربزرگ هر سال تمام فصل زمستان را در خانه مي) 1
  .پارسايي در وجود پدربزرگ ذاتي بود. = تا عابد و پارسا شود

هاي مادرش كه صداي خود را از  گري هاي خواهرانش و نوحه خواني واسطة شنيدن ترانه و تصنيف دوست ما به) 2
  .ارم سبب خوشبختي اين فرد بودهمنوايي با مح. = ترين مردم بود كردند، خوشبخت او دريغ نمي
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داني كه در اين شب عيدي ماليه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازة خريدن خرت و  گفتم خودت بهتر مي) 3
  .دهد ها را نمي ادارة دارايي در شب عيد اجازه اين هزينه. = دهد پرت تازه نمي

دلي روستايي خويش از هر  در ميان ما زيست و به سادهبه همين طريق بود كه پيرمرد دور از هر ادايي به سادگي ) 4
هامان  تر بست تا دست آخر با حقارت زندگي چيز تعجب كرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ

  .ها سازگار شد پيرمرد به مرور با سختي. = اخت شد
  ..... .ها واو مباينت هست بجز گزينة  در همة گزينه - 9

  من و انكار شراب اين چه حكايت باشد) 2          صبوح و شكر خواب بامدادتا كي مي ) 1
  الف عشق و گله از يار زهي الف دروغ) 4            صحبتي اهل ريا دورم باد من و هم) 3
  با توجه به عبارت زير، كدام گزينه درست است؟ - 10

نويسد نيز پيداست  ميآميز فارسي كه در همين ايام خطاب به بزرگان خراسان  هاي عتاب از نامه
اي را كه  بخاطر جلب حمايت اقويا وظيفه» شناس هنواعظ شح«خواهد مثل يك  كه نويسنده نمي

  .در حمايت از ضعيفان دارد فراموش كند
  وابستة وابسته :اقويا/  مستقل است  كل عبارت يك جملة/  فعل مستمر : دارد فراموش كند) 1
  متمم فعل :ضعيفان/  تمم م: حمايت اقويا/  نهاد : نويسنده) 2
  هستة گروه اسمي: ايام/  متمم : ناسش واعظ شحنه/  متمم قيدي : در همين ايام) 3
  بدل :فراموش كند... كه نويسنده /  ول مفع :ها نامه/   مفعول جملة پايه: وظيفه) 4
  است؟ نادرستبا توجه به عبارت زير، كدام گزينه  - 11

نها كه زنند، سكوت آ تجهيزات كافي دست به نقد و نقادي ميباري وقتي بسيارند كساني كه بي 
  .نارواست در اين كار صالحيت دارند

  هستة گروه اسمي: صالحيت) 4      قيد: بسيار) 3          ادنه: سكوت) 2        متمم: نقادي) 1
  .پاسخ دهيد زير  پرسشدو به  با توجه به متن،

در عشق شمس . دن و سماع انداختدر بازگشت به قونيه همچنان خود را در موسيقي و سرو
باز قواالن آمدند و باز . گفت هاي پرشور و عاشقانه مي سوخت و به ياد او همچنان غزل مي

كرد و باز  صدها نوبت اميد تجديد ديدار شمس را از خاطر بيرون مي. مجالس سماعش درگرفت
  .ته بودوآمد آرامش خاطر را از او باز گرف اين رفت. سپرد دل به اين اميد مي

  شود؟ در متن چند گروه اسمي ديده مي - 12
1 (18            2 (19                3 (20              4 (21  
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  شود؟ در متن چند ضمير ديده مي - 13
1 (2              2 (3                3 (4              4 (5  

  .پاسخ دهيدزير   پرسش به دو ،با توجه به متن
خود را به خاموشي و فراموشي  نمود اكنون جاي آن شكوه و عظمت كه در باغ فيروزي رخ مي

ويران  هاي دراز بر آن شهر خاموش نيمه داده است و مسافري كه امروز بعد از گذشت قرن
آلود  نه فقط دولت محمود زاولي در آن غبار اندوه. يابد گذرد جز سكوت و اندوه هيچ نمي مي

ن را در آتش انتقام ويراني و پريشاني افول كرده است بلكه از غوريان جهانسوز نيز كه غزني
هاي غزنه امروز ديگر هيچ اثري يافته  ها و دلتنگي خويش ويران كردند، در آن خاموشي

  .شود نمي
  اين متن از چند جملة مستقل تشكيل شده است؟ - 14
1 (2              2 (3                3 (4              4 (5  
  شود؟ در اين متن چند تركيب اضافي ديده مي - 15
1 (8              2 (9                3 (10              4 (11  
ة كامل از فلسفه و شامل يك دوراين كتاب «شود؟  ها مربوط به كدام اثر مي اين ويژگي - 16

  ».طبيعيات و نيز بسياري از اصطالحات منطقي و فلسفي به زبان فارسي است
  عاليي دانشنامة )4      جامع الحكمتين) 3  التنجيم عةالتفهيم الوايل صنا) 2        سياست نامه )1
  ؟كدام اثر اشتراك محتوايي كمتري با ديگر آثار دارد - 17
  كشف المحجوب) 4          فيه مافيه) 3          االوليا ةتذكر) 2      طبقات الصوفيه) 1
  دام گزينه كامالً درست است؟ك - 18
  با نثر فني ظهيري سمرقندي -تأليف حكيم هندي -ترجمه شده است به فارسي باستان: سندباد نامه )1
با نثري شيوا كه از زبان محاورة عامه هم دور  -به نقل راوي نامشخص -نويسنده فرامرز بن خداداد: سمك عيار )2

  .نبود
شاه آن را به نثري  دبير بهرام -از سانسكريت به پهلوي ترجمه شد -اصل آن پنجاتنترا بوده است: كليله و دمنه )3

  .فني و فصيح به فارسي برگرداند
فصول پاياني آن از بين رفته  -تاريخ زمان سلجوقي تا زمان مؤلف -الدين راوندي مؤلف نجم :الصدور حةرا )4

  .است
  معروف است؟» نامه مطايبه«كدام اثر سنايي به  - 19
  عشق نامه )4        حدیقة الحقیقة )3          بلخ كارنامة) 2      طريق التحقيق )1
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  .درست است..... ها بجز گزينة  همة گزينه - 20
  .است» سيسم بيماري سيسم سالمتي و كالسي رمانتي«گوته شاعر و نويسندة آلماني گفته است  )1
  .دانته تمثيلي است از سفر روح انسان به سه جايگاه آخرت يعني دوزخ، برزخ و بهشت» كمدي الهي« )2
  .رسد كه نخستين آثار هنري ملت يونان باشند دو منظومة ايلياد و اديسه به نظر نمي )3
هاي منظوم  نامه اثر جاودانه ارسطو، اطالعات جالب ارزشمندي دربارة شعر و نمايش) فن شعر(كتاب بوطيقا  )4

  .گذارد يونان در اختيار مي
  

  منابع غيردرسي

  

  آمده است؟ درستدر كدام گزينه توضيح  - 21
  )آن را شست و به راه افتاد(هم اندر شتاب  دبشوريد و آم/  تن او برهنه بديد اندر آب ) 1
  )هنگامي كه( كيش آهرمنياند با  بجنگ/   ارمني چونچو ميروي طبري و ) 2
  )فراموش شد(اندر جهان اين نشان  خنيده شد/  همانا شنيدند گردنكشان ) 3
  )تعبير خواب روشن شد(ز ما بخت گردن بخواهد كشيد /   خواب را پاسخ آمد پديدكنون ) 4
  است؟ نيامدهدر كدام گزينه هيچ مطلبي مربوط به تازيان  - 22
  نيابند خورد از كران تا كران/  وران  به سالي همه دشت نيزه) 1

  كه در دشت نخچير گيرد بتگ/  كه او را ببايد بيوز و بسگ     
  سيه زاغ را درد پيكان دهاد/  كه يزدان ورا جاي نيكان دهاد ) 2
  همي بر برهنه نيايد به كار/  ذار گ مرا تيز پيكان آهن) 3
  سر از كشتن شاه پركين كنند/  بزرگان بر آن دوده نفرين كنند ) 4
  ...... ز زبان شخص يكساني است جز ها ا همة بيت - 23
  نخرم بديدار يك موي حور/  گاه و همه جشن و سور  همه تخت) 1
  برهنه سپهبد برهنه سپاه/  بنزد كه جويي همي دستگاه ) 2
  كه با زنگ زرند و با گوشوار/  سگ و يوز و بازش ده و دو هزار ) 3
  نه پيل و نه تخت و نه بار و بنه/  بناني تو سيري و هم گرسنه ) 4
  دربارة كيست؟» پديد آمده چاك پيراهنش/  يكي تيغ باريك بر گردنش «بيت  - 24
  يابانآس) 4           ماهوي) 3      فرستادة رستم فرخزاد )2  فرستادة سعد وقاص) 1
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  نامة سعد وقاص در كدام بيت آمده است؟واكنش رستم فرخزاد به  - 25
  نيرزد دلت را چه داري بدرد/  جهاني كجا شربتي آب سرد ) 1
  تن بدسگالت ببار اندر است/  تو بيكاري و جان بكار اندر است ) 2
  كه ما نيزه و تيغ داريم جفت/  ردا زير پيروز بفكند و گفت ) 3
  به از زنده دشمن بدو شادكام/  جنگ مردن بنام  بگويش كه در) 4
  كار رفته است؟ وحدت به/ در كدام گزينه ياي نكره  - 26
  مرا فيلسوف ايچ پاسخ نداد/  اگر خود نداند همي دين و داد ) 1
  بماند همي پاسخ اندر نهفت/  وگر گفت ديني همه بسته گفت    
  و مهر است و داد دل ما پر آزرم/  كه بر كارزاري و مرد نژاد ) 2
  بدان مرز چنديش پيوند بود/  نشستش بشهر سمرقند بود ) 3
  كه آمد بدست آن نهاني رهي/  همانگه به بيژن رسيد آگهي ) 4
  توضيح كدام گزينه درست است؟ - 27
  )طبل جنگي(جوشان شدند  سازازان باره و /  بجستنش تركان خروشان شدند ) 1
  )كني چرا شتاب مي(كه گاه كيي را بشولي همي /   چه مولي هميبدو گفت چندين ) 2
  )شاه به او نگريست و سرگشته شد(بدان خيرگي نام يزدان بخواند /   نگه كرد خسرو بدو خيره ماند) 3
  )نيايش خواهد كرد(سزد گر بماني ازو در شگفت /   واژ خواهد گرفتببرسم همي ) 4
  ..... .اند جز  نهاي زير همه مربوط به يك بخش از داستا بيت - 28

  ميان سوارانش بگذاشتند/  همه پشت بر تاجور گاشتند  - الف
  بدانست نيرنگ او در نهان/  چو برگشت ماهوي شاه جهان  - ب
  ز گرد سپه اين مر آن را نديد/  همي خواست از تن سرش را بريد  - پ
  همي زد بتيغ و بپاي و ركيب/  شهنشاه در جنگ شد ناشكيب  - ت
  تر گشت بنمود پشت چو بيچاره/  ازان نامداران بكشت فراوان  - ث
  ث) 4              پ) 3                ب) 2            الف) 1
گرفته است  صورتشكل ظاهري يك كلمه  اساس بر ها تعبير يا اظهار نظر شاعر در همة بيت - 29

  ..... .بجز بيت 
  ندارد كسي آلت داوري/  زمانه ز ما نيست چون بنگري ) 1
  گمان برجهد جهان خوانيش بي/  ديگري را دهد ستاند ز تو ) 2
  چه گويم جز از خامشي نيست روي/  به پرگار تنگ و ميان دو گوي ) 3



 

 

  7 | كد يك

 

  تو گفتي همه هوش و فرهنگ بود/  گرانمايه را نام هوشنگ بود ) 4
  در كدام گزينه شاعر مفهوم ذهني مورد نظرش را با تعبيري مادي و حسي بيان كرده است؟ - 30
  دل آگنده بودش همه برفشاند/  هانديده را پيش خواند دبير ج) 1
  كه آموزگارش نبايد بنيز/  كند چون بخواهد ز ناچيز چيز ) 2
  بياري ماهوي و باز آمدن/  از ايدر ترا ننگ باشد شدن ) 3
  ز كينه ندادش زماني درنگ/  چو اسفنديار اندر آمد بجنگ ) 4
  ..... .نماي اضافه خواند بجز گزينة  شد بدون نقها واژة مشخص شده را باي در همة گزينه - 31
  دهقان نكشت سروبباالي او /  بهاريست گويي در ارديبهشت ) 1
  دل و مژه پر آب زرد خونپر از /  بگفت اين و بنشست گريان بدرد ) 2
  شاه آيدت آرزوي گاههمي /  ايا بدتر از دد بمهر و بخوي ) 3
  چشم آبر از آرزو دل پر از پ/  يكي نامه بنوشت با درد و خشم ) 4
  ..... .اند جز  نوز مها ه ههاي مشخص شده در همة گزين واژه - 32
  شد مردم تيز گوش كرهمي /  برآمد يكي ابر و بر شد خروش ) 1
  بخواهد همي بود با ما درشت/  پرگار اين گوژپشت  كژهمان ) 2
  نوروز و جشن سده تيرهشدي /  كده  هم آتش بمردي بĤتش) 3
  ز بايستگي همندگي بهم از /  بگفت آنچ آمد ز شايستگي ) 4
  توضيح كدام بيت درست است؟ - 33
  چنين گفت كاكنون به ايران زمين/  وزان پس به بازارگانان چين ) 1

  )رسد زيان به پايان مي( سر آيد زيانبدين سود جستن /  مباشيد يكچند كز تازيان 
  )اين درست نيست( كين نيست رويبه آواز گفتند /  شما را پسند است اين گفتگوي ) 2
  )از او سپاسگزاري كند( سپاسي برو برنهدوگر خود /  نبايد كه بادي برو برجهد ) 3
  )لباس مندرس نشده(ز چيزي كه آن را نشايد كشيد /   جامة نابريدز زرينه و ) 4
  كدام گزينه متفاوت است؟ نقش دستوري واژة مشخص شده در - 34
  ش همي برنتابد زمينسپاه/  سپهدار خانست و فغفور چين ) 1
  سرانجام خاك است بالين تو/  تو  زيناگر چرخ گردان كشد ) 2
  سخن بر گزافه نگويي همي/  گر بر اندازه جويي همي  جهان) 3
  اسپان بسود سمسر آدمي /  سه روز اندر آن جايگه جنگ بود ) 4
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  شود؟ كدام گزينه جاي خالي به درستي پر ميبا  - 35
  .....سبكسار خواند تو را مرد /  بگفتار سوري شوي سوي جنگ 

  رنگ) 4            سنگ) 3              چنگ) 2          جنگ) 1
  آيد؟ شمار مي ساز داستان يزدگرد به هاي سرنوشت ها و بخش كدام بيت از بزنگاه - 36
  سي راز گويد بگوشچنانچون ك/  بنزديك تنگ اندر آمد بهوش ) 1
  كه اي تاجور شاه آزاد مرد/  خروشي برآمد ز راهب بدرد ) 2
  سرآمد بدو رنج و تخت و كاله/  بر آن خوابگه رفت ناكام شاه ) 3
  بدان سوگواران بگفت آنچ ديد/  چنين تا در خان راهب رسيد ) 4
  متفاوت است؟» مهر«در كدام گزينه معنا و تلفظ  - 37
  زاده را آرزو كرد گاه شبان/  بد و مهر شاه همان تاج با او ) 1
  منم گفت با مهر شاه جهان/  ببخشيد روي زمين بر مهان ) 2
  نه افسر نه كشور نه تاج و كاله/  نه مهر و پرستندة بارگاه ) 3
  كه خواهد شد اين تخت شاهي بباد/  دريغ اين سرو تاج و اين مهر و داد ) 4
  شود؟ ه با نقش نماي اضافه خوانده ميها واژة مشخص شد در كدام بيت - 38

  يكي آسيا بد بر آن آب زرق/  برق  ابرتاخت جوشان چو از   ميه - الف
  مزدورشان پيشتو گفتي بدم /  نشسته نظاره من از دورشان  - ب
  تويي برتر از گردش روزگار/  كردگار  روشنهمي گفت كاي  - پ
  ماه چرخهمي برگذارد سر از /  سواري كه گفتي ميان سپاه  - ت
  الف و ب ) 4          ب و پ) 3            پ و ت) 2        الف و پ) 1
  توضيح كدام گزينه درست است؟ - 39
  )گشتن در ميدان به عهدة كيست( بر كيست گردكه داند بگيتي كه /  مرا گفت چون خاست باد نبرد ) 1
  )نشان بد پاسداري كن آيين مرا در برابر اين( دار هم زين نشان راه من  نگه/  تو زين پس به دشمن مده گاه من ) 2
  )نابودش كن( زو بپرداز جايچو دشمن كني /  راي  پسر گفت كاي باب فرخنده) 3
  )ارزشمند(تاج و اين خواسته  مردريوزين /  بپرهيز زين گنج آراسته ) 4
  در كدام گزينه متفاوت است؟» را«كاربرد  - 40
  .برگزارده آيد راچند شغل مهم دارم كه فريضه است تا آن ) 1
  .از كسان وي بازداشته شود رافرمان نيست كه هيچ كس ) 2
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  .در روزگار امارت امير محمد راپيغامها داد در معني ميراث و مملكت چنانكه شرح داده آمد اين حال ) 3
هد پدر بحقيقت اوست ببايد شتافت بدلي قوي و نشاطي تمام تا هر چه زودتر بتخت ملك ع كه ولي راخداوند ) 4

  .رسد
  است؟ تفاوتم» ديگر«دستوري در كدام گزينه كاربرد  - 41
  .شد ديگرتو هم ممّكن نخواهي بود در شغل خويش كه آن نظام كه بود بگسست و كارها همه ) 1
گيرد، تا خواب  ديگرساالري محتشم فرستاده آيد بر آن جانب تا آن ديار را كه گرفته بوديم ضبط كند و ) 2

  .نبينند
  .ست و مرد آنگاه آگاه شود كه نبشتن گيردديگرليكن اين نمط كه از تخت ملوك بتخت ملوك بايد نبشت ) 3
  .شد و ما قصد كردن بر آن سو يله كرديم ديگراكنون مسئله . باشد ليكن چه توان كرد؟ بودني مي) 4
  كالم در كدام گزينه كامل است؟ - 42
  بتگيناباد رسيدند ،چون در راندن تاريخ بدان جاي رسيدم كه اين دو سوار، خيلتاش و اعرابي) 1
  او را بپسنديدند بدان خدمت كه كرد در معني آن خزانة بزرگ كه چون دانست كه كار خداوندش ببود) 2
  اند، نگاه داشته آيد كه بركات آن اعقاب را باقي ماند ي كه پدران ما بر آن رفتهطريق) 3
حاجب فاضل عم خوارزمشاه آلتونتاش آن ناصح كه در غيبت ما قوم غزنين را نصيحتهاي راست كرده بود و ) 4

  ايشان سخن او را خوار داشته
  علي قريب به چه جرمي بازداشت شد؟ امير - 43
  .ردن و بر تخت نشاندن امير محمد پس از درگذشت سلطان محمودبر روي كار آو) 1
  .بردن پيالن و خزانه و غالمان سلطان به كرمان و اهواز و توطئة حكومت در آنجا) 2
  .آزردن بوسهل و ساير مسعوديان و تخريب جايگاه آنان نزد سلطان) 3
  .گويي در باب سلطان مسعود در غياب او نزد منگيتراك حاجب زشت) 4
  دربارة متن زير، كدام گزينه درست است؟ - 44

نوا بزمين بيگانه بگذاشته با  گفت پادشاهي عمر بپايان آمده و همه مرادها بيافته و فرزندي را بي
بسيار دشمن، اگر خداي عزّوجل، آن فرزند را فرياد رسيد و نصرت داد تا كاري چند بر دست او 

  از چه معني بوده است؟ برفت، واجب چنان كردي كه شادي نمودي، خشم
  .هاي حسنك با او گلة يكي از درباريان است در باب آنچه بر امير مسعود گذشت و ناسازگاري) 1
  .سخن حسن سليمان نمايندة مسعود در واليت ري است در باب آنچه سلطان محمود بر مسعود روا داشت) 2
  .پدر ناسازگاري پيش گرفته بود بخش امير محمد است به برادرش كه به سبب رنجش از سخن تسلي) 3
  .كاري او گلة امير مسعود است از پدرش و اظهار ناخرسندي از دسيسه و پنهان) 4
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  معني در كدام گزينه درست است؟ - 45
او را بفريفتند تا بر خداوندش مشرف باشد و فريفته شد بخلعتي و ساخت زر كه يافت، اين مشرفي بكرد و ) 1

اي و زين  و فريب خورد با جامهدادند كه جاسوسي سرورش را بكند  او را فريب. = نيزدلو شد و او  خداوندش در
  .آمدنددر پا گرفتار شدند و ازاسب زريني، و جاسوسي كرد در نتيجه خود و سرورش 

تر  داري ما و ما را چنين خدمتي كردي و حق تو واجب در روزگار پدرم رنجها بسيار كشيدي در هوي و دوست) 2
در زمان پدرم به خاطر هواداري من بسيار رنج كشيدي و . = اعداد است و رسمي، بر اثر نيكوييها بيني گشت اين

تر است و در پي  در حق من چنين خدمتي انجام دادي و رعايت حق تو بر گردن من بر طبق ظاهر و قانون واجب
  .آن نيكويي فراوان خواهي ديد

آثار خير و روشنايي . واهند گذاشت كه از پدريان يك تن بماندمن بروي كار بديدم اين قوم نوخاسته نخ) 3
. گذارند از وابستگان پدر يك نفر هم زنده بماند من از ظاهر حال چنين دانستم كه اين گروه جوان نمي. = بينم نمي

  .بينم اي از نيكي و اميد نمي هيچ نشانه
اسبه بودند بجستند و  خياره با چند تن كه نيك ايشان را هزيمت كردند هزيمتي هول و بويهي اسب تازي داشت) 4

اوباش پياده درماندند ميان جويها و حسن گفت دهيد و حشمتي بزرگ افكنيد بكشتن بسيار كه كنيد تا پس از اين 
آنها را شكست مخوف دادند و فرمانده بويهي كه اسب تازي داشت با چند . = دندانها كند شود از ري و نيز نيايند

ان خوب داشتند گريختند و سركشان پياده ميان جويها گير افتادند و حسن دستور داد سزايشان را بدهيد نفر كه اسب
  .و حرمت زيادي در دلشان ايجاد كنيد با كشتار زياد تا طمعشان از ري بريده شود و ديگر نيايند

  ؟نيستكدام گزينه متناسب با سبك نگارش بيهقي  - 46
  .آيد  تفصيلي دارم سخت روشن، چنانكه آوردهشمايان را ازين اخبار ) 1
  .صواب آنست كه شبگير بيايد و آنجا كه من فرموده باشم تا ساخته باشند بنشيند) 2
ام پيش از اين كه حاجب علي بزرگ از تگيناباد به سوي هرات رفت و دربارة امير محمد چقدر  نشان داده) 3

  .ان مسعودمحتاطانه رفتار كرد مطابق حكم فرمان عالي سلط
  .بايد ميان هر دو برادر و همه اسباب مخالفت را برانداخته بايد همپشتي و يكدلي و موافقت مي) 4
  .درست است..... ها بجز گزينة  معني در همة گزينه - 47
گران دست به كار شدند كه او  ميانجي. = پايمردان خاستند كه مرد بزرگ بود و ايادي داشت نزديك هر كس) 1

  .اري بود و در همه جا نماينده و دست نشانده داشتشخص نامد
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و اگر ما = كه ننويسد؟ و اگر ما دبيري را فرماييم كه چيزي نويس، اگر چه استيصال او در آن باشد، زهره دارد ) 2
دستور نوشتن چيزي را بدهيم حتي اگر نابودي و ريشه كن شدن او در آن باشد آيا جرأت دارد  اي به نويسنده

  ننويسد؟
گشاد و متغّلبان و عاجزان را  اين خداوند هيچ نياسوده است و نمد اسبش خشك نشده است، جهان مي) 3

كرد  اين فرمانروا هيچ استراحتي نداشته و همواره در حال تاخت و تاز بوده است، جهانگشايي مي. = برانداخت مي
  .انداخت و چه ناتوان، برمي چيره، چه همگان راو 
ام، اينك با عنان تو نهادم مكافات اين مكرمت را كه براستاي من  ي است عنان با عنان خلفا ننهادهتا مرا زندگان) 4

ام، اكنون با تو به پاسخ بزرگداشتي كه در حق من كردي هم  ها همگامي نكرده در تمام زندگي با خليفه. = كردي
  .عنان و همراه شدم

  شده در كدام گزينه درست است؟ معني قسمت مشخص - 48
  .تظاهر به رنجش از ما كرد. = ، چنانكه طبع بشريت استاز ما نه بحقيقت آزاري نمود) 1
. = او را بدو نخواهند گذاشتهر كسي زهرة آن دارد كه نه به اندازه و پايگاه خويش با وي سخن گويد، و ) 2

  .را به وي واگذار نخواهند كرد گويندة آن سخن
اگر امروز او را در اين مجلس . = ، آنچه خواسته آمده است فرستاده آيدله كنيمو اگر وي را امروز بر اين نهاد ي) 3

  رها كنيم،
  .به ماجراي رفتن بپردازند. = از حديث رفتن فرونهند و بردارنداما بهيچ حال روي ندارد كه با وي ) 4
  است؟ نادرستمعني در كدام گزينه  - 49
غمگين بود و در خود . = چنانكه گفتي ميداند كه چه خواهد شد، فرو شده بودو سخت  - كه صعب مردي بود) 1

  .فرو رفته بود
  .فاش كرد. = ازين باب بيرون دادخلوتي كه كرده بود در راه چيزي ] در[امير ) 2
  .به پايان برند. = كرانه كننددلي روزگار را  حاسدان و دشمنان بكوري و ده) 3
  در مدت طوالني. = فروگرفتند بروزگارو علي را كه فروگرفتند، ظاهر آن است كه ) 4
  ؟نيستاستنباط كلي از كدام گزينه درست  - 50
امروز آن را ترتيب بايد كرد تا دوستي زيادت گردد، نه آنكه ايشان دوستانِ بحقيقت باشند، اما مجاملت در ) 1

  )حفظ روابط. (ميانه بماند
تكية امير . (راه رشد خويش بنديد و پنداشت كه مگر با تدبير ما بندگان تقدير آفريدگار برابر بود اما برادر) 2

  )مسعود بر تدبير خويش



 

 

  12 | كد يك

 

چنين سخن نبايد شنيد كه وحشت ما بزرگ است و ما چون بوحشت بازگرديم، دريافت اين كار از لوني ديگر ) 3
  )پند و هشدار. (باشد

واجب داشت و اندرين او را غرضي بود، بدان هزار مصلحت بايد نگريست كه از آنِ اگر بĤخر عمر چنين جفا ) 4
  )شناسي حق. (ما نگهداشت

  ...... ها مشابه است جز گزينة  شده در همة گزينه ساخت دستوري بخش مشخص - 51
  .رسانيد بدو آنچه رسانيدتا خشم سلطان را بر وي دائمي ميداشت و ببلخ ) 1
  .از تهذيبهاي محمودي چنانكه بايد يگانة زمانه شد آن بود كه بوددر خرد و فضل و استادم هر چند ) 2
  .است كه هستو بگتگين حاجب در خرد بدان منزلت ) 3
  .بودني بوده استكه از اين باب بسيار سخن نيكو گفت و فذلك آن بود ) 4
  معني كدام عبارت درست است؟ - 52
بداده بود بدان وقت كه رسول فرستاد و اكنون تمامتر بداد، حاجب چه همگان گفتند كه خداوند انصاف تمام ) 1

همه گفتند كه سلطان ... = اين نامه را اگر گوييد بايد فرستاد بنزديك امير محمد : ديده است در اين باب؟ گفت
. كرده است تر رفتار تر و منصفانه آن زمان كه قاصد فرستاد عدالت را كامالً رعايت كرده بود و اكنون عادالنه
زنيد، آن را بايد به نزد امير محمد  حاجب در اين مورد چه صالح ديده است؟ گفت اگر دربارة اين نامه حرف مي

  .بفرستيم
هر حكم كه كنيم بخدمت مال ضماني اجابت كند و هيچ كژي ننمايد كه از آنچه نهاده باشد، چيزي ندهد كه ) 2

هر چه بگوييم از پيشكش نقدي و . = فتد و تا روزگار دراز نپردازيمداند چون ما بازگشتيم، مهمات بسيار پيش ا
داند كه اگر تا وقتي ما بازگرديم چيزي نپردازد، دست به  كند زيرا مي كند و چون و چرا نمي ضمانت، قبول مي

  .يابيم كارهاي مهمي خواهيم زد و تا مدت زيادي فراغت نمي
مد ولكن خوردني بودي با تكلّف و نقل هر قدحي بادي سرد كه كشيد، باز بشراب درآ ةچون لشكر سوي هرا) 3

سوي هرات حركت كرد، باز شروع به شراب نوشيدن كرد اما با  وقتي لشكر به. = شراب و نشاط با فراغت دل رود
تجمل و تشريفات و نقل و مزة هر جامي آهي سرد بود در حالي كه شراب و نشاط با آرامش و راحتي متناسب 

  .است
و نيز كساني كه دست بر رگ وي نهاده بودند و دست يافته، نخواستند كه كار ملك بدست مستحق افتد كه ) 4

به اختيار خود درآورده بودند، چنين كساني كه بر وي تسلط يافته و او را  و هم. = ايشان را بر حد وجوب بدارد
  .اند نگاه دارد ي كه شايستة آندست فرد سزاوار آن بيفتد كه آنها را در حد خواستند كه سلطنت بهن
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  ؟نيستمعني كدام گزينه درست  - 53
سزد از نظر و عاطفت خداوند عالم، كه آنچه باول رفت از بندگان تجاوز فرمايد كه اگر در آن وقت سكون را ) 1

و مهرباني سلطان از التفات ... = كاري پيوستند و اختيار كردند و اندر آن فرماني از آنِ خداوند ماضي نگاه داشتند، 
زد بگذرد زيرا كه اگر در آن هنگام براي حفظ آرامش  رود كه از آنچه در آغاز از بندگان سر عالم انتظار مي

  ...كاري كردند و تصميمي گرفتند و در آن تصميم فرمان سلطان محمود را رعايت كردند، 
يط بندگي و فرمانبرداري واجب كرد، تر پيدا آمد و فرمان وي رسيد آنچه از شرا اكنون كه خداوندي حق) 2

تر روي كار آمد و  اينك كه سلطاني اليق. = اند كه بزودي باز رسد بتمامي بجا آوردند و منتظر جواب اين خدمت
دستور از جانب او رسيد آنچه شرط خدمت و اطاعت بود كامالً انجام دادند و منتظر پاسخ اين نامه هستند كه 

  .بزودي برسد
جب علي برنشستي و بصحرا آمدي و اعيان درگاه بجمله بيامدندي و تا چاشتگاه فراخ حديث هر روز حا) 3

شد و به صحرا  هر روز حاجب علي سوار مي= كردندي و اگر جانبي را خللي افتاده بودي، بنامه و سوار دريافتندي 
ر جايي مشكلي پيش آمده كردند و اگر د وگو مي آمدند و تا نزديك ظهر گفت آمد و بزرگان درگاه همه مي مي

  .كردند چاره ميسوار نامه و فرستادن بود با 
زندگاني خداوند دراز باد، آنچه تقدير است ناچار بباشد، در غمناك بودن بس فايده نيست خداوند بر : گفت) 4

مجلس چند  امير تثبط فرو نشاند و در. سر شراب و نشاط باز شود كه ما بندگان ميترسيم كه او را سودا غلبه كند
گيرد و غمگينيِ بسيار  عمر امير طوالني باشد آنچه مقدر شده ناچار صورت مي: گفت. = قول آن روز بشنود از من

سودي ندارد بهتر است امير مشغول شراب خوردن و خوشگذراني شود زيرا ما زيردستان نگرانيم مبادا دچار جنون 
  .ز چند سخن در مجلس از من گوش كردشود امير خودداري از شراب را ترك كرد و همان رو

  است؟ درست گزينهكدام شده در  واژة مشخصمعني  - 54
فرو نتوان گذاشت كه اصل است و چون از آن كارها فراغت يابيم، تدبير اين نواحي  مهملبه هيچ حال آنرا ) 1

  بي معني. = ساخته آيد بواجبي
  سنگ شده. = گردند محجمز جواب عاجز شوند و اينها در اين مجلس بزرگ و اين حشمت از حد گذشته ا) 2
ام و استطالع  نبود كه اين من خواسته تهمتاميرالمومنين را حاجب بزرگي و ] تو[كه ... تلطّفي ديگر بايد كرد ) 3

  گمان بد. = رأي من است كه كرده ميĤيد
اهل . = و او بر پاي خاست -و جهان گشته بود نّاسومردي پير و فاضل و  - اشارت كردند سوي خطيب شهر) 4

  سنت
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  ..... .نايه هست مگر گزينة ها ك در همة گزينه - 55
  .دنو نيز نياي دندانها كند شود از ريحشمتي بزرگ افكنيد بكشتن بسيار كه كنيد تا پس از اين ) 1
باد سلطان مسعود را آن حال مقرر گشت و پس از آن چون خواجة بزرگ احمد در رسيد، مقررتر گردانيد تا ) 2

  .حاسدان يكبارگي نشسته آمد
زبان در دهان يكديگر اين پدريان نخواهند گذاشت تا خداوند را مرادي برآيد و يا مالي بحاصل شود و همگان ) 3

  .دارند
  .زشت گفتند بر منبرها و شعرا را فرمود تا او را هجا كردندخطيبان را گفت تا او را ) 4
  ..... .ها تأكيد بر اراده و خواست خداوند است بجز گزينة  در همة گزينه - 56
  .او ديگر خواست و خداي عزّوجل ديگر: بوسهل و ديگران كه با امير بودند، گفتند) 1
  .ام بقضا رضا داده. دير كرده استچنان باشد كه خداي عزّ ذكره تق. قضا كار خويش بكرد) 2
  .و اگر گويند كه در دل چيزي ديگر داشت، خداي عزّوجل تواند دانست ضمير بندگان را) 3
  .قضاي ايزد عزّوجل چنان رود كه وي خواهد و گويد و فرمايد نه چنانكه مراد آدمي در آن باشد) 4
  است؟ نادرستكدام گزينه  - 57
  )اكنون را درياب(غم فردا نشايد خورد امروز /  افروز برو شادي كن اي يار دل ) 1
  )سرانجام بد بخشش بي حساب(برگ ماند  زمستان الجرم بي/  درخت اندر بهاران بر فشاند ) 2
  )اندوختن موجب آسايش آينده است(تا فراغت بود زمستانش /  مور گرد آورد به تابستان ) 3
  )به فكر هستي ديگران بودن( ، بط را ز طوفان چه باكمرا هست  /گر از نيستي ديگري شد هالك ) 4
  اوت دارد؟ها تف از نظر منطقي با ديگر گزينهكدام گزينه  - 58
  گل است سعدي و در چشم دشمنان خارست/  تر عيب است  هنر به چشم عداوت بزرگ) 1
  نشان صورت يوسف دهد به ناخوبي/  كسي به ديدة انكار اگر نگاه كند ) 2
  كه دانم عيب من چون من نداني/  كه خواهي گفتن آني  بتر زانم) 3
  چشم حسد پديد كند عيب ناپديد/  چشم رضا بپوشد هر عيب را كه هست ) 4
  است؟ درستكدام گزينه  - 59
  .آوردم در برابر هر دليل او دليلي مي= هر بيدقي كه براندي به دفع آن بكوشيدمي ) 1
  .از دست داددر كيسه داشت پول هر چه = تا نقد كيسة همت در باخت ) 2
  .پا خيزند هرگز در اين انديشه نيستند كه در برابر كسي به= سر دارند كه سر به كسي بردارند در نه آن ) 3
  .آبرويم را برد، ريشخندش كردم= گريبانم دريد زنخدانش گرفتم ) 4
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  است؟ نادرستمعني كدام گزينه  - 60
و قوم محمودي ازين فروگرفتن علي . دتايي زيان نش بود تا كسي را رشتهازي نيك احتياط كرده غ ساالر اما سپاه) 1

نخي  مراقبت كرده بود كه حتي به اندازة رشتةساالر غازي كامالً  اما سپاه. = نيك بشكوهيدند و دامن فراهم گرفتند
  .ت و پاي خود را جمع كردندين عزل كردن علي كامالً ترسيدند و دسا به كسي ضرر نرسيد و پدريان از

باره زمين بوسه داد و بنشاط برفت و كدام برادر و علي را ميهمان ميداشت كه علي را استوار منگيتراك ديگر) 2
منگيتراك دوباره احترام . = ص بوده استبحديث لشكر و مكران ريح في القف كرده بودند و آن پيغام بر زبان طاهر

دانست كه علي را به جايگاه خود رسانده بودند  برادر و كدام علي را مهمان خود مي كرد و با شادي رفت اما كدام
  .و پيغامي كه طاهر دبير در باب لشكر و مكران گفت تالشي بيهوده بود

بونصر را بسنده نيست كه «: خداوند باشد كه با خاصگان خويش بگويد و ايشان را از آن ناخوش آيد و گويند) 3
ممكن است پادشاه به نزديكان خود بگويد و آنها آن را = » ؟ دست فرا وزارت و تدبير كردنيكو بزيسته باشد

در پي رسيدن به وزارت و  كه پسندند و بگويند آيا اين كه بونصر خوب زندگي كرده است برايش كافي نيستن
  تدبير امور است؟

حيت باز علي تگين بدين يك نانموده بودند كه غور و غايت اين حديث بزرگ است و نناصحان وي باز ) 4
ت و چون خوارزمشاه آلتونتاش مرد نايستد، و ويرا آرزوهاي ديگر خيزد، چنانكه ناداده آمد يك ناحيت كه خواس

اين  گفته بودند كه عمق و نهايت اين ماجرا مفصل است و علي تگين بهنگران او  نصيحت= در سر علي تگين شد 
كه يك ناحيه را خواست و به او ندادند  آيد چنان هاي ديگر براي او بوجود مي استهكند و خو يك ناحيه قناعت نمي

  .و مردي چون آلتونتاش به خاطر كار علي تگين از دست رفت

  است؟ نادرستمعني كدام گزينه  - 61
كني در بوستان كه بيدمشك بر روي  توجه نمي= نظر نكني در بستان كه بيدمشك است و چوب خشك؟ ) 1

  روييده است؟چوب خشك 
توانايي فرمانبرداري در غذاي گوارا و = قوت طاعت در لقمة لطيف است و صحت عبادت در كسوت نظيف ) 2

  .سالمت بندگي در جامة پاكيزه است
بارند و چون چشمة  مانند ابر بهاري هستند ولي نمي= تابند  بارند و چشمة آفتابند و نمي چون ابر آذارند و نمي) 3

  .كنند د ولي نورافشاني نميخورشيد هستن
آسايش با نيازمندي سازگار نگردد و آسودگي = فراغت با فاقه نپيوندد و جمعيت در تنگدستي صورت نبندد ) 4

  .دستي ميسر نگردد خاطر با فقر و تهي
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  ..... .ها درست است بجز گزينة  توضيح همة گزينه - 62
  را چه قوت بود؟ باز افتاده/  چه خورد شير شرزه در بن غار؟ ) 1

  )روزي است تنبل نزار و بي(دست و پايت چو عنكبوت بود  / گر تو در خانه صيد خواهي كرد 
  )قدرت بايد به اندازه ظرفيت باشد(تخم گنجشك از زمين برداشتي /  گربة مسكين اگر پر داشتي ) 2
  )واكنش تند نشان مده(كه بود كز حصار سنگ آيد /  سنگ بر بارة حصار مزن ) 3
  بر نيايد درست تدبيري/  گه بود كز حكيم روشن راي ) 4

  .)گاه بخت و اقبال در موفقيت مؤثر است(به غلط بر هدف زند تيري /  گاه باشد كه كودكي نادان 
  معني شده است؟ نادرستكدام گزينه  - 63
كنند و مقرري و مستمرّي  ميلباس پشمينة نيكان و پرهيزگاران بر تن = خرقة ابرار پوشند و لقمة ادرار فروشند ) 1

  .گيرند مي
  .براي داوري پيش قاضي رفتند= حكومت پيش داور بردند ) 2
زنان و همسايگان  هاي آنان نصيبي به بيوه و بزرگواري ها از نيكي= فضلة مكارم ايشان به اَرامل و جيران رسيده ) 3

  .رسيده
يكي براي انجام نماز خفتن آماده شده و ديگري در = يكي تحرمة عشا بسته و ديگري منتظر عشا نشسته است ) 4

  انتظار شام شب است
  شود؟ گلستان جاهاي خالي با كدام گزينه پر مي نگارش توجه به سياق با - 64

آن است كه .....  و مهينِ..... اند توانگر  درويشانمقرّبان حضرت حق توانگرانند درويش سيرت و 
  .گيرد.....  ست كه كمآن ا.....  خورد و بهينِ .....غم 
  توانگران - درويشان - درويش - توانگر - تهم) 2    توانگر - درويش - درويشان -توانگران  - صورت) 1
  توانگران - درويش - درويشان - توانگر - صورت) 4    توانگر - درويشان - درويش - توانگران - همت) 3
  ؟بيت زير بيانگر كدام صفت است - 65

  تا قيامت روزِ روشن كس نديدي در جهان/  اندر سفره بودي آفتاب گر به جاي نانش 
  كوردل) 4            بخيل) 3              حسود) 2          گر ستم) 1
  است؟ نادرستشده  معني كدام واژة مشخص - 66
  سكة محلّي= كه در ديار غريبش به هيچ نستانند /  ماند  واشهرزادة نادان به  بزرگ) 1
هاي تو را دزد برد؟ گفت الواهللا  كسي گفتش حال چيست مگر آن درم. گريان بامدادان ديدندش غمگين و) 2

  داروغه= برد  بدرقه
  ابريشم= نرم را تيغ تيز  َقزنبرّد /  لطافت كن آنجا كه بيني ستيز ) 3
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= و چنين اتفاق نادر افتد  جبر كردصاحب دولتي به تو رسيد و بر تو ببخشاييد و كسر حال تو را به تفقدي ) 4
  .ترميم كرد و نيكو گردانيد

  ها تفاوت دارد؟ با ديگر گزينه» واو«كدام  كاربرد - 67
  .آزار در دل بماند واز پاداش آن يك رنج ايمن مباش كه پيكان از جراحت بدر آيد ) 1
  نتوانم از مشاهدة يار برگرفت/  چشم  ودل بر توانم از سر و جان برگرفت ) 2
  .كنم قبول نمي ودهند كه جاي ديگر روم  ام بيست دينارم مي ينجا كه رفتها) 3
  كند بر سر ما تاختن قوت او مي/  عشق پنجه درانداختن  وما نتوانيم ) 4
  ها متفاوت است؟ مضمون كدام گزينه با ساير گزينه - 68
  بغير مصلحتش رهبري كند ايام/  هر آنكه گردش گيتي بكين او برخاست ) 1
  خرد بكار نيايد چو بخت بد باشد/  ر بهر سر موييت صد خرد باشد اگ) 2
  شرط عقلست جستن از درها/  گمان برسد  رزق اگر چند بي) 3
  كوشش بيفايده است وسمه بر ابروي كور/  كس نتواند گرفت دامن دولت بزور ) 4
  ها تفاوت دارد؟ در كدام گزينه با ساير گزينه» ي«نوع  - 69
  .در اسكندريه عنان طاقت درويش از دست رفته بود يخشكسال) 1
  مرد بي توشه بر نگيرد كام/  دارد  يگر همه زر جعفر) 2
  .نداشتم بجامع كوفه درآمدم دلتنگ يپايم برهنه مانده بود و استطاعت پاي پوش) 3
  يكه سايه بر سرش انداخت چون تو سلطان/  كاله گوشة دهقان بĤفتاب رسيد ) 4
  چيست؟استعاره از » پير نديم ژنده«ر در شعر زي - 70

نيز خون هيچ خان و پادشاهي /  من يقين دارم كه در رگهاي من خون رسولي يا امامي نيست 
  ها گناهي نيست ندرين بي فخر بودنكا/ پيرم دوش با من گفت  وين نديم ژنده/  نيست 

  پوستين) 4            عقل) 3          نياكان شاعر) 2        هنر شاعر) 1
  شده چيست؟ شعر زير منظور از بخش مشخصدر  - 71

تا مگر كاين /  بس پدرم از جان و دل كوشيد /  تر در ساحل پرحاصل جيحون  ها زين پيش سال
كم شبكاله  و جبة من  داشت كم: /  گفت و بودش ياد او چنين مي/  پوستين را نو كند بنياد 

 فان خشمي با شكوه و سرخگونتوناگهان /  داد  كشتگاهم برگ و بر مي/  شد،  نوترك مي
دم تا گشودم چشم، دي. /  من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هر چه بادا باد/  برخاست 

  .لب بر ساحل خشك كشفرودم تشنه
  حملة مغول) 4      انقالب مشروطه) 3        مرداد 28كودتاي ) 2  روسيه سرخانقالب ) 1
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  ؟شود نمياي ديده  در كدام گزينه اشاره به مثل يا كنايه - 72
گوش /  چشم هم اينجا دم از كوري زند /  من نهم دندان غفلت بر جگر /  » اما خواهرت، طفلت، زنت؟«گويد )1

  كز حرف نخستين بود كر
پشكبنهاي پليدي /  ها  بوته جاي رنج و خشم و عصيان/  اند  دارها برچيده خونها شسته/  آبها از آسيا افتاده است ) 2

  .اند رسته
     ها شد فتح سقف آمد  قلعه/  اين جهل است و لج «: كه -و آخرين حرفش /  نوميدوار  -گاه رفتن گويدم ) 3

  .و آخرين حرفم ستون است و فرج/  » ...فرود 
هر چه از آن /  افسوس سر مادرم جنباند از /  از پس نوشيدن هر جرعه آب /  من سري باال زنم چون ماكيان ) 4

  گويد اين بيند جواب
  است؟ نادرستكدام گزينه » آخر شاهنامه«بر اساس شعر  - 73
  .جويد راوي شكوه را در ايران باستان مي) 1
  .به مظاهر پيشرفت و فناوري غرب اميدي ندارد) 2
  .دارد ها ، اميد به برخاستن از خواب اعصار و ادامه يافتن بزرگيشاعر در پايان شعر) 3
 .داند دستاوردهاي سرزمين خويش را فرسوده و از بين رفته مي) 4

  است؟ نادرستثالث  كدام گزينه در باب زبان شعر اخوان - 74
  .شود تأثيرپذيري از برخي كاربردهاي نحوي ويژة نيما در شعر او ديده مي) 1
  .در شعر او شده است گرا گيري زبان كهن توجه به متون عرفاني و نثرهاي صوفيانه باعث شكل) 2
  .شود در برخي شعرهاي او تأثيرپذيري از زبان محاوره ديده مي) 3
 .شود مركب فراوان ديده مي هاي نوساختة مشتق و مشتق در بين واژگان شعري او واژه) 4

  است؟ نادرستثالث  كدام گزينه در باب موسيقي شعر اخوان - 75
  .اشعار غير عروضي شده استاو به موسيقي عروضي مانع از سرودن  تسلط) 1
  .ترين شعرهاي او بر پاية موسيقي نيمايي سروده شده است برجسته) 2
  .هاي قدمايي سروده شده است هاي شعري وي در قالب نخستين تجربه) 3
 .از عنصر موسيقايي قافيه در شعر گاه بيش از حدّ معمول است استفادة او) 4

  درست است؟با توجه به شعر زير كدام گزينه  - 76
  جهد از دام دلم صد گله عفريتة آه/  سياه  آتشين بال و پر و دوزخي و نامه

  اي از حسرت و اندوه نگاه پل لرزنده/  ام  بسته بين من و آن آرزوي گمشده
  ندهد بار دهم باري دشنام به او/  گرچه دل بس گله زو دارد و پيغام به او 
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  ندهد نقل به من من ندهم جام به او / من كشم آه كه دشنام بر آن بزم كه وي 
      .اي تشبيه شده است در بيت نخست گله و دلخوري شاعر به عفريته) 1
  .است» پل لرزنده«نهاد بيت دوم ) 2
            .دل است» ندهد بار«نهاد ) 3
  .تركيبي اضافي است» اندوه نگاه«) 4
  بر اساس شعر زير كدام گزينه درست است؟ - 77

كفتران در /  فارغ از سوت و صفير دوستدار خاكزاد خويش /  آسمان پيدا و /  پنجره باز است 
رسته لختي / بالهاشان سرخ، زيرا بر چكاد دورتر كوهي كه بتوان ديد /  اوج دوري مست پروازند 

  .ور خونبوتة مرجاني خورشيد شعله / پيش 
  .است دور رهيده هاي ونيني از بند قلهچون بوتة خ تر، ، كمي پيشپرتو سرخرنگ خورشيد) 1
  .هاي كبوتران از پرتو خورشيد در حال غروب است سرخي بال) 2
  .مرد كبوترباز است» دوستدار خاكزاد«منظور از ) 3
  .طلب است بيم شاعر از ريختن خون مبارزان آزادي) 4
  است؟ نادرستشعر زير كدام گزينه به با توجه  - 78

جوياي برج /  آلود  ست كĤن كبوتر خون ديري  /افسوس /  اما /  آري، تو آنكه دل طلبد آني 
  ...پرواز كرده است/  گمشدة جادو 

  .واپسين سطر شعر بيانگر رهايي و آزادي گوينده است) 1
  .دل شاعر است» آلود كبوتر خون«منظور از ) 2
  .شعر در قالب نيمايي سروده شده است) 3
  .شود نظير ديده مي در شعر يك آراية مراعات) 4
  توضيح كدام گزينه درست است؟  - 79
  هشيار باش كه: بر آن اميد بودم روزگاري/  روزگارم خوش كني تو  بدان تا) 1
دست   دل تو را با عشق به: كه تو هم بر زيان نباشي جانم به غم بخر/  و حقا كه سود كردم  عشقت به دل خريدم) 2

  آوردم
  به حال من رحم كن: وفايي تا كي ز بدگماني تا چند بي/   بر حال من ببخشايدر كار من نظر كن ) 3
  اي مرا رسوا كرده: اي با من چه صفرا كردههر زمان /  ام  من خود از سوداي تو سرگشته) 4
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  توضيح كدام مصراع درست است؟ - 80
از رنجي كه در فراق بر تو : اي آري قياس ما ز دل خويش كرده/   گفتي كه از فراق چه رنجت همي رسد) 1

  .رسد با من سخن گفتي مي
  .باقي عمر را به دوستداري تو بپردازم: كنم با تو در باقي آن دوستداري/  همان به كه اين دردسر باز دارم ) 2
گرچه سخن راست را : بدخوي خوبرويي بيگانه آشنايي/   بي خرده راست خواهي گرچه خوشت نيايد )3

  خواهي كاري مي اي پنهان پسندي، از من سخن راست را بدون ذره نمي
  .لبت هستم شرمندة، اگر راستش را بخواهي: جهاش فرموديكه بسي خر/   راستي بايد از لبت خجلم) 4
  .. ....ها يكسان است جز گزينة  مخاطب شاعر در همة گزينه - 81
  ناديده هنوز هيچ شادي/ خود را و مرا به غم فكندي ) 1
  پس آنگه لعل در شكّر گرفتي/  نهادي بر شكر ماشورة سيم ) 2
  اي هم تو كش چون هم توام پرورده/  باري از خون منت چون چاره نيست ) 3
  اي فراشتهرايت جور بر/  كنده آسمان تا تو سپر اف) 4
  ؟ندارددر كدام گزينه پرسشي وجود  - 82
  كني نيز با اين جور گردون مي/  هجر  ماه رخسارت نه بس در ميغ) 1
  كني هر زمان با من چه صفرا مي/  ام  من خود از سوداي تو سرگشته) 2
  كني دانم كه عمدا مي ورچه مي/  گيرم خطاكاري تو  سهل مي) 3
  اي بر سر خلقش چه رسوا كرده/  انوري چون در سر كار تو شد ) 4
  ي دارد؟شده در كدام بيت وجه متفاوت واژة مشخص - 83
  كني ميتا جهان بر من چو زندان /  كني  از من اي جان روي پنهان مي) 1
  افكنيخويشتن را بر كراني /  راست چون جان بر ميان بندد دلم ) 2
  كني ميخندة دزديده پنهان /  آشكارا  گشت رازم تا ز من ) 3
   بشكنيچون مصاف من به بوسي /  با منت چندين چه بايد كارزار ) 4
  ...باشد جز گزينة » كنايه«تواند نوعي ها مي شده در همة گزينه بخش مشخص - 84
  با مي و جام آمديچون تو با من /  خام خوانندم كه توبه بشكنم ) 1
  ندانم كه بر چه بادي  چشمت آب نيستدر /  گردم و ز شوخي  در خون و خاك پيش تو مي) 2
  اويي در جوال كز عشوه تو/  من هم به جوار زلف آنم ) 3
  اي آستين بر كردهپس به بيداد /  اي  دامن اندر پاي صبر آورده) 4
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  در كدام گزينه معنايي متفاوت دارد؟» تا«واژة  - 85
 روي تا كي ز من نهان داري/  راز من در غمت چو پيدا شد ) 1

  اي فراشتهرايت جور بر/  كنده آسمان تا تو سپر اف) 2
  اي اي ني غم من خورده ني بر من بوده/  اي  كردهاي قصد جفا  تا دل من برده) 3
  مه نهانست تا به پيدايي /  مه نخوانم ترا معاذاهللا ) 4
  در كدام گزينه متفاوت است؟» ي« - 86
  داشتمي ييا به تو دسترس/  كاشكي جز تو كسي داشتمي ) 1
  يرياريست آنكه ندهد هرگز به بوسه يا/  گويد همي چه نالي ياري چو من نداري )2
  ندارم باري ز زندگاني  يبس راحت/  بختي نه بس مساعد ياري چنانكه داني ) 3
  كن اي جان و روشنايي تو كار خويش مي/   يروز گر انوري نباشد كم گير تيره) 4
  ...شود جز گزينة  ها نوعي تشبيه ديده مي در همة گزينه - 87
  تورحم كن انگار سگ كوي /  از در خود عاشق خود را مران ) 1
  معشوقه نيي كه روزگاري/  عمر از تو زيان و عشوه سود است ) 2
  گرنه با روزگار يارستي/  برنگشتي چو روزگار از من ) 3
  خويشتن را بر كراني افكني/  راست چون جان بر ميان بندد دلم ) 4
  است؟ نادرستتوضيح كدام گزينه  - 88
روزگار هستي كه هر  ]درخت[مانند شاخة : بيارايياز رنگ دگر همي /  اي كه هر ساعت  چون شاخ زمانه) 1

  .شوي لحظه به رنگي ديگر آراسته مي
اگر بخواهم در همة عمر لب به خنده بگشايم، در : م استخواني افكني در نواله/  گر كنم در عمر دنداني سپيد ) 2

  ).كني عيش مرا تباه مي(اندازي  غذايم استخواني مي
و اگر تقدير نام تو را در پيشاني من : شهري پر از بتان به تو چون اوفتادمي/  قضاي تو ور بر سرم نبشته نبودي ) 3

  افتاد؟ ننوشته بود با وجود شهري پر از بتان چگونه گذارم به تو مي
من تا به كي الف وصال با تو را زنم؟ وقتي : نگاري چو تو نامم به يخ بر مي/  من از وصلت فقع تا كي گشايم ) 4

  .آوري با سردي بر زبان مينام مرا 
  .. ....ها درست است جز گزينة  توضيح همة گزينه - 89
بدخويي او  علت آگاهي معشوق از شادابي خود: كامروز طراوتي دگر داري/  تري مگر خبر داري  بدخوي) 1

  .دانسته شده است
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 اودهدكه روي از  پيام مي نهان به عاشقدر معشوق : هاي زار آيي تا با سر ناله/  گويي به سرم كه از تو برگردم ) 2
  .هاي زار سر دهد گرداند تا دوباره ناله برمي

وفا بودن جهان  معشوق ويژگي نهان بودن جان و بي: جاني و عادت جهان داري/  وفا چه عجب  گر نهاني و بي) 3
  .را به يكجا در خود دارد

اين كه شاعر كمتر به خدمت معشوق  علت: پرواي توكز غم تو نيستم /  معذور دار  گر به خدمت كم رسم) 4
  .رسد، پرداختن به غم وي است و درگير غم وي بودن مي

  بر طبق زبان امروز در كدام گزينه متفاوت است؟» م«نقش دستوري ضمير  - 90
  كز اين سرمايه باري كم نداري/  دار  به بند عشوه پايم بسته مي) 1
  با فرقت خويشم آشنا كرده/  اي برده دل من و جفا كرده ) 2
  ساعتي صد بار در پاي افكني/  بر نيارم سر گرم در سرزنش ) 3
  ز پاي اندر آري و سر در نياري/  تو داري سر آن كه در پاي خويشم )4
  ر كدام گزينه كامالً متفاوت است؟د» چون«واژة  - 91
  آب رويت پي كند در كوي تو/  من به گردت كي رسم چون باد را ) 1
  چون بدست آمديم دل بنه و جست مجوي/  اي شده پاي دلم آبله در جستن تو ) 2
  كار با يار چون نگارستي/  گر مرا روزگار يارستي ) 3
  سر چه بر انوري گران داري/  چون گراني همي بخواهي برد ) 4

عشق ترا ما اي درد داغ /  ما را برايگان بخر از ما و داغ بر نه «توان از بيت  با چه تغييري مي - 92
  بيتي داراي وزني آشنا ساخت؟» به جان خريده

      با افزودن دو هجا به پايان) 2                با افزودن يك هجا به پايان) 1
  با كاستن دو هجا از پايان) 4                با كاستن يك هجا از پايان) 3
  در كدام بيت كاربرد ندا متفاوت است؟ - 93
  هست آب چشم من همه چون آب جوي تو/  اي جان من به جان تو كز آرزوي تو ) 1
  واندر كنار رحمت و لطفت بپروريده/  اي ايزد از لطافت محضت بيافريده ) 2
  جان و دل من ز من جدا كرده/  اي رنج فراق روي و موي تو ) 3
  آفتاب از رخت بتاب شده/  اي رخت رشك آفتاب شده ) 4
  شود؟ در كدام بيت غلط وزني ديده مي - 94
  هر زماني تازه با وصل تو كاري دارمي/  اندر عشق جز درد ياري دارمي  گر من) 1
  بسته بدوستي دل بنموده دوستداري/  چون دوستان يكدل دل پيش تو نهادم ) 2



 

 

  23 | كد يك

 

  سر ما نداري بهانه چه آري/  همه عذر لنگست كز تو بديدم ) 3
  و ديديبي دل و بي يار همچنان كه ت/  اي تو چه گويم  پرسي و گويي چگونه) 4
  در كدام بيت فعل دوم شخص آمده است؟ - 95
  در غم و تيمار تو تيمار داري دارمي/  ور نكردي خوار تيمار توام در چشم خلق ) 1
  از خوردن غم تو شاد بادي/  هم خوار شدست جانم اي دل ) 2
  دل كجا از غم به فرياد آمدي/  گر تو را روزي ز ما ياد آمدي ) 3
  به دل و جانت مشتري بودي/  رسيدي هيچ مشتري گر به تو ) 4

  

  زبان عربي

        

  در عبارت زير چند ضمير وجود دارد؟ - 96

  دعوتك فاجبتني و سألتك فأعطيتني و رغبت إليك فرحمتني
1 (6              2 (7                3 (11              4 (12  

  اعراب كلمه يوم كدام است؟» الدين يوميسألون أيان «در آية شريفة  - 97
  منصوب محالً) 4        محالً مجرور) 3              مرفوع) 2          منصوب) 1

  كدام گزينه در مورد اين بيت صحيح است؟ - 98
  لكلِ هولٍ من االهوالِ مقتحم/  هو الحبيب الذي ترجي شفاعته 

  .آورند انگيز به تو هجوم مي حوادث هول) 2                  .كند او تو را شفاعت مي) 1
  .نايب فاعل است» شفاعة«) 4                .مبتداي مؤخر است» مقتحم«) 3
   كدام گزينه معادل بيت زير است؟ - 99

  واجب بود احتمال زنبور/ چو مرادت انگبين است سعدي 
  لم يكن الدر ساكن الصدف) 2              و البد دون الشهد من ابرِ الّنحل) 1
  من البللِنا الغريق فما خوفي أ) 4              و من قصد البحرَ استقلّ السواقيا) 3

  گذاري كدام كلمه در اين عبارت صحيح است؟ حركت - 100
  فال يري الجمال من له نفس عبوس

  عبوسٍ) 4            نفس) 3                من) 2          الجمالُ) 1
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