
665	 سؤاالت کنکور 99

کنکور سراسری ریاضی 99 

کدام1گزینه1می1تواند1معنای1مناسبی1برای1تعداد1بیشتری1از1واژه1های1زیر1باشد؟.11
»بدسگال،1عنود،1تیمار،1دّلک،1دوده،1خیره،1بردمیدن«

1(	بداندیش،	اندیشه،	برگردانیدن،	متحّیر	
2(	دشمن	و	بدخواه،	خدمت،	خاندان،	خروشیدن

3(	بدبختی،	غمخواری،	طایفه،	برگردانیدن	
4(	بدخواه،	مهیب،	کیسه	کش	حمام،	سرگشته

در1کدام1گزینه1تعداد1واژه1هایی1که1»غلط«1معنی1شده،1کمتر1است؟.21
1(	)بّر:	خشک(،	)باره:	حصار(،	)ویله:	رها(،	)نژند:	اندوهگین(		

2(	)ایدون:	اینجا(،	)اشباه:	همانند(،	)وظیفه:	معاش(،	)وبال:	بار	گناه(
3(	)پایمردی:	استقامت(،	)انگاره:	طرح(،	)ادبار:	نگون	بخت(،	)مواالت:	دوستی(	

4(	)بیغوله:	کنج(،	)پدرام:	آراستن(،	)التهاب:	زبانه	و	شعلة	آتش(،	)آستانه:	آغاز(
با1توجه1به1واژه1های1زیر،1در1کدام1موارد1معنی1بعضی1واژه1ها1نادرست1است؟.31

1 1 الف(1)وجه:1وجود(1)پوییدن:1تالش(1)محب:1یار(1
ب(1)متقاعد:1هم1عقیده(1)تاک:1رز(1)تقصیر:1کوتاه(

1 ج(1)انبان:1خیک(1)حریف:1مبارز(1)درهم:1مسکوک1طال(1
د(1)سامان:1امکان(1)سرپَر1زدن:1توقف1کوتاه(1)مّنت:1نیکویی(

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

در1متِن1زیر،1چند1»غلط1امالیی«1یافت1می1شود؟.41
»غافلی1ضعیف1که1بر1خواری1کشــیدن1خو1دارد1و1به1هیچ1تأویل1منظور1و1محترم1و1متاع1و1مکّرم1نگردد1که1در1معرض1حسد1و1عداوت1افتد،1بباید1

دانست1که1عاقل1همیشه1محروم1است1و1محسود1و1من1از1این1طبقه1نیستم1و1نه1آزی1قالب1است1که1خیانت1کنم.«
2(	دو	 	 1(	یک		

4(	چهار 	 3(	سه	
در1متِن1زیر،1چند1غلط1امالیی1وجود1دارد؟.51

»با1آن1که1به1چنین1واقعة1هایل1و1مصیبت1عام1از1وطن1به1قربت1افتاده1اســت1و1از1مســّرت1به1ماللت1و1از1کثرت1به1قّلت1و1از1جمعّیت1به1تفرقت،1
نگویم1از1عّزت1به1مذلّت1که1عّزت1فقر1هرگز1روی1زلّت1نبیند،1امید1به1عنایت1بی1عّلت1و1عاطفت1حضرت1جّلت،1این1کتاب1در1حضرت1ســلطنت1

منظور1باشد1نه1مهجور.«1
2(	سه	 	 1(	دو		
4(	پنج 	 3(	چهار	

در1کدام1بیت1غلط1امالیی1یافت1می1شود؟.61
قضـــا1(	 انـــدر	 علّتـــی	 درآمـــد	 ســـزاچـــون	 کـــردن	 نهـــان	 دیـــدم	 را	 تیـــغ	
بهشـــت2( هشـــت	 خـــوان	 بـــزم	 ملـــــوکصلتـــش	 هفت	خـــــوان	 رزم	 صولتـــــش	
رویـی	مـی	رود3( انتظـار	صبـح	 کان	صباحـت	نیسـت	ایـن	صبـح	جهان	افـروز	راشـب	همـه	شـب	
ـــدنـــادان	کـــه		از	قضـــای	خـــدا	می	کنـــد	حـــذر4( ـــوه	می	کن ـــا	جل ـــر	قض ـــه	تی ـــه	رو	ب ـــل	ک غاف
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ابیاِت1زیر،1به1ترتیب،1سرودة1چه1کسانی1هستند؟.71
ــد ــت1تنومن ــی1ای1درخ ــر1خاک ــا1زبَ ــف(1ت ــدال ــة1پیون ــاک1ریش ــن1آب1و1خ ــل1از1ای مگس
کار علــم1 نــداری1 چــون1 داری1 زور1 زدنب(1 آســانی1 بــه1 نتــوان1 آن1 لف1

2(	عّطار	نیشابوری،	خواجوی	کرمانی	 		 1(	ابن	حسام	خوسفی،	سنایی	
4(	ابن	حسام	خوسفی،	جالل	الدین	محّمد	مولوی 3(	ادیب	الممالک	فراهانی،	مجد	خوافی	

تعداد1تشبیهات1کدام1بیت1بیشتر1است؟.81
بـادام	دوسـتوالـه	و	شیداسـت	دائـم	همچـو	بلبـل	در	قفـس1( طوطـی	طبعـم	ز	عشـق	شـکر	و	
تمّنـــابمـال	بـر	لـب	خونخـوار	حـرص،	خـاک	قناعـت2( شـــور	 آب	 تشنگی	افزاســـت	 وگرنـــه	
چشـمی	کـه	یک	نظـر	دید	آن	چشـم	سرمه	سـا	راچـون	سـنگ	سـرمه،	خاکـش	پیرایـة	نظرهاسـت3(
کـه	باشـد	عقـد	گوهـر	خوشـه	ای	از	خرمـن	دریـابـه	هر	شـورش	مـده		چون	موج	از	کـف	دامن	دریا4(

در1کدام1بیت1همة1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1جناس«1به1کار1رفته1است؟.91
تـوحافـظ	در	ایـن	کمند	سـِر	سرکشـان	بسـی	اسـت1( مجـال	 نباشـد	 کـه	 َمپـز،	 کـج	 سـودای	
چگونـه	ای؟2( مسـکین	 دل	 ای	 زلفـش	 چیـن	 تـودر	 حـال	 شـرح	 صبـا	 بـاد	 گفـت	 کآشـفته	
کایـن	گوشـه،	نیسـت	در	خـور	خیـل	خیـال	تـوصحـن	سـرای	دیـده	بشسـتم،	ولـی	چـه	سـود؟3(
همچـو	اللـه،	جگـرم	بی	مـی	و	خم	خانه	بسـوختچـون	پیالـه،	دلـم	از	توبـه	کـه	کـردم،	بشکسـت4(

آرایه1های1مقابِل1ابیات1در1همة1گزینه1ها1تماما1ًدرست1است؛1به1جز:.101
نـاز	چندانـی	کـه	می	ریـزد	ز	سـر	تا	پای	تـو	)حسـن	تعلیـل،	واج	آرایی(نازنین	تـــر	می		شـــوی	هـــر	روز	از	روز	دگـــر1(
مـران2( خویـش	 در	 ز	 نسـیمم	 همچـو	 کنایـه(باغبـان	 )ایهـام،	 اسـت	 مـن	 گلنـار	 چـو	 اشـک	 از	 تـو	 گلـزار	 کآب	
تشـبیه(در	غبـار	خاطـر	مجنـون	حصـاری	گشـته	اسـت3( )اسـتعاره،	 تـو	 شـهالی	 نرگـس	 شـرم	 ز	 آهـو	 دیـدة	
شـود4( یوسـف	 پیراهـن	 دیـده	اش	 هـر	کـه	یک	شـب	را	بـه	روز	آورد	در	سـودای	تو	)تلمیح،	ایهام	تناسـب(پرده	هـای	

آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی1و1ایهام1تناسب«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟.111
خویــشالــف(1چون1شــبنم1اســت1بســتر1و1بالین1مــن1ز11گل پاک1بیــن1 نظــر1 از1 خــارزار1 در1
بندبنــدش1گــر1پــر1از1شــّکر1نباشــد1گــو1مباشب(1نالــة1نــی1راســت1صــد1تنگ1شــکر1در1آســتین
اگــر1می1بــود1بــر1بالیــن1مــن1ســیب1زنخدانــشج(1چــرا1از1دســت1می1رفتــم1چــرا1بیمــار1می1بــودم؟
ــروردی ــایه1پ ــرم1دارد1س ــگاه1گ ــاب1ن ــا1ت کــه1گــردد1آفتابــی1چهــره1از1گلگشــت1مهتابشد(1کج

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

با1توجه1به1مصراع1های1زیر،1اجزای1کدام1مصراع1ها1از1»نهاد+فعل«1تشکیل1شده1است؟.121
الــف(1بســیار1فــرق1باشــد1از1اندیشــه1تــا1وصــول
ب(1دلیــل1صــدق1نباشــد1نظــر1بــه1للــه1و1ســنبل
ج(1ســعدی1از1ایــن1پــس1نه1عاقل1اســت1نه1هشــیار
ــال ــد1وص ــان1امی ــرود1همچن ــه1در1ن ــر1ب د(1ز1س
ــ1(1دی1بــه1چمــن1برگذشــت1ســرو1ســخنگوی1من ه

4(	ب،	د،	هـ 3(	ب،	ج،	هـ	 2(	الف،	د،	هـ	 1(	الف،	ب،	د		
در1کدام1گروه1واژه،1رابطة1معنایی1واژه1ها،1با1سایر1گروه1ها،1متفاوت1است؟.131

1(	آسمان	و	ماه	ـ	دریا	و	ماهی	ـ	شعر	و	قصیده		
2(	تفّوق	و	برتری	ـ	عقده	و	گره	ـ	صواب	و	صالح

3(	حیوان	و	چنگال	ـ	آشپزخانه	و	چاقو	ـ	رمضان	و	تشنگی	
4(	خانواده	و	همسر	ـ	مدرسه	و	تخته	سیاه	ـ	پادگان	و	سرباز

بیشترین1»صفت1مرکب«1در1کدام1بیت1یافت1می1شود؟.141
زودرنـج1( و	 دیرجـوش	 بیگانه	پـرور	 سسـت	پیمان	سـخت	دل	مشکل	پسـند	آسان	گسلدوسـت	ُکش	
امیدسـوز2( و	 یـأس	آور	 او	 آتش	بـار	 درمان	گسـللفـظ	 و	 دردافکـن	 او	 بیمـار	 نرگـس	
فریـب3( مـردم	 و	 یغماگـر	 دلبـری	 در	 ایمان		گسـلغمـزه	اش	 و	 تقواکـش	 کافـری	 در	 طـّره	اش	
مرجان	فـروش4( سـخن	 گاه	 او	 گوهر	بیـز	 شریان	گسـللعـل	 غضـب	 وقـت	 	 او	 خون	ریـز	 مـژة	
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در1کدام1ابیات،1»صفت1مضاف1الیه«1وجود1دارد؟.151
ــرور1نمــی1داردالــف(1غنیمــت1دان1در1ایــن1عالــم1وصال1ســبز1خّطان1را ــن1ریحــان1جان1پ ــد1ای ــاغ1خل ــه1ب ک
زمیـــن1خانه1بردوشـــان1عمـــارت1بر1نمـــی1داردب(1مگر1دیده1اسـت1چشـِم1خویش1نگاه1آن1سمن1بر1را؟
ــیه1روزان ــا1س ــمع1م ــم1گاز1ش ــر1ز1زخ ــد1س گل1ایــن1بــاغ1شــبنم1از1لطافــت1برنمــی1داردج(1نپیچ
کــه1بــار1شــانه1آن1زلــف1معنبــر1برنمــی1داردد(1دل1خــود1را1بــه1صــد1اّمید1کــردم1چــاک1از1این1غافل
ــ1(1عــرق1رخســار1آن1خورشــید1طلعــت1بر1نمــی1دارد که1چشــم1از1پشــت1پــا1نرگــس1ز1خجلت1برنمــی1دارده

4(	ب،	ج،	هـ 3(	ب،	ج،	د	 2(	الف،	ج،	د	 1(	الف،	ب،	هـ		
با1توجه1به1ابیاِت1زیر،1کدام1مورد1»غلط«1است؟.161

بــا1قــد1تــو1ســرو1را1بجــز1پســتی1نیســت»بــا1لعــل1لبــت1شــراب1را1مســتی1نیســت
می1پنــدارد نیســت1 تــو1 دهــن1 را1 ــت«مــا1 ــتی1نیس ــک1ذّره1در1او1هس ــه1ی ــه1ب ــا1آن1ک ب

1(	»مستی،	پستی	و	هستی«	همگی	مسند	هستند.	
2(	در	ابیات	»وابستة	وابسته«	و	یک	ترکیب	وصفی	وجود	دارد.

3(	»را«	هم	در	معنای	حرف	اضافه	و	هم	در	معنای	حرف	نشانه	آمده	است.	
4(	اجزای	تشکیل	دهندة	یکی	از	جمله	ها	»نهاد	+	مفعول	+	مسند	+	فعل«	است.

مفهوِم1کدام1بیت1در1مقابل1آن1»غلط«1آمده1است؟.171
کـردی1( زشـت	 افعـال	 بـود	 نکـو	 صورتـت	 پس	فعل	را	نکو	کن	اکنون	که	زشـت	گشـتی	)دریافتن	باقی	ماندة	عمر(تـا	
نبـود2( ریایـی	 و	 روی	 او	 در	 کـه	 تزویـر(باده	نوشـی	 )مذمـت	 ریاسـت	 و	 روی	 او	 در	 کـه	 زهدفروشـی	 از	 بهتـر	
بس	حکایت	های	شـیرین	باز	می	ماند	ز	من	)توصیه	به	داسـتان	پردازی(گرچـه	فرهـادم	به	تلخی	جـان	برآید	باک	نیسـت3(
ولیکـن4( بـود	 آسـان	 بریـدن	 طمـع	 جـان	 عشـق(از	 )تأثیـر	 بریـدن	 تـوان	 مشـکل	 جانـی	 دوسـتان	 از	

مفهوِم1کدام1بیت1با1سایر1ابیات1متفاوت1است؟.181
ـــع1( ـــت	درازی	قان ـــوی	از	دس ـــدن	ش ـــه	دی ـــر	ب می	تـــوان	از	گل	ناچیـــده	چـــه	گل	هـــا	چیـــدنگ
ــع2( ــا	قانـ ــه	تماشـ ــرت	بـ ــد	ز	عبـ ــه	گردیـ بـــه	کـــف	پـــوچ	شـــد	از	گوهـــر	دریـــا	قانـــعهرکـ
ــا	قانـــعزود	عاجـــز	شـــود	از	دیـــدن	یوســـف	چشـــمی3( کـــه	بـــه	دیـــدار	نگـــردد	چـــو	زلیخـ
ــع4( ــنا	قانـ ــمی	ز	آشـ ــة	چشـ ــه	گوشـ ــم	بـ بـــه	خـــاک	پـــای	قناعـــت	ز	توتیـــا	قانـــعمنـ

مفهوم1کدام11بیت1با1بقیه1متفاوت1است؟.191
بـه	مشـک	انـدر	زده	دل	ها	به	خون	اندر	زده	سـرهاشـکفته	اللـة	نعمـان	بـه	سـان	خـوْب	رخسـاران1(
شـودوقـت	اسـت	از	شـکوفه	چمـن	سـیم	تـن	شـود2( پیرهـن	 گل	 یوسـف	 خشـک	 خـار	 هـر	
بهـار3( دوش	 بـر	 دسـت	 می	خرامـد	 او	 تـا	کنـد	در	وقـت	فرصـت	حلقـه	در	گـوش	بهـارسـنبل	
مجنـون4( و	سـینة	 لیلـی	 رخ	 اسـت	چـون	 بیابان	هـاشـده	 دامـن	 گل	 و	 اللـه	 جـوش	 ز	

همة1ابیات1با1بیِت1زیر1قرابت1مفهومی1دارد؛1به1جز:.201
ــد«»ســخن1گفتــه1دگــر1بــاز1نیایــد1بــه1دهــن ــل1باش ــه1عاق ــرد1ک ــد1م ــه1کن اّول1اندیش

بـــا	خـــرد1( برابـــر	شـــود	 روان	ســـــــــراینده	رامـــــــــش	بـــــــــردســـخن	چـــون	
ــــد	دروغســـخن	گـــر	چـــو	گوهـــر	بـــرآرد	فـــروغ2( ــ ــــد	نمایـــ ــ ــاور	افتـــ ــ ــ ــو	نابـــ ــ ــ چـــ
ــج3( ــه	رنـ ــردم	بـ ــت	مـ ــان	اسـ ــز	زبـ ــدان	کـ چـــو	رنجـــش	نخواهـــی	ســـخن	را	بســـنجبـ
تـــازه	رویســـخن	پیـــش		فرهنگیـــان	ســـخته	گـــوی4( و	 نوازنـــده	 کـــس	 هـــر	 بـــه	

مفهوم1کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1هم1خوانی1دارد؟.211
ــا ــد11فن ــود1ش ــز1خ ــت1ک ــس1یاف ــت1آن1ک هــر1کــه1فانــی1شــد1ز1خــود1مردانــه1ای1اســت«»وصل

نمی	بینـمبیـا	گـر	خواهیـم	دیـدن	کـه	دور	از	روی	خوب	تو1( نمی	بینـم	 چندانـی	 خویـش	 بقـای	
دوسـت2( منـزل	 سـر	 بـه	 بـرد	 نتـوان	 ره	 هسـتی	ناقـص	مـن	موجـب	حرمـان	مـن	اسـتبی	فنـا	
بگداختیـممـا	چـو	قدر	وصلـت	ای	جـان	و	جهان	نشـناختیم3( تـو	 هجـران	 بوتـة	 در	 الجـرم	
نظـر	چـون	خضـر	بـر	سرچشـمة	آب	بقـا	بگشـامکـن	از	ظلمـت	پروحشـت	فقـر	و	فنـا	دهشـت4(

مفهوِم1کدام1بیت1با1سایر1ابیات،1تفاوت1دارد؟.221
چون	شـرر	از	سـنگ	بیرون	می	جهد	اسـرار	عشـقتخـم	راز	عشـق	را	در	خـاک	کردن	مشـکل	اسـت1(
صدف	را	سـینه	چاک	آرد	به	سـاحل	گوهر	عاشـقکـه	را	زهـره	اسـت	راز	عشـق	را	در	دل	نگـه	دارد؟2(
می	شـود3( خیـره	 نظـر	 عشـق	 اهـل	 خـاک	 عشـقاز	 آفتـاب	 نشـود	 پردگـی	 ابـر	 از	
رابـه	هـر	بی	پـرده	ای	اظهـار	نتـوان	کـرد	راز	خـود4( عاشـق	 اسـرار	 گنجینـة	 بـود	 شـب	ها	 دل	
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مفهوِم1کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1یکسان1است؟.231
بدیــن1راه1و1روش1مــی1رو1کــه1با11دلــدار1پیوندی«»دعــای1صبــح1و1آه1شــب1کلیــد1گنج1مقصود1اســت

فکنـدم1( دعـا	 تیـر	 خصمـت	 سـوی	 بـه	 راشـاها	 دعـا	 ایـن	 تأثیـر	 خواهـم	 کـردگار	 از	
شـد2( نبایـد	 فـارغ	 پادشـه	 دعـای	 از	 دعـا	کـن	کـز	لـب	روح	االمیـن	آمیـن	شـود	پیـدافروغـی	
مشـو	دل	هـای	شـب	زنهـار	از	دسـت	دعـا	غافـلبـه	هـر	قفلـی	کلیـد	صبح	خیـزان	راسـت	می	آیـد3(
توسـتبـه	جـان	خواجـه	و	حـق	قدیـم	و	عهـد	درسـت4( دولـت	 دعـای	 صبحـم	 دم	 مونـس	 کـه	

مفهوِم1همة1ابیات1یکسان1است؛1به1جز:.241
تقریـر1( زیـور	 محـل	 چـه	 وصفـش	 چهـرة	 ــان	رابـر	 ــه	بیــان	نیســت	عی ــاب	کــه	حاجــت	ب دری
بگویـم2( چنـد	 سـخنی	 گفتـم	 تـو	 روی	 ببســـتیدر	 نطـــق	 در	 و	 بازگشـــادی	 رو	
برکنـد3( نقشـی	 کـه	 نمی	بینـد	 نّقاشـت	 وان	کـه	دیـد	از	حیرتش	کلـک	از	بنـان	افکنده	ایهیـچ	
ــد4( ــت	می		کردنـ ــده	صفـ ــف	نادیـ ــورت	یوسـ گردیـدمصـ زبـان	 و	 بی	عقـل	 و	 آمـد	 میـان	 بـا	

مفهوِم1حدیث1»حاسبوا1قبل1ان1تُحاسبوا«1از1کدام11بیت،1دریافت1می1شود؟.251
حسـابدر	زمـاِن	خـط،	مـدار	چشـم	او	بـر	مردمـی	اسـت1( پـای	 در	 باریـک	 بـود	 عامـل	 گـردن	
حسـاب2( دیـوان	 بـه	 درآینـد	 کـه	 خالیـق	 مثـل	سـلمان	عجـب	ار	ز	آنچـه	درآید	به	حسـابزان	
پیـش		چشـم	من	ز	عینـک	نصب،	میزان	حسـابصبـح	پیری	نیسـت	گر	صبـح	قیامـت،	از	چه	کرد3(
می	کشـد4( خجالـت	 میـزان	 پلّـة	 در	 کـم	 خود	حسـاب	آسـوده	اسـت	از	پرسـش	روز	حسابسـنگ	

کنکور سراسری تجربی 99 

کدام1گزینه1می1تواند1معانی1مناسبی1برای1تعداد1بیشتری1از1واژه1های1زیر1باشد؟.261
»ِشبه،1بعینه،1بسنده،1َویله،1فراز1آمدن،1گبر«

2(	مانند،	کافی،	ناله،	کم	عقلی 	 1(	نظیر،	شایسته،	زره،	دالور	
4(	مانند،	کامل،	نزدیک	آمدن،	خفتان 3(	عیناً،	آراسته،	حصار،	نوعی	لباس	جنگی	

معنی1چند1واژه1درست1است؟.271
)زایل1شــدن:1برطرف1شدن(1)استحقاق:1شایسته(1)افسر:1صاحب1منصب(1)نهیب:1هیبت(1)نوند:1اسب1رنجور(1)هنر:1معرفت(1)برافراختن:1روشن1

کردن(1)بر1اثر:1رّد1پا(1)خایب:1بی1بهره(1)راه1تافتن:1تغییر1مسیر1دادن(
2(	پنج	 	 1(	چهار		

4(	هفت 	 3(	شش	
در1همة1گزینه1ها1معانی1واژه1ها1»تماماً«1درست1است؛1به1جز:.281

1(	)اندیشه:	اندوه(	)طاق:	بی	همتا(	)عیار:	معیار(	
2(	)تلّقی:	نگرش(	)تعبیر:	بازگویی(	)تعلّل:	اهمال	کردن(

3(	)مدام:	ِمی(	)بازبسته:	پیوسته	و	مرتبط(	)سوء	هاضمه:	بدگواری(	
4(	)انبساط:	خودمانی	شدن(	)جسیم:	صاحب	جاه(	)معاملت:	اعمال	عبادی(

در1متِن1زیر،1چند1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.291
»پس1غیاث1مولنا1ســعدالّدین1عین1صواب1است1که1عقل1را1مقّدم1داشــت1و1وسیلت1غربت1حق1دانست1و1داعی1مخلص1را1به1عین1رضا1نظر1کرد.1

خداوند1زوالجالل1است1و1اکرامش1در1حصر1نمی1آید.«
2(	دو	 	 1(	یک		

4(	چهار 	 3(	سه	
در1کدام1عبارت1»غلط1امالیی«1یافت1می1شود؟.301

1(	دوستان	دو	نوعند:	اول	آن	که	به	صدِق	رقبت	و	طوِع	دل	به	مواالت	گرایند	و	دوم	آن	که	از	روی	اضطرار	مصاحبت	نمایند.
2(	هر	کجا	کرمی	شامل	و	مرّوتی	شایع	است	طبع	از	اهمال	حقوق	نفور	باشد	و	هّمت	برگزارِد	مواجب	آن	مقصور.

3(	آنچه	شرایط	آداِب	خدمِت	ملوک	است،	خدم	و	حشم	در	مسالک	و	مدارج	آن	می	باید	قدم	نهند.
4(	غایت	معرفت	هر	کس	مقام	انقطاع	اوست	به	وجد	از	تّرقی،	بیابان	این	ورطه	از	چه	می	پرسی؟
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در1میان1گروه1واژه1های1داده1شده،1»چند1غلط1امالیی1یا1رسم1الخطی«1به1چشم1می1خورد؟.311
»افراط1و1تفریط،1صنف1و1گونه،1التهاب1و1برافروخته1گی،1عنابت1و1توبه،1انبان1دباقی1شــده،1بارع1و1حصار،1بدقواره1و1ناموزون،1بذله1گو1و1شوخ1طبع،1

بطالت1و1بیهودگی،1صیغة1بلّعُت،1بزم1و1ظیافت،1بردمیدن1و1برخواستن،1عرصة11بین1المللی،1به1تعویق1انداختن1و1اهمال1کردن«
2(	هفت	 	 1(	شش		

4(	نه 	 3(	هشت	
ابیاِت1زیر1به1ترتیب،1سرودة1چه1کسانی1هستند؟.321

بیـــکاران1چـــه1کار؟الـــف(1عشـــق1بازی1کار1بیـــکاران1بـــود بـــا1کار1 عاقلـــش1
ـــق ـــدا1توفی ـــر1خ ـــت1و1ب ـــر1توس ـــد1ب زان1کـــه1توفیـــق1و1جهـــد1هســـت1رفیـــقب(1جه

2(	نعمت	اهلل	ولی،	سنایی 	 1(	بیدل	دهلوی،	نظامی	گنجوی	
4(	نظام	وفا،	مالمحسن	فیض	کاشانی 3(	صائب	تبریزی،	مسعود	سعد	سلمان	

آرایه1هاِی1مقابِل1کدام1دو1بیت،1»کاماًل«1درست1است؟.331
خورشــید1مومیایــی1مــاه1شکســته1اســت1)تشــبیه،1اســلوب1معادلــه(الـف(1جام1شـراب1مرهم1دل1های1خسـته1اسـت
ــگ1اســت1)جنــاس،1تشــبیه(ب(1گره1گشــای1دل1تنــگ1نغمــة1چنــگ1اســت ســهیل1ســیب1زنخــدان1شــراب1گلرن
ــذار ــازی1واگ ــرق1ت ــرّوت1ب ــای1بی1م روح1بیمــار1زلیخــا1همــره1پیراهــن1اســت1)تلمیــح،1ایهــام(ج(1ای1صب
روح1تلخ1بحر1از1آب1گهر1شـیرین1تر1اسـت1)ایهام1تناسـب،1حس1آمیزی(د(1پیش1ما1دشـنام1جانان1از1شکر1شیرین1تر1است

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

در1کدام1بیت1»ایهام،1ایهام1تناسب،1تشبیه1و1استعاره«1وجود1دارد؟.341
ـــاداز	راه	نظـــر	مـــرغ	دلـــم	گشـــت	هواگیـــر1( ـــه	درافت ـــه	دام	ک ـــه	ب ـــن	ک ـــه	ک ـــده	نگ ای	دی
پروانــه2( وصــل	 شــمع،	 	 ای	 شــمر	 مانـدغنیمتــی	 نخواهـد	 صبحـدم	 تـا	 معاملـه	 ایـن	 کـه	
ای	کبوتــر	نگــران	بــاش	کــه	شــاهین	آمــدمــرغ	دل	بــاز	هــوادار	کمــان	ابرویــی	اســت3(
ــر	داردکسـی	بـه	وصـل	تـو	چـون	شـمع	یافـت	پروانـه4( ــری	دگ ــر	دم	س ــو	ه ــغ	ت ــر	تی ــه	زی ک

آرایه1های1ادبی1بیِت1زیر،1در1کدام1گزینه1درست1آمده1است؟.351
نمی11دانــد1کــه1ایــن1شــادی1دم1دیگــر1نمی1ماند«»بــه1روز1تیــرة1مــا1صبــح،1شــّکر1خنده1هــا1دارد

2(	تشخیص،	تشبیه،	حس	آمیزی،	ایهام 	 1(	مجاز،	استعاره،	تضاد،	تشخیص	
4(	تشبیه،	حس	آمیزی،	پارادوکس،	استعاره 3(	پارادوکس،	ایهام	تناسب،	مجاز،	حس	آمیزی	

آرایه1هاِی1مقابل1همة1ابیات1»کاماًل«1درست1است؛1به1جز:.361
کجــا	مرجــان	بــه	زور	پنجه	دریــا	را	نگه	دارد؟	)اســلوب	معادلــه،	ایهام(چـه	سـان	مـژگان	خونیـن	گریـة	مـا	را	نگـه	دارد1(
زلــف2( ابــدی	می	زنــد	آن	 بــه	حیــات	 ایــن	اســت	ســوادی	که	بــه	اصل	اســت	مطابق	)ایهــام	تناســب،	کنایه(پهلــو	
سخن	سـنجی3( مصـر	 در	 نیسـت	 قدردانـی	 ــتعاره(عزیـز	 ــام،	اس ــا	)ایه ــف	کاروان	م ــر	یوس ــی	غی ــه	جنس ــدارد	ور	ن ن
زکات	رنــگ	بــه	گلشــن	دهــد	گــدای	قــدح	)مجــاز،	تشــبیه(اگرچـــه	تخـــم	طمـــع	زردرویـــی	آرد	بـــار4(

در1میان1مصراع1هاِی1زیر،1اجزای1چند1جمله1»نهاد1+1مفعول1+1فعل«1است؟.371
الف(1آن1پی1مهر1تو1گیرد1که1نگیرد1پی1خویشـش
ــان ــی1خرامـ ــرون1آیـ ــا1بـ ــتم1تـ ب(1نشسـ
ج(1تـــو1در1عالـــم1نمی1گنجـــی1ز1خوبـــی
د(1دوســـت1دارد1آن1کـــه1داری1دوســـتش

2(	سه	 	 1(	دو		
4(	پنج 	 3(	چهار	

تعداد1»وابسته1های1وابسته«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟.381
قـوت	جـان	حافظـش	در	خنـدة	زیـر	لـب	اسـتآن	کـه	نـاوک	بـر	دل	مـن	زیـر	چشـمی	می	زنـد1(
ــت2( ــه	دار	روی	اوس ــه	آیین ــه	م ــن	ک ــوار	م تـاج	خورشـید	بلنـدش	خـاک	نعـل	مرکب	اسـتشهس
تـو		بسـت3( ابـروی	دلگشـای	 ــتخـدا	چـو	صـورت	 ــو	بس ــمه	های	ت ــدر	کرش ــن	ان ــاد	کار	م گش
ــتشــرح	شــکن	زلــف	خــم	انــدر	خــم	جانــان4( ــه	درازس ــن	قص ــه	ای ــرد	ک ــوان	ک ــه	نت کوت
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در1کدام1عبارت،1واژه1ای1یافت1می1شود1که1با1از1دست1دادن1معنای1پیشین1و1پذیرفتن1معنای1جدید،1به1دوران1بعد1منتقل1شده1است؟.391
1(	مردی	به	طلب	درزی	آمد	و	خبر	مرگ	درزی	نداشت.
2(	پس	چون	یک	چند	برآمد	ملک	روم	خراج	باز	گرفت.

3(	صحرا	را	دریایی	دریافت	در	جوش	و	هوایی	از	بانگ	اسبان	با	برگستوان.
4(	گروهی	را	گفت	به	دکان	و	بازار	باشید	و	کار	کنید	و	دبیران	را	گفت	به	دیوان	نشینند.	

نقش1واژه1های1مشخص1شده1در1بیِت1زیر1به1ترتیب1کدام1است؟.401
ــاری«»مــن1بــه1غیــر1از1تــو1کســی1یــار1نگیــرم1آری ــرد1ی ــو1نگی ــه1اّل1ت ــت1ک ــت1آن1اس هّم

2(	مفعول،	مسند،	قید،	متمم	 	 1(	نهاد،	مفعول،	قید،	نهاد	
4(	بدل،	مفعول،	شبه	جمله،	نهاد 	 3(	مفعول،	بدل،	شبه	جمله،	متمم	

با1توجه1به1رباعی1زیر1همة1گزینه1ها1کاماًل1درست1هستند؛1به1جز:411.1
گل بــودی1 ار1 آگــه1 جمالــت1 بــاغ1 گل»از1 نپیمــودی1 خــار1 از1 پــر1 راه1 ایــن1
ــن1زودی1گل«بــا1ایــن1همــه1خارهــا1کــه1در1پــی1دارد ــت1بدی ــون1رف ــد1و1چ ــون1آم چ

1(	چهار	ترکیب	وصفی	و	یک	اضافة	تشبیهی	در	ابیات	یافت	می	شود.
2(	گل	در	دو	مصراع	نقش	نهادی	و	در	یک	مصراع	نقش	مفعولی	دارد.

3(	سه	مصراع	به	شیوة	بالغی	و	یک	مصراع	به	شیوة	عادی	سروده	شده	است.
4(	در	رباعی	فوق	»سه	جملة	سه	جزئی«	و	»دو	جملة	دو	جزئی«	یافت	می	شود.

مفهوِم1کدام1بیت1با1بقیه،1متفاوت1است؟.421
ــتجــوش	فرهــاد	اســت	از	کهســار	من	سرچشــمه	ای1( ــن	اس ــان	م ــادی	از	بیاب ــون	گردب ــور	مجن ش
صبــح	محشــر	خنــدة	چــاک	گریبــان	مــن	اســتمی	کنــد	در	ســینة	گرمــم	قیامــت،	شــور	عشــق2(
ــتشــور	عشــق	مــن	فلک	هــا	را	به	چــرخ	آورده	اســت3( ــن	اس ــان	م ــر	ز	طوف ــالک	بی	لنگ ــتی	اف کش
ــغ4( ــره	روزان	بی	دری ــر	تی ــود	ب ــور	خ ــانم	ن ــتمی	فش ــن	اس ــان	م ــانی	نگهب ــم	پریش ــن	ماه خرم

عبارِت:1»این1صلت،1فخر1است،1پذیرفتم1و1باز1دادم1که1مرا1به1کار1نیست.«1با1کدام1بیت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.431

ـــاع	از	اینســـان	هســـت1( ــیگرفتمـــت	کـــه	هـــزاران	مت ــت	بتوانـ ــا	فروخـ ــی	تـ ــه	کنـ ــدام	حیلـ کـ
ــوی2( ــدار	مجـ ــج	پایـ ــی	رنـ ــت	نفسـ ــه	راحـ شـــب	شـــراب	نیـــرزد	بـــه	بامـــداد	خمـــاربـ
ـــل3( ـــت	قلی ـــی	اس ـــه	متاع ـــا	ک ـــت	دنی ـــم	رغب ــسنکن ــد	مگـ ــد	نگیرنـ ــه	صیـ ــه	گـ ــاهبازان	بـ شـ
ـــریغایت	کام	و	دولت	اســت	آن	که	به	خدمتت	رســید4( ـــه	چاک ـــد	ب ـــر	کن ـــدگان	فخ ـــان	بن ـــده	می بن

مفهوِم1کدام1بیت1در1مقابل1آن1»غلط«1آمده1است؟.441
آه	اگر	عاطفت	شاه	نگیرد	دستم	)طلب	دادخواهی(صنمـــی	لشـــکریم	غـــارت	دل	کـــرد	و	برفـــت1(
نصیحت	گـــو2( ای	 هشـــیاری	 مـــردِم	 ز	 سخن	به	خاک	میفکن	چرا	که	من	مستم	)مستی	و	راستی(اگـــر	
ــردد3( ــرادم	گـ ــر	مـ ــم	ار	غیـ ــم	زنـ ــرخ	برهـ من	نه	آنم	که	زبونی	کشم	از	چرخ	فلک	)بلندنظری(چـ
به	نالة	دف	و	نی	در	خروش	و	ولوله	بود	)آوازة	محبت(حدیث	عشــق	که	از	حرف	و	صوت	مســتغنی	است4(

کدام1بیت1با1عباراِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.451
»اندر1همه1کاری1داد1از1خویشتن1بده1که1هر1که1داد1از1خویشتن1بدهد1از1داور1مستغنی1باشد.«

گرفــت	هــر	کــه	زر	خویــش	را	عیــار	امــروزدلیـــر	در	ســـر	بـــازار	حشـــر	خـــرج	کنـــد1(
ــت2( ــان	نیسـ ــر	باورتـ ــر	اگـ ــحر	حشـ ــور	سـ گل	مصحـف	صـد	برگ	به	سـوگند	گشـوده	اسـتشـ
ایـن	گـران	جانان	که	سـیم	و	زر	بـه	روی	هم	نهندزود	باشـد	حشرشـان	در	خـاک	بـا	قـارون	شـود3(
ایـن	سـه	کار	بـری	روز	حشـر	گـوی	عمـلحـالل	و	خـوش	خـور	و	طاعت	کـن	و	دروغ	مگوی4( بـر	

مفهوِم1بیت1زیر1با1کدام1بیت،1یکسان1است؟.461
راه1هــا1سربســته1بــود1آخر1به1خــود1بــاز1آمدیم«»فرع1هــا1را1از1رجــوع1اصــل1بیدل،1چاره1نیســت

ـــرد	فـــرع	را	از	اصـــل	خویـــش	آگاه	بایـــد	زیســـتن1( ـــل	از	خـــارا	نک شیشـــه	را	ســـامان	مســـتی	غاف
ــد2( ــ ــرع	می	نمایـ ــ ــه	فـ ــ ــت	کـ ــ ــل	اسـ ــ زان	اصــــــل	کســــــی	گــــــذر	نــــــدارداصـ
اصل	هـــا		مـــر	فرع	هـــا	را	در	پـــی	اســـتمــــــادر	فرزنــــــد	جویــــــان	وی	اســــــت3(
دیــــــــدة	راجعــــــــون	نمی	خســــــــبدهیـــن	خمـــش	کـــن	بـــه	اصـــل	راجـــع	شـــو4(
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همة1ابیات1با1بیِت1زیر1قرابت1مفهومی1دارد؛1به1جز:.471
هســت چــه1 هــر1 از1 شــو1 تجریــد1 ــت«»اول1ً ــار1دس ــک1ب ــو1ی ــود1بش ــی1از1خ وانگه

در	آن	اندیشـه	یـک	رو	شـو	دو	عالـم	را	قفایـی	زنسـر	کویـش	هـوس	داری	هوس	را	پشـت	پایی	زن1(
پریدمـی2( مرغ	صفـت	 تـو	 وصـل	 کـوی	 سـر	 ــنبـر	 ــال	مـ ــر	بـ ــش	هجـ ــوختی	آتـ ــر	نسـ آه	اگـ
در	فنـــای	خویـــش	می	بینـــم	بقـــای	خویشـــتنشـمع	سان	پیشت	بخواهم	سـوخت	سرتاپا	که	من3(
سـر	چه	باشـد	هرچـه	دارم	در	نظر	آرم	به	چشـمگر	تو	سـر	خواهی	ز	من	سـر	با	تو	بسپارم	به	چشم4(

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.481
ــد«»گّلـــة1مـــا1را1گلـــه1از1گـــرگ1نیســـت ــبان1می1کنـ ــداد1شـ ــه1بیـ ــن1همـ کایـ

ــالدل	بـه	مـن	گویـد	چـون	آِب	تـو	از	سـر	بگذشـت1( ــور	وی	و	زار	بنـ ــه	از	جـ ــاک	نـ ــر	خـ روی	بـ
بـــر	ایـــن	حالـــم	مـــدارا	نیســـت	در	خـــورمـــــرا	بگذشـــــت	آب	و	رفـــــت	از	ســـــر2(
ــود3( ــره	بـ ــه	خیـ ــم	همـ ــه	گفتـ ــخن	هرچـ کــــــه	آب	روان	از	بنــــــه	تیــــــره	بــــــودسـ
اســـت4( محنـــت	 در	 و	 مـــردن	 در	 آب	حیــــــوان	در	درون	ظلمــــــت	اســــــتزندگـــی	

مفهوِم1بیِت1زیر1از1کدام11بیت،1دریافت1می1شود؟.491
ــال ــب1جم ــس1صاح ــت1ب ــه1هس ــر1چ زوال«»گل1اگ گیـــرد1 هفتـــه1ای1 در1 او1 حســـن1

تـــا	راســـت	کـــرد	قامـــت	خـــود	را	نهـــال	گلشـــد	نخـــل	ماتـــم	از	دم	افســـردة	خـــزان1(
آب	گلســـتان	ببـــرد	شـــاهد	گلـــروی	مـــنبـــرگ	گل	لعـــل	بـــود	شـــاهد	بـــزم	بهـــار2(
ـــممی	گرفتـم	تنـگ	اگـر	در	غنچگـی	بـر	خویشـتن3( ـــدا	کن ـــت	زری	پی ـــو	گل	مش ـــتم	چ می	توانس
ــد4( ــده	زن ــن	خن ــان	چم ــة	مرغ ــر	نال ــو	ب ـــدگل	چ ـــودا	نکن ـــه	س ـــب	خیز	ک ـــل	ش ـــد	بلب ـــه	کن چ

مفهوِم1کنایی11بیِت1زیر1از1کدام1بیت،1دریافت1می1شود؟.501
ورنــه1مجنــون1بــا1در1و1دیــوار1می1گوید1ســخن«»عقل1میدان1سـخن1بر1عاقالن1کرده1اسـت1تنگ

سـخن1( سـزاوار	 گوشـی	 زمیـن	 روی	 در	 چـون	نبنـدد	طوطیـان	را	زنـگ	در	منقـار	حرف؟نیسـت	
ایـن	نصیحـت	را	بـه	خاطـر	از	صـدف	داریـم	مـاگوهـر	شـهوار	مـزد	لـب	بـه	جـا	وا	کـردن	اسـت2(
مــرا3( ز	ســخن	ســاختن	خمــوش	 کـه	چـون	صـدف	ز	دهـان	اسـت	رزق	گـوش	مـرانمی	تــوان	
بی	زبانی	هــا4( دارد	 خــاک	 پــر	 را	 مــور	 بایسـتیدهــان	 بی	زنهـار	 مـار	 چـون	 زبـان	 تیـغ	 مـرا	

کنکور سراسری انسانی 99 

»خیمه،1هراس،1اصل1هر1چیز،1خنجر«1به1ترتیب،1معانی1کدام1واژه1هاست؟.511
4(	شراع،	دمان،	سنجش،	سنان 3(	سریر،	مهیب،	معیار،	تیغ	 2(	عرش،	رعب،	ِمالک،	دشنه	 1(	دژ،	هّرا،	مقیاس،	درع	

معنی1همة1واژه1ها1در1مقابل1آن1ها1درست1آمده1است؛1به1جز:.521
2(	)رایت:	درفش(	)سست	عنصر:	بی	غیرت(	)فایق:	پیروز( 1(	)صنف:	گونه(	)شایق:	درخور(	)گیوه:	پای	افزار(	

4(	)چابک:	تند	و	فرز(	)فراخ	تر:	راحت	تر(	)تعبیه	کردن:	قرار	دادن( 3(	)کافی:	دانای	کار(	)شائبه:	شک	و	گمان(	)تّمکن:	ثروت(	
کدام1گزینه،1می1تواند1معانی1مناسبی1برای1تعداد1بیشتری1از1واژه1های1زیر1باشد؟.531

»ارتفاع،1محظور،1هویدا،1واترقیدن،1کربت،1حریف«
2(	عایدات	مملکت،	بهره	ور،	آشکار،	غم 	 1(	بهره	ور،	مانع،	روشن،	تحریر		

4(	زمین	های	زراعتی،	گرفتاری،	اندوه،	همدم 3(	مانع،	آشکار،	پس	روی	کردن،	همراه	
در1کدام1عبارات،1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.541

الف(1اسراف1آن1باشد1که1برخالف1رضای1حق1و1در1حّظ1نفس1خرج1کند.
ب(1اعراض،1روی1از1خدای1گردانیدن1است1و1به1هوا1مشغول1شدن.

ج(1غرور،1جاه1و1مال1و1فریفته1شدن1و1صراط1و1صواب1و1ترازو1را1فراموش1کردن1است.
د(1در1حفظ1مال1و1ِملک1رعّیت1کوشند1و1در1امارت1و1زراعت1جّد1بلیغ1نمایند.

4(	ج،	د 3(	ب،	ج	 2(	ب،	د	 1(	الف،	د		
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در1میاِن1واژه1های1داده1شده،1امال1و1رسم1الخط1چند1واژه1درست1است؟.551
»مخذول1و1زبون1گردیده،1تشییع1و1بدرقه،1شیر1و1آقوز،1ضمیمه1و1پیوست،1مخنقه1و1قاّلده،1مظغ1و1جویدن،1عنبان1و1مشک،1لطیفه1گویی1و1دلقکی،1

مسحور1و1مفطون،1محّوطه1و1سحن،1راحت1و1مرّفح،1مخمصه1و1تنگنا،1لئیمی1و1فرومایه1گی،1سیارة1ذحل1و1مریخ«
4(	هشت 3(	هفت	 2(	شش	 1(	پنج		

در1متن1زیر،1چند1غلط1امالیی1وجود1دارد؟.561
»پس1تأثیر1عنایت1ازلی1او1را1در1کار1بندگی1هر1ســاعت1مجّدتر1می1گردانَد1و1شوق1عشق1او1به1غایت1تر1می1رسانَد1و1او1به1قلبات1شوق1و1رقبات1ذوق1

در1کثرت1مجاهده1و1جودت1معامله1می11افزاید1و1آن1شجرة1عبودیت1هر1روز1طراوتی1دیگر1می1گیرد.«
4(	پنج 3(	چهار	 2(	سه	 1(	دو		

ابیاِت1زیر1به1ترتیب،1سرودة1چه1کسانی1هستند؟.571
ــتالــف(1اول1ًتجریــد1شــو1از1هرچــه1هســت ــار1دس ــک1ب ــو1ی ــود1بش ــی11از1خ وانگه
ــیب(1ســرو1و1َمهــت1نخوانــم1خوانم،1چــرا1نخوانم؟ ــا1قبای ــرو1ب ــم1س ــی1ه ــا1کاله ــاه1ب ــم1م ه

2(	محّمدتقی	بهار،	منوچهری	 	 1(	سلمان	ساوجی،	خاقانی		
4(	اسیری	الهیجی،	فرخی	سیستانی 	 3(	هاتف	اصفهانی،	بیدل	دهلوی	

آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1حسن1تعلیل1و1ایهام«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟.581
لبــاس1حســن1تو1دیــدم1بــه1قد1هــر1یک1راســتالــف(1بــه1قامــت1خــوش1خوبــان1نــگاه1می1کردم
ز1بهــر1چــه1شــر1و1آشــوب1از1جهــان1برخاســتب(1اگــر1جمــال1تــو1بــا1عاشــقان1کرشــمه1نکرد
بــه1جســتجوی1نــگاری1کــه1نــور1دیــدة1ماســتج(1دو1اســبه1پیک1نظــر1می1دوانم1از1چپ1و1راســت
ــم ــه1عال ــودی1دل1هم ــر1نرب ــزه1گ ــه1غم ز1عشــق1تــو1دل1جملــه1جهــان1چرا1شیداســتد(1ب

4(	ج،	ب،	د،	الف 3(	ج،	د،	ب،	الف	 2(	الف،	ج،	د،	ب	 1(	الف،	د،	ب،	ج		
آرایه1های1مقابِل1همة1ابیات1تماما1ًدرست1است؛1به1جز:.591

تـوام بـاالی	 شمشـاد	 بنـدة	 را	 راسـتی	 	)استعاره،	ایهام(ور	نـه	مـن	آزادم	از	هـر	سـرو	بسـتانی	کـه	هسـت	1(	
دربسـتی	2(	دیـدی	کـه	غمـت	بـه	خـون	مـن	می	کوشـد میـان	 کشـتنم	 بـه	 نیـز	 	)مجاز،	کنایه(تـو	
	)تشبیه،	ایهام(همچـو	مـاه	چـارده	در	کنـج	ویـران	تافتـه	اسـت3(	مهـر	رخسـار	تـو	در	جـان	مـن	شـوریده	دل
	)حسن	تعلیل،	جناس(چیـن	در	خـم	ابـروی	تـو	ای	تـرک	ختا	چیسـت؟4(	گـر	زان	کـه	نرنجیـده	ای	از	مـا	بـه	خطایـی

آرایه1هاِی1بیِت1زیر،1کدام1اند؟.601
به1مهرش1صادقی1چون1صبح1از1آن1مشهور1آفاقی«»ز1مهر1روی1او1عمری1است1تا1دم1می1زنی1»سلمان«

1(	ایهام،	استعاره،	حس	آمیزی،	کنایه		
2(	ایهام،	تشبیه،	ایهام	تناسب،	مجاز

3(	حسن	تعلیل،	ایهام،	ایهام	تناسب،	حس	آمیزی	
4(	حسن	تعلیل،	استعاره،	ایهام	تناسب،	جناس	ناقص

در1بیِت1زیر،1»چند1ایهام1تناسب1و1چند1جناس«1وجود1دارد؟.611
و1می1سوختم1چو1عود بربط1 زیـــرا1که1چارة1دل1من1ســـوز1و1ســـاز1بود«»می1ســـاختم1چو1

4(	دو	ـ	سه 3(	یک	ـ	دو	 2(	سه	ـ	سه	 1(	دو	ـ	دو		
اجزای1تشکیل1دهندة11همة1جمله1ها1در1مقابل1آن1ها،1»کاماًل«1درست1است؛1به1جز:.621

1(	دانشجویان	تازه	وارد	با	وضعیت	کنونی	خوابگاه	کنار	آمدند.	)نهاد	+	متمم	+	فعل(
2(	از	ابتدای	برنامه،	شور	و	هیجان	خاّصی	در	وجود	معلّمم	احساس	می	کردم.	)نهاد	+	مفعول	+	فعل(

3(	این	فضای	معنوی	را	دوست	پدرم	از	سالیان	پیش،	ترتیب	داده	بود.	)نهاد	+	مفعول	+	مسند	+	فعل(
4(	در	شرایط	سخت	و	طاقت	فرسای	اسارت،	همه	چیز	را	مخفی	می	کردم.	)نهاد	+	مفعول	+	مسند	+	فعل(

»ترکیب1های1اضافی«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟.631
بـاغ	خلـد انـدر	 آدم	 زمـان	 در	 بـود1(	شـعر	حافـظ	 اوراق	 زینـت	 را	 گل	 و	 نسـرین	 دفتـر	
ابـد شـام	 آخـر	 تـا	 ازل	 صبـح	 دم	 از	 دوسـتی	و	مهـر	بـر	یـک	عهـد	و	یـک	میثـاق	بود2(	
انـدر	سـاعد	سـاقی	سـیمین	سـاق	بـود3(	رشـتة	تسـبیح	اگـر	بگسسـت	معـذورم	بـدار دسـتم	
بحـث	مـا	در	لطـف	طبـع	و	خوبـی	اخـالق	بـود4(	حسن	مه	رویان	مجلس	گرچه	دل	می	برد	و	دین
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در1کدام1گزینه،1دو1نوع1وابستة1وابسته1دیده1می1شود؟.641
کــه1آتش1را1بــه1چشــم1آن1روی1تابــان1آب1گرداندالف(1به1چشم1اشکبار1من1چه1خواهد1کرد1حیرانم
که1صاِف1این1ســر1خم1جمله1دردی1آمیز1اســتب(1مجــوی1عیــش1خــوش1از1دور1باژگون1ســپهر
ــگار ــر1ن ــف1گره1گی ــی1و1زل ــام1م ــدة1ج ای1بســا1توبــه1که1چــون1توبــة1حافظ1بشکســتج(1خن
ــر1زدد(1خط1به1گرد1لب11جانبخش1تو1می1دانی1چیست؟ ــوان1س ــمة1حی ــه1از1آن1چش ــی1ک ظلمات

4(	ب،	د 3(	ب،	ج	 2(	الف،	د	 1(	الف،	ب		
در1بیِت1زیر1نقش1واژه1های1مشخص1شده1به1ترتیب،1کدام1است؟.651

عمر1خود1هر1کس1که1صرف1شادمانی1کرده1است«»گریة1تلخ1اســـت1چون1گل1حاصلش1از1زندگی
2(	نهاد،	متمم،	نهاد،	مسند	 	 1(	مسند،	نهاد،	مفعول،	نهاد		

4(	مسند،	نهاد،	مضاف	الیه،	بدل 	 3(	مسند،	متمم،	مفعول،	نهاد	
با1توّجه1به1ابیاِت1زیر،1کدام1مورد1ازدیدگاه1زباِن1فارسی1»غلط«1است؟.661

ــت»عــالج1واقعــه1پیــش1از1وقــوع1بایــد1کرد ــت1کار1از1دس ــو1رف ــدارد1چ ــود1ن ــغ1س دری
وگرنه1ســیل1چو1بگرفت1ســد1نشــاید1بست«بــه1روزگار1ســالمت1ســالح1جنــگ1بســاز

1(	در	کل	ابیات	چهار	مفعول	وجود	دارد.	
2(	دو	جملة	غیرساده	در	ابیات	یافت	می	شود.

3(	اجزای	مصراع	سوم	»نهاد	+	مفعول	+	متمم	+	فعل«	است.	
4(	ابیات	فاقد	ترکیب	وصفی	و	دارای	سه	ترکیب	اضافی	است.

مفهوِم1کدام1بیت،1متفاوت1است؟.671
ورنـه	خـم	گردیدنـت	بر	هر	دو	عالم	پشـت	پاسـت1(		قامـت	پیـری	ز	حرصـت	شـد	کمینـگاه	امـل
یافتـن2(	حرص	و	یک	عالم		فضولی	خواه	طاقت	خواه	عجز نتـوان	 بی	پیـر	 ایـن	 از	 جوانی	هـا	 جـز	
گـردد3(	دو	باال	می	شـود	طـول	امل	چون	قد	دو	تا	گردد اژدهـا	 روزگاران	 امتـداد	 از	 مـار	 	 کـه	 	
بلنـد4(	پیـش	راه	حـرص	پیـری	چوب	نتواند	گذاشـت گـردد	 عصـا	 از	 طمـع	کار	 دسـت	 بیشـتر	

همة1ابیات1با1بیِت1زیر،1تناسب1مفهومی1دارند؛1به1جز:.681
که1دل1به1درد1تو1خو1کــرد1و1ترک1درمان1گفت«»مــن1و1مقــام1رضــا1بعــد1از1ایــن1و1شــکر1رقیــب
دمـار1(	هـر	کـه	روزی	بی	رضایـش		چهـرة	زیباش	دید بی	صبـری	 داغ	 بـرآرد	 وی	 از	 بی	خـالف	
یافتـه	ام نمـا	 و	 نشـو	 رضـا	 خرابـات	 در	 ُدرد	میخانـة	قسـمت	مـی	سـر	جوش	مـن	اسـت2(	
ولـی	چـه	سـود	کـه	سررشـته	در	رضای	تو	بسـت3(	مـرا	بـه	بنـد	تـو		دوران	چـرخ	راضـی	کـرد
تدبیـر	ایـن	قضّیـه	بـرون	زیـن	سـه	چـار	نیسـت4(	صبـر	و	تحّمـل	اسـت	و	رضـا	چـاره	بـا	قضـا

کدام1بیت،1با1بیِت1زیر1»تقابل«1مفهومی1دارد؟.691
برســد بی1گمــان1 چنــد1 هــر1 درهــا«»رزق1 از1 جســتن1 اســت1 عقــل1 شــرط1
شـو1(	قانـع	از	رزق	پریشـان	بـا	دل	صـد	پـاره	شـو غمخـوار	 بـرو	 می	خواهـی	 آمـاده	 روزی	
نیسـت	رزقـی	جـز	سـر	انگشـت	پشـیمانی	مـرا2(	گرچـه	از	آتـش	زبانـی	شـمع	ایـن	نُـه	محفلـم
آفتـاب3(	دخل	و	خرج	خویش	را	چون	مه	برابر	هر	که	کرد خـوان	 ز	 هرگـز	 روزی	اش	 نگـردد	 کـم	
ازل روز	 داده	ام	 تـوّکل	 بـا	 بیعـت	 دسـت	 مـن4(	 ز	 نمی	آیـد	 کوشـیدن	 رزق	 بـرای	 از	

کدام1بیت،1مفهومی1نظیِر1بیِت1زیر1را1دارد؟.701
بــا1جــان1بــودن1بــه1عشــق1در1ســامان1نیســت«»در1عشــق1کســی1قــدم1نهــد1کش1جان1نیســت
عشـق	اگر	خیمه	زند	ملک	جهان	این	همه	نیسـت1(	یـار	اگـر	جلوه	کند	دادن	جان	این	همه	نیسـت
را مـا	 کیشـی	 بـه	 کشـانید	 عشـق	 جذبـة	 شـدیم2(	 بیـزار	 همـه	 ملّـت	 دو	 و	 هفتـاد	 ز	 کـه	 	
بـا	سـر	انـدر	کـوی	دلبـر	عشـق	نتـوان	باختـن3(	عشـق	بازی	چیسـت	سـر	در	پای	جانان	باختن
را4(	گر	گریزد	عاشـق	از	زاهد	عجب	نبود	که	نیسـت فرزانـه	 	 و	 دیوانـه	 یکدگـر	 بـا	 الفتـی	

مفهوِم1کدام1بیت1با1سایر1ابیات،1تفاوت1دارد؟.711
دارد1(	دل	شکسـتة	حافـظ	بـه	خـاک	خواهـد	بـرد جگـر	 بـر	 کـه	 هوایـی	 داغ	 اللـه	 چـو	
در	گـذرم2(	چنین	که	در	دل	من	داغ	زلف	سـرکش	توسـت چـو	 تربتـم	 شـود	 بنفشـه	زار	
گیـاه3(	بـه	عشـق	روی	تـو	روزی	کـه	از	جهـان	بـروم جـای	 بـه	 گل	 سـرخ	 بدمـد	 تربتـم	 ز	
گیاهـی4(		باشـد	غـم	هجـر	تـو	بـه	خونابـه	بـر	آن	نقـش بـرگ	 بدمـد	 خاکـم	 سـر	 از	 گـر	
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بیِت1زیر1با1کدام1بیت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.721
همــه1ســهل1اســت1تحّمــل1نکنــم1بــار1جدایی«»عشــق1و1درویشــی1و1انگشــت1نمایی1و1مالمــت
فـراق بیـان	 سـر	 نـدارد	 خامـه	 زبـان	 فـراق1(	 داسـتان	 تـو	 بـا	 دهـم	 شـرح	 وگرنـه	
چـه	بـاک	از	سـوختن	او	را	که	بر	بالیـن	بود	یارش2(	به	پیش	شمع	اگر	پروانه	سوزد	نیست	دشوارش
را3(	دامنی	دارم	پر	از	خون	چون	نگفتم	شـکر	وصل خویـش	 سـزای	 دیـدم	 خویشـتن	 کنـار	 در	
گفـت4(	شـنیده	ام	سـخنی	خـوش	که	پیـر	کنعان	گفت بتـوان	 کـه	 می	کنـد	 آن	 نـه	 یـار	 فـراق	

مفهوِم1مقابِل1کدام1بیت1»غلط«1است؟.731
بایـد	1(	کرسی	چه	حاجت	آن	را	کز	عرش	برگذشته	است کشـید	 کرسـی	 منصـور	 پـای	 زیـر	 )فناء		فی	اهلل(از	
بایـد2(	منشـور	رسـتگاری	اسـت	طومار	خود	حسـابان دیـد	 روز	 هـر	 خـود	 روزنامـة	 )حاسبوا	قبل	ان	تحاسبوا(در	
بایـد3(	چـون	رنـگ	مـی	ز	مینـا	بیـرون	دویـد	بایـد دریـد	 هـم	 از	 را	 فلـک	 پـردة	 )کل	اناءِ	یترشح	بمافیه(نـه	
بایـد4(	نـوش	دکان	هسـتی	آمیختـه	اسـت	بـا	نیـش گزیـد	 را	 لـب	 رو	 دهـد	 خنـده	ای	 )الدهـر	یومان	یوم	لک	و	یوٌم	علیک(چـون	

بیِت1زیر1با1کدام1بیت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.741
ــه ــم1ورن ــه1برکن ــل1خیم ــغ1اج ــه1تی ــر1ب رمیــدن1از1در1دولــت1نــه1رســم1و1راه1من1اســت«»مگ
بمیـری دم	 یـک	 اجـل	 از	 پیـش	 اگـر	 بگیـری1(	 را	 عالـم	 دو	 دم	 یـک	 آن	 در	
کـس	نمی	دانـد	چـه	می	خواهـد	اجـل	از	جـان	مـا2(	بـا	چنین	عمری	که	ما	بر	حال	خود	درمانده	ایم
آسـتین اجـل	 دسـت	 سـرم	 بـر	 نزنـد	 تـا	 آسـتان3(	 ایـن	 از	 روی	 برگیـردم	 کـه	 کیسـت	
گـر	بکشـد	گـو	بکـش	پیـش	از	اجـل	کـس	نمرد4(	زندگـی	از	وصل	اوسـت	و	ز	غم	او	چاره	نیسـت

بیِت1زیر1با1کدام1بیت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.751
تــا1تــو1نانی1بــه1کــف1آری1و1بــه1غفلــت1نخوری«»ابــر1و1بــاد1و1مــه1و1خورشــید1و1فلــک1در1کارنــد
بـر	کمـی	زن	تـا	چـو	مـاه	عیـد	روزافـزون	شـوی1(	سـر	بـه	جیب	فکـر	بر	تـا	از	فلک	بیرون	شـوی
اسـت سـرگردان	 تـو	 بهـر	 از	 فلـک	 آسـیای	 شـده	ای؟2(	 پریشـان	 چـه	 روزی	 اندیشـة	 ز	 تـو	
کـز	دهشـت	مـن	پنجـة	هـم	زور	شـود	خشـک3(	پیچیـدن	سـر	پنجـة	مـن	کار	فلـک	نیسـت
تـو	ز	هـر	در	چـو	گـدا	می	طلبـی4(	آسـمان	اسـت	تـو	را	ضامـن	روزی	و	ز	حـرص رزق	خـود	را	

کنکور سراسری زبان 99 

معنی1واژه1هاِی1زیر،1به1ترتیب،1در1کدام1گزینه1درست1است؟.761
»تازی،1اُسوه،1نثار،1فراز1آمدن«

2(	عرب،	سرمشق،	باران،	نزدیک	آمدن 1(	عرب،	نمونة	پیروی،	افشاندن،	رسیدن	
4(	عربی،	پیشوا،	فرو	ریختن،	نزدیک	آمدن 3(	تاختن،	شایسته،	پیشکش	کردن،	رسیدن	

کدام1گزینه،1می1تواند1معانی1مناسبی1برای1تعداد1بیشتری1از1واژه1های1زیر1باشد؟.771
»وبال،1وزر،1صباحت،1فرودسرای،1محجوب،1خنیده«

1(	سختی	و	عذاب،	خوب	رویی،	پوشیده،	مبارک	
2(	بار	سنگین،	اندرونی،	مستور،	پژواک	صدا

3(	بار	گناه،	بیرونی،	سفیدی	رنگ	انسان،	مشهور	
4(	گناه،	خوش	نوا،	اتاق	مخصوص	زن	و	فرزند،	پنهان

معنِی1چند1واژه1»غلط«1است؟.781
)صنعت:1پیشه(1)شبه:1سایه(1)انابت:1دعا1کردن(1)روی:1چاره(1)مستعِجل:1شتاب1زده(1)طفیلی:1وابسته(1)نمط:1بساط1شطرنج(1)تعبیر:1قابل1تأّمل(

4(	پنج 3(	چهار	 2(	سه	 1(	دو	
در1متِن1زیر1چند1»غلط1امالیی«1یافت1می1شود؟.791

»چون1دندان1قهر1و1غدر1تیز1کرد،1زبان1به1کام1چرْب1نرمی1باز1نهاد1و1گردن1آذرم1پیچیده1و1گره1مخاصمت1بر1ابروی1معاندت1زد،1لب1به1خندة1مسالمت1
بگشاد1بر1رأی1سلطانی1مسطور1نبَود1که1عداوت1با1غزای1گردنده1وزر1و1وبال1است.«

4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(	یک	
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در1کدام1بیت1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.801
مپــر بیــرون	 ســبب	 گرفتــار	 ای	 مبـر1(	 ظـّن	 مسـبب،	 آن	 عـزل	 لیـک	
بجنبـد خیلـش	 چـو	 ایـران	 اقلیـم	 در	 نمایـد2(	 تـوران	 اقلیـم	 در	 هزاهـز	
امـان خواهـد	 زمیـن	 در	 ضعیفـی	 گـر	 آسـمان3(	 سـپاه	 در	 افتـد	 غلغـل	
بخـوای4(	هرکه	خواهد	که	در	این	مملکت	انگشت	خالف انگشـت	 بـرو	 گـو	 بنهـد	 خطایـی	 بـر	

در1متِن1زیر،1چند1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.811
»اگر1لشکری1را1در1تحت1فرمان1او1کنند1و1او1را1ثروتی1و1استظهاری1حاصل1شود،1باز1او1را1مصروف1نتواند1کرد1و1بیش1تر1آن1باشد1که1خود1به1طغیان1

و1عصیان1بیرون1آیند1و1هرگاه1که1عظیمت1و1حزیمت1دشمنی1کنند1ماه1ها1و1سال1ها1باید1تا1ترتیب1لشکری1دهند.«
4(	چهار 3(	سه	 2(	دو	 1(		یک	

کدام1آثار1»همگی«1منظومند؟.821
1(	هفت	پیکر،	الهی	نامه،	تحفة	االحرار

2(	لیلی	و	مجنون،	اتاق	آبی،	مثنوی	معنوی
3(	تذکرة	االولیا،	پیامبر	و	دیوانه،	مثل	درخت	در	شب	باران

4(	در	حیاط	کوچک	پاییز	در	زندان،	تیرانا،	دری	به	خانة	خورشید
ترتیِب1ابیاِت1زیر،1با1توّجه1به1آرایه1های1»حسن1تعلیل،1ایهام،1اغراق،1مجاز1و1استعاره«1کدام1است؟.831

ــا1داردالــف(1برآنــم1کــه1ابر1گرینــده1از1ایــن1پس1پیش1اشــک1من ــر1حی ــد1گ ــث1چشــم1سیل1افشــان1نران حدی
اوب(1آهــن1ســرد1چــه1کوبــم1کــه1دم1آتشــیم آهــن1 چــون1 دل1 در1 اثــر1 هیــچ1 نکنــد1
عشــقبازان اســرار1 نیایــد1 داســتان1 در1 کانجــا1کــه1قاف1عشــق1اســت1دســتان1چــه1کار1داردج(1
ــد ــق1راد(1ز1کــوه1بیســتون1فرهــاد1از1آن1بیــرون1نمی1آی ــار1عاش ــه1در1کهس ــال1نال ــردد1دو1ب ــه1می1گ ک
ــم ــدم1گفت ــام1بدی ــب1ب ــون1ز1ل ــو1چ ــاه1ن ــته(1م ــی1جس ــا1خواه ــاه1کج ــن1م ــر1ای ای1دل1از1چنب

2(	الف،	ج،	د،	ب،	ه 	 1(	الف،	ج،	ب،	د،	ه	
4(	د،	ج،	الف،	ب،	ه 	 3(	د،	ب،	الف،	ه	،	ج	

در1کدام1بیت،1تعداد1تشبیه1با1دیگر1ابیات1تفاوت1دارد؟.841
دام شـد	 تـو	 زلفیـن	 و	 دانـه	 تـا	 تـو	 خـال	 برآمـد1(	 دام	 از	 دلـش	 مـرغ	 کـه	 کیسـت	
اسـت مـن	 دالرای	 لفـظ	 خـرد	 بسـتان	 گل	 اسـت2(	 مـن	 گویـای	 منطـق	 سـخن	 بـاغ	 بلبـل	
نشـاید هـدف	 دل	 جـز	 را	 او	 بـالی	 تیـر	 نباشـد3(	 سـپر	 جـان	 جـز	 را	 او	 جفـای	 تیـغ	
کز	شـب	زلف	تو	چون	شـمع	شبسـتان	تافته	است4(	آن	بناگـوش	دل	افـروز	اسـت	یـا	َمـه	یـا	چراغ

آرایه1های1ادبی1بیِت1زیر،1تماما1ًدر1کدام1گزینه1درست1است؟.851
کــه1چــون1در1نقطــة1موهــوم1این1ســی1پــاره1پنهان1شــد«1»در1آن1تنگ1دهــن1زان1عقد1دندان1حیرتی1دارم

	 1(		ایهام،	اغراق،	استعاره،	کنایه	
2(	پارادوکس،	تشبیه،	کنایه،	مجاز

	 3(	اغراق،	استعاره،	تشبیه،	واج	آرایی	
4(	حسن	تعلیل،	واج	آرایی،	استعاره،	مجاز

آرایه1های1مقابل1همة1ابیات1»کاماًل«1درست1است؛1به1جز:.861
مـن1(	تـا	سـخنی	گفتـه	ام	زان	لـب	شـیرین	سـخن گفتـار	 بـه	 گـوش	 نمـود	 ایـران	 	)حس	آمیزی،	ایهام(خسـرو	
قصـور اندیشـة	 و	 حـورم	 خیـال	 در	 تـا	 مـن2(	 نمـاز	 نگـردد	 قصـور	 مایـة	 	)جناس،	حسن	تعلیل(جـز	
ملـک تماشـای	 بهـر	 فلـک	 نّقـاش	 دسـت	 عجبـی3(	 نـگار	 پـرده	 در	 آراسـته	 شـب	 	)جناس،	واج	آرایی(هـر	
دارد4(	هـر	کجـا	جلـوة	بـاالی	تـو	باشـد	بـه	میـان مـوزون	 قامـت	 کجـا	 سـرو	 	)ایهام	تناسب،	تشبیه(راسـتی	

در1کدام1بیت،1»صفت1مضاف1الیه«1یافت1نمی1شود؟.871
هـزار	بـاره،	کـه	رفتـن	بـه	دیگـری	بـه	حمایـت1(	مـرا	به	دسـت	تـو	خوش	تر	هالک	جـان	گرامی
توسـت نهـان	 راز	 حّقـة	 کـه	 دلـم	 مشـکن	 اوفتـد2(	 نامحـرم	 کـف	 در	 راز	 کـه	 ترسـم	
برگرفـت3(		بـا	هـر	کـه	مشـورت	کنـم	از	جـور	آن	صنـم کار	 ایـن	 از	 دل	 ببایـدت	 گویـد	
باشـی گـه	 آن	 مـن	 دیـدار	 صـادق	 عاشـق	 پروایـت4(	 نبـود	 عقبـی	 بـه	 و	 دنیـا	 بـه	 کـه	



676               فارسی جامع  

کدام1بیت،1فاقد1واژة1»هم1آوا«1است؟.881
ندیـد دینـش	 و	 آدم	 طیـن	 دیـد	 ندیـد1(	 بینـش	 جهـان	 آن	 دیـد	 جهـان	 ایـن	
نیسـت مایـل	 عشـق	 بـه	 او	 کـه	 دلـی	 هـر	 نیسـت2(	 دل	 آن	 کـه	 خـوان	 دیـو	 حجـرة	
شـادمان نبـودم	 دم	 یـک	 جهـان	 در	 گرفـت3(		 جانانـم	 انـدوه	 کـه	 زمـان	 زان	
دسـت4(	از	دسـت	بشـد	چـون	دل	در	طـرة	او	زد	چنـگ بیابـد	 هرچـه	 در	 حیـرت	 از	 زنـد	 غرقـه	

نقِش1واژه1های1مشخص1شده1در1بیِت1زیر،1به1ترتیب1کدام1است؟.891
کــه1این1نـُـه1بوته1را1کامل1عیاری1نیســت1غیــر1از1تو«»مکــن1مــا1ناقصــان1را1یارب1از1ســنگ1محک1رســوا

4(	مفعول،	مسند،	مفعول،	مسند 3(	بدل،	قید،	متمم،	مسند	 2(	مفعول،	مسند،	متمم،	نهاد	 1(	بدل،	مسند،	متمم،	نهاد	
اجزای1جمله1های1کدام1بیت،1همانند1اجزای1جمله1های1بیِت1زیر1است؟.901

نــان1خــود1را1تــر1بــه1آب1روی1ســایل1می1کنــد«»حفــظ1آب1روی1خواهــش1کن1که1گردون1خســیس
ایـن	کـه	لیلـی	هـر	نفـس	تغییـر	محمـل	می	کند1(	می	دهـد	از	حسـن	عالمگیـر	مجنـون	را	خبـر
پـل	می	کنـد2(	خصـم	غالـب	را	زبـون،	صبـر	و	تحّمـل	می	کند مغلـوب	خـود	 را	 تواضـع	سـیل	 از	
قـدر ایـن	 دیـدار	 نعمـت	 نداشـت	 یوسـف	 می	کنـد3(		 سـیر	 را	 آینـه	 چشـم	 تـو	 حسـن	
ریـگ	در	یـک	آب	خـوردن	بحـر	را	بـر	می	کنـد4(	تشـنه	جانـان	را	کجـا	سـیراب	سـاغر	می	کند؟

با1توّجه1به1بیِت1زیر1همة1گزینه1ها1کامال11ًدرست1است؛1به1جز:.911
هــر1عمــل1اجــری1و1هــر1کــرده1جزایــی1دارد«»ســتم1از1غمــزه1میامــوز1کــه1در1مذهب1عشــق

1(	در	بیت	»یک	نهاد	و	دو	فعل«	به	قرینه	محذوف	است.	
2(	در	بیت	یک	ترکیب	اضافی	دو		ترکیب	وصفی	یافت	می	شود.

3(	جملة	اول	از	»نهاد	+	مفعول	+	متمم	-	فعل«	تشکیل	شده	است.	
4(	بیت	از	یک	جملة	غیرساده	تشکیل	شده	است	و	»که«	حرف	پیوند	است.

مفهوم1بیِت1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟.921
ــی ــردم1بره ــو1م ــت1دی ــه1ز1دس ــی1ک بــاش«»خواه پنهــان1 آدمیــان1 ز1 پــری1 ماننــد1
و	گـر	در	پـرده	مـی	داری	کسـی	را	جـان	نمی	ماند1(	چه	پوشی	پرده	بر	رویی	که	آن	پنهان	نمی	ماند
مریـم	شـوی2(	روی	پنهـان	کـن	کـه	خـار	تهمـت	ابنـای	دهر دامـن	 گـر	 را	 تـو	 هـم	 از	 مـی	درد	
روی	خـود	را	آن	پـری	از	دیـده	پنهـان	کرد	و	رفت3(	پیـش	مـردم	آشـکارا	چـون	مرا	دیوانه	سـاخت
تشـّبه تـو	 دهـان	 بـه	 حیـوان	 سرچشـمة	 شـد4(	 نهـان	 روی	 آن	 از	 مـردم	 نظـر	 از	 کـرد	

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.931
فــدای1جــان1و1ســرش1کردمی1به1جان1و1ســرش«»گــرم1بــه1هــر1ســر1مویــی1هــزار1جــان1بــودی
متـاب1(	ای	تـن	اگـر	بی	دلـی	سـر	ز	کمنـدش	مپیـچ مهـرش	 ز	 روی	 عاشـقی	 اگـر	 دل	 وی	
نـاب2(	ای	دل	نگفتمـت	کـه	ز	زلفـش	عنـان	بتـاب بهـر	مشـک	 از	 بـود	 کآهنـگ	چیـن	خطـا	
زان	کـه	نبـود	سـنبل	سـیراب	در	بسـتان	غریـب3(	طـّرة	مشـکین	نباشـد	بـر	رخ	جانـان	غریـب
بـاد بگسـیخته	 سـوخته	 مـن	 جـان	 گـر	ز	عشـق	سـر	زلفـت	ندهـم	جـان	همـه	شـب4(		رشـتة	

مفهوِم1کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1یکسان1نیست؟.941
ــز ــه1او1نی ــد1ک ــب1مگویی ــبم1عی ــا1محتس پیوســته1چــو1مــا1در1طلــب1عیــش1مدام1اســت«»ب
را1(	ز	سـنگ	محتسـب	شـهر	غـم	مخـور	سـاقی تـو	 سـبوی	 مغـان	 پیـر	 بـه	 سـپرده	ایم	
هیچ	کس	چون	محتسب	مستانه	نشکست	و	نریخت2(	مجلـس	مـی	شیشـه	و	پیمانـة	بسـیار	داشـت
می	کننـد3(	می	خور	که	شـیخ	و	حافظ	و	مفتی	و	محتسـب تزویـر	 همـه	 بنگـری	 نیـک	 چـون	
تـا	دیـد	محتسـب	کـه	سـبو	می	کشـد	بـه	دوش4(		صوفـی	ز	کنـج	صومعـه	بـا	پـای	خـم	نشسـت

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.951
نیســت هیــچ1 ظاهــر1 زیبــای1 بیــار«»صــورت1 زیبــا1 ســیرت1 بــرادر1 ای1
زلـف	جانـان	بـار	دل	هـا	بـر	نتابـد	بیـش	از	ایـن1(	یـک	جهـان	دیوانـه	را	نتوان	به	مویـی	بند	کرد
نیسـت2(	بـوی	سـر	زلـف	تـو	بـه	شـیدایی	مـن	نیسـت مـن	 رسـوایی	 بـه	 تـو	 حسـن	 آوازة	
اسـت3(	میـان	صـورت	و	معنـی	بسـی	تفاوت	هاسـت اهرمـن	 مگـوی	 تصـّور	 بـه	 را	 فرشـته	
دارد4(	شـاهد	آن	نیسـت	کـه	مویـی	و	میانـی	دارد آنـی	 کـه	 بـاش	 آن	 طلعـت	 بنـدة	



677	 سؤاالت کنکور 99

مفهوم1کنایی1»گندم1نمای1جو1فروش«1از1کدام1بیت،1دریافت1می1شود؟.961
کنـم1(	گرچـه	گـرد	آلـوِد	فقـرم	شـرم	بـاد	از	هّمتـم تـر	 دامـن	 آب	چشـمة	خورشـید	 بـه	 گـر	
می	آیـد خـود	 آلـوده	 خرقـة	 از	 شـرمم	 پیراسـته	ام2(	 شـعبده	 صـد	 بـه	 وصلـه	 او	 بـر	 کـه	
قطره	چون	برداشـت	دست	از	خویش	دریا	می	شود3(	خودنمایـی	کار	مـا	را	در	گـره	انداختـه	اسـت
جهـدی	کـن	و	سـر	حلقـة	رنـدان	جهـان	بـاش4(	در	خرقـه	چـو	آتـش	زدی	ای	عـارف	سـالک

مفهوم1همة1ابیات1یکسان1است؛1به1جز:.971
آرزو چیـن	 صورتگـر	 را	 تـو	 تصویـر	 کـرد	 بسـت	چندیـن	صورت	و	صورت	نبسـت	ایـن	آرزو1(	
اسـت2(	صورتگـری	کـه	حسـن	ادای	تـو	دیـده	اسـت کشـیده	 خجالـت	 ناکشـیده	 تصویـر	
نظـر در	 آورد	 صورتـش	 چـو	 چیـن	 نّقـاش	 قلـم	کـه	چـه	هـا	می	کشـیم	مـا3(	 بـر	زمیـن	 زد	
کشـیده	اند مـوزون	 قـد	 آن	 کـه	 صورتگـران	 کشـیده	اند4(	 چـون	 را	 تـو	 نـاز	 کـه	 حیرتـم	 در	

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.981
ــت ــا1آگاه1نیس ــال1م ــت1از1ح ــد1ظاهرپرس در1حــق1مــا1هرچــه1گوید1جــای1هیچ1اکراه1نیســت«»زاه
زنهـار غیـرت	 بـازی	 از	 مشـو	 ایمـن	 زاهـد	 کـه	ره	از	صومعـه	تـا	دیـر	مغـان	این	همه	نیسـت1(	
نبـود2(	گـر	مـدد	خواسـتم	از	پیـر	مغـان	عیـب	مکـن هّمـت	 صومعـه	 در	 کـه	 گفـت	 مـا	 شـیخ	
پیش	بـی	دردان	گریبان	پاره	کردن	مشـکل	اسـت3(	بر	من	آسان	است	اگر	صد	پاره	سازم	دل	ز	درد
پشـیمانی4(	زاهـد	پشـیمان	را	ذوق	بـاده	خواهـد	کشـت کآورد	 کاری	 مکـن	 عاقـال	

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.991
کــو1دل1آزاده1ای1کــز1تیــغ1او1مجــروح1نیســت«»ضربــت1گــردون1دون1آزادگان1را1خســته1کــرد
خندیـدن1(	جهـان	بـه	چشـم	حسـودان	سـیاه	می	سـازد داغـدار	 جگـر	 بـا	 اللـه	 چـو	
نگـذاری2(	کـوش	تـا	دل	بـه	تماشـای	جهـان	نگـذاری جـان	 آیینـة	 بـر	 افسـوس	 داغ	
رمیـد3(	دیـری	اسـت	کاین	زمانـة	بدخوی	سـفله	طبع آزادگان	 ز	 و	 چمیـد	 سـفلگان	 بـا	
کـه	باشـد	از	سـبک	بـاری	پـی	ایـن	کاروان	پنهان4(	مکـن	آزادگان	را	جسـتجو	از	ایـن	و	آن	پنهـان

مفهوم1بیِت1زیر1از1کدام1ابیات،1دریافت1می1شود؟.1001
ــاید ــد1ش ــا1را1برس ــی1م ــت1رنج ــر1در1طلب چــون1عشــق1حــرم1باشــد1ســهل1اســت1بیابان1ها«»گ
بــا1کمــال1عشــق1تــو1در1عیــن1نقصانــم1چو1شــمعالــف(1بی1جمــال1عالــم1آرای1تو1روزم1چون1شــب1اســت
زان1شــکرهایی1کــه1روید1هــر1دم1از1نی1های1عشــقب(1زهــر1انــدر1کام1عاشــق1شــهد1گــردد1در1زمــان
ــد ــروان1خواه ــذر1ره ــر1ع ــه1مگ ــال1کعب کــه1جــان1زنــده1دلن1ســوخت1در1بیابانــشج(1جم
ــه1می1گــردد1حصــار1عافیــت1خاکســتر1عاشــقد(1مــرا1چــون1ســوختی1بگذار1بــر1گرد1ســرت1گردم ک

4(	ج،	د 3(		الف،	د	 2(	ب،	ج	 1(	الف،	ب	
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معنی1هر1یک1از1واژه1های1زیر1به1ترتیب،1کدام1است؟.1011
»َخنیده،1طین،1برگاشتن،1اِسرا«

2(	مشهور،	تربت،	برگشتن،	دستگیرشدگان 	 1(	پژواک،	ِگل،	برگشتن،	گرفتاران	
4(	مشهور،	ِگل،	برگردانیدن،	در	شب	سیر	کردن 3(	پرآوازه	تر،	خاک،	برگردانیدن،	دستگیرشدگان	

کدام1گزینه،1می1تواند1معانی1مناسبی1برای1تعداد1بیشتری1از1واژه1های1زیر1باشد؟.1021
»ُمکاری،1مرّمت،1مخمصه،1مگسل،1منال،1مالزم«

2(	اصالح	و	رسیدگی،	مردانگی،	همراه،	سرمایه 1(	کرایه	دهنده،	اصالح	و	رسیدگی،	همراه،	مردانگی	
4(	اصالح	و	رسیدگی،	رها	مکن،	درآمد	مستغالت،	همراه 3(	کرایه	دهنده،	درآمد	مستغالت،	مردانگی،	سرمایه	

در1کدام1گزینه،1معنی1همة1واژه1ها1درست1آمده1است؟.1031
2(	)دها:	زیرک(	)دوال:	پوست(	)خایب:	بی	بهره( 1(	)زبون:	ناتوان(	)رشحه:	قطره(	)دمان:	مهیب(	
4(	)چنبر:	طوق(	)خبث:	پلید(	)پوییدن:	تالش( 3(	)خور:	زمین	پست(	)دژم:	خشمگین(	)ثقت:	مطمئن(	
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در1کدام1عبارت1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.1041
1(	امیر	را	آز	مال	در	کار	آورد	تا	جانب	مرّوت	مهمل	گذاشت	و	ارتکاب	این	محضور	به	خالف	طریقت	جایز	شمرد.

2(	عرضگه	و	شمار	لشکر	را	وضعی	ساخته	اند	که	دفتر	عرض	را	بدان	معدوم	کرده	اند	و	اصحاب	آن	را	مغلوب.
3(	هنگام	مقابلت	و	مقاتلت	صفوف	سر	به	سر	زاید	باشند	و	هیچ	کدام	به	میدان	مبارزت	فاحش	و	بارز	نکرد.
4(	بدین	قیاس	و	نمط	هر	مصلحتی	که	پیش	آید	به	مردی	یا	به	چیزی	احتیاج	افتد	به	امیر	حوالت	کنند.

در1متن1زیر،1چند1غلط1امالیی1یافت1می1شود؟.1051
»مالئکة1عالم1اعلی1به1عجز1از1ادراک1این1معنی1اعتراف1نموده1که1ما1َعَرفناَک1حّق1معرفتک.1ختم1بیابان1معرفت1که1داند1که1سالک1این1راه1را1در1هر1
قدمی،1قدحی1بدهند1و1مستی1تنگ1شراب،1ضعیف1اهتمال1]را[1در1قدم1اّول1به1یک1قدح1مست1و1بی1هوش1می1گرداند1و1طاقت1ساغر1ذلل1محّبت1

نمی1آرند1و1به1وجد1از1حضور1غایب1می1گردند1و1در1بیقولة1حیرت1می1مانند.«
2(	سه	 	 1(	دو	
4(		پنج 	 3(	چهار	

در1کدام1عبارت،1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.1061
1(		چون	قالب	ظنش	صواب	نماید	ابتدا	کند	به	نام	خدای	عّزوجّل	و	توّکل	بر	وی.

2(	اهل	دنیا	طالب	فراخی	معیشت	و	رفعت	منزلت	و	رسیدن	به	ثواب	آخرت	هستند.
3(	او	را	به	سبب	عقیدت	پاک	از	آن	ورطة	هایل	خالص	داد	و	تمّکن	او	به	غایت	انجامید.

4(	او	از	سر	انبساط	به	جواب	موحش	قیام	نمود	و	آن	چه	واجب	بود	از	مضایق	و	مناصح	به	اتمام	رساند.
عباراِت1زیر،1به1ترتیب1از1چه1کسانی1هستند؟.1071

الف(1گر1بدین1حال1تو1را1محتسب1اندر1بازار1بیند،1بگیرد1و1حد1زند.
ب(1مرد1باید1در1میان1بازار1مشغول1تواند1بود،1چنان1که1یک1لحظه1از1حق1تعالی1غایب1نشود.

2(	محّمد	عوفی،	عین	القضات	همدانی 	 1(	نجم	الّدین	رازی،	محّمد	بن	منّور	
4(	عنصرالمعالی	کیکاووس،	محّمد	بن	منّور 3(	خواجه	نظام	الملک،	عّطار	نیشابوری	

آرایه1های1»استعاره،1حسن1تعلیل،1پارادوکس،1کنایه1و1تضاد«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟.1081
ــشالــف(1عمــر1چــون1بــاد1بــه1تعجیــل1از1آن1می1گــذرد ــة1خوی ــدا1دان ــی1از1کاه1ج ــل1کن ــو1غاف ــه1ت ک
ــشب(1بــر1نمی1آیــم1بــه1تســکین1دل1خــودکام1خویــش ــده1ام1آرام1خوی ــراری1دی ــک1در1بی1ق ــون1فل چ
ــاک ــه1عشــق1پ ــدد1ب ــد1نبن ــرا1امی ــق1چ ــاک1خویــشج(1عاش ــاغ1شــد1از1چشــم1پ ــز1ب شــبنم1عزی
صبــح1ناگردیــده1می1افتــم1بــه1فکــر1شــام1خویــشد(1حــرص1بر1مــن1دردهای1نســیه1را1کرده1اســت1نقد
ــاد ــرش1دراز1ب ــه1عم ــو1دام1ک ــف1همچ هرگــز1نکــرد1یــاد1اســیران1خــاک1خویــشه(1آن1زل

2(	الف،	د،	ب،	ه	،	ج	 	 1(	الف،	ج،	د،	ه	،	ب	
4(	ج،	ب،	د،	ه	،	الف 	 3(	ج،	الف،	ب،	ه	،	د	

بیشترین1مجاز1در1کدام1بیت،1یافت1می1شود؟.1091
گرفـت1(	هر	سـروقد	که	بر	مه	و	خور	حسـن	می	فروخت دگـر	 کاری	 پـی	 درآمـدی،	 تـو	 چـون	
کـه	مـا	دو		عاشـق	زاریـم	و	کار	مـا	زاری	اسـت2(	بنـال	بلبـل	اگـر	بـا	منـت	سـر	یـاری	اسـت
کاسـة	هـر	کس	کـه	می	بینـم	ازین	صهبا	پر	اسـت3(	یـک	سـر	بی	کبـر	در	نمـرود	زار	خـاک	نیسـت
گرفـت4(	می	خواست	گل	که	دم	زند	از	رنگ	و	بوی	دوست دهـان	 در	 نفسـش	 صبـا	 غیـرت	 از	

آرایه1های1بیِت1زیر،1کدام1اند؟.1101
بــه1صحــرای1قناعــت1رو1کــه1بی1آهوســت1آن1صحــرا«»ز1بنــد1حــرص1بر1آهو1چــه1تــازی1نفس1را1چون1ســگ

2(	تشبیه،	مجاز،	کنایه،	پارادوکس 1(		تشبیه،	ایهام	تناسب،	استعاره،	تضاد	
4(	استعاره،	پارادوکس،	ایهام	تناسب،	مراعات	نظیر 3(	استعاره،	ایهام	تناسب،	مجاز،	تضاد	

آرایه1های1همة1ابیات1در1مقابل1آن1ها1درست1است؛1به1جز:.1111
	)جناس	تام،	مجاز(زهی	سـودا	که	خواهـی	یافت	فردا	از	چنین	سـودا	1(	گرت	سـودای	آن	باشـد	کزین	سـودا	برون	آیی
بگذشـتم مسـت	 دوش،	 چمـن	 بزمـگاه	 بـه	 انداخـت2(	 گمـان	 در	 غنچـه	 تـوام	 دهـان	 از	 	)مجاز،	ایهام(چـو	
را3(	چـون	دل	شـب	می	زنـم	صائب	بـر	آهنگ	فغان ناهیـد	 آسـمان	 از	 زمیـن	 بـر	 	)اغراق،	استعاره(می	کشـانم	
	)تشبیه،	واج	آرایی(وگرنـه	کـور	هیهـات	اسـت	در	محشـر	شـود	بینـا4(	ببـر	زیـن	خاکـدان	زنهـار	با	خود	سـرمة	بینش
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اجزای1جمله1های1تشکیل1دهندة1همة1ابیات1»نهاد1+1مسند1+1فعل«1است؛1به1جز:.1121
گشـت آشـکار	 ابـر	 کـه	 ماسـت	 آه	 دود	 از	 پدیـد	شـد1(	 اشـک	ماسـت	کـه	دریـا	 و	ز	سـیل	
باشـد2(	صّیـاد	مـن	آن	اسـت	کـه	نخجیـر	تـو	گـردد تـو	 سـلطان	مـن	آن	اسـت	کـه	هنـدوی	
بـود3(	دسـتگیر	خسـتگان	جـام	مـی	گلرنـگ	شـد رنـگ	 آتـش	 آب	 عـذاران	 آتـش	 مشـرب	
در	کـوی	عشـق	نیسـت	بـه	جـز	نالـه	هم	نفـس4(	در	راه	مهـر	نیسـت	بـه	جـز	سـایه	همنشـین

نمودار1کدام1گروه1اسمی1»غلط«1است؟.1131
2(	بلندترین	کوه	روی	کرة	خاکی 	 1(	سپهر	این	ره	عالی	صفت	

4(		این	دریای	بی	پایان	خونخوار 	 3(	مشتاق	دیدار	سیمرغ	کوه	قاف	

در1عبارِت1زیر،1نقش1واژه1های1مشخص1شده1به1ترتیب،1کدام1است؟.1141
گفت:1»خاموش!1که1در1پستی1مردن،1به1که1حاجت1پیش1کسی1بردن.«

2(	نهاد،	مسند،	مسند،	متمم	 	 1(	نهاد،	نهاد،	متمم،	مسند	
4(	مسند،	متمم،	نهاد،	نهاد 	 3(	مسند،	نهاد،	مسند،	متمم	

در1بیِت1زیر1»چند1مسند1و1چند1قید«1به1ترتیب،1یافت1می1شود؟.1151
گــردی بســیار1 کســی1 گــرد1 اگــر1چــه1بــس1عزیــزی1خــوار1گــردی«»اگــر1

2(	دو	ـ	سه	 	 1(		دو	ـ	دو	
4(	سه	ـ	سه 	 3(	سه	ـ	دو	

کدام1مورد،1از1دیدگاه1زبان1فارسی1»غلط«1است؟.1161
ــوی ــوب1را1بگ ــتة1مغل ــت1بس ــوم1دس  »مظل
ــت ــایند1عاقب ــته1را1بگش ــِت1بس ــن1دس کای

ــا ــر1جف ــر1ب ــد1و1صب ــا1کن ــر1قض ــم1ب ــا1چش 1ت
قفــا« بــر1 ببندنــد1 بــاز1 گشــاده1 اِن1 و1

1(	»و«	یک	بار	حرف	ربط	و	یک	بار	حرف	عطف	است.	
2(	اجزای	جملة	اول	»نهاد	+	مفعول	+	متمم	+	فعل«	است.

3(	در	ابیات	فوق	»پنج	ترکیب	وصفی«	و	»دو	قید«	یافت	می	شود.	
4(	»را«	در	مصراع	اول	حرف	اضافه	و	در	مصراع	سوم	نشانة	مفعولی	است.

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.1171
ــاش ــکن1ب ــپه1ش ــود1س ــه1خ ــیر1ب ــون1ش بــاش«»چ خویشــتن1 خصــال1 فرزنــد1
خویـش1(	همچـو	کمـان	سـخت	ز	طبـع	غیـور	خویـش زور	 ز	 خلقـم	 کشـاکش	 از	 آسـوده	
چینـد	چـو	سـرو	دامـن	هّمـت	ز	خـاک	خویـش2(	سرسـبز	آن	کـه	سـعی	کند	در	هـالک	خویش
خویـش سـفینة	 کـن	 تسـلیم	 گاهـوارة	 ز	 بـاش3(	 مـادر	 کنـار	 در	 بـال	 بحـر	 میـان	
بـاش خویـش	 ذاتـّی	 جوهـر	 نمـای	 گوهـر	 بـود4(	 پـدر	 نـام	 بـه	 زنـده	 کـه	 سـر	 بـه	 خاکـش	

مفهوم1کدام1بیت،1با1دیگر1ابیات،1متفاوت1است؟.1181
فـرش نبـود	 عالیـق	 گـرد	 مـن	 کلبـة	 در	 شـد1(	 مـن	 کاشـانة	 ز	 تهی	دسـت	 سـیالب،	
هیهـات پذیـرد	 فیـض	 رقـم	 کـی	 خاطـرت	 کنـی2(	 سـاده	 ورق	 پراکنـده	 نقـش	 از	 مگـر	
اسـت3(	خـار	صحـرای	عالیـق	نیسـت	دامنگیـر	مـن مـن	 پـرواز	 بـال	 مـن	 ریشـة	 گردبـادم،	
بـود طمـع	 سـرد	 سـخن	 از	 مـن	 دانـة	مـن	شـد4(		بی	برگـی	 لـب	خـود	 بـر	 زدم	 مهـری	کـه	

مفهوِم1ابیاِت1زیر1مصداق1کدام1آیة1شریفه1است؟.1191
خــاک تــّل1 بــر1 روز1 یــک1 تیشــه1  »زدم1
آهســته1تر مــردی1 اگــر1 زنهــار1 کــه1

دردنــاک نالــه1ای1 آمــدم1 گــوش1 1بــه1
ــر« ــت1و1س ــوش1و1روی1اس ــم1و1بناگ ــه1چش ک

	 1(	اِنّی	اعلُم	ماال	تعلمون	
2(	َعلَّم		آدَم	االسماَء	ُکلها	

	 3(	اِنّی	جاعٌل	فی	االرض	خلیفه	
4(	اِنّی	خالٌق	بََشراً	من	طین
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کدام1ابیات،1مفهوم1مشترک1دارند؟.1201
ماننــد1ســرو1و1بیــد1اگــر1بی1بــر1آمدیــمالــف(1مــردم1همــان1ز1ســایة1مــا1فیــض1می1برند
هرچنــد1تشــنه1لب1ز1لــب1کوثــر1آمدیــمب(1مــا1را1بــه1چشــم1شــور،1حســودان1گداختند
ــمج(1چــون1بــاده1آب1شــد1ز1لگــد1اســتخوان1مــا ــاغر1آمدی ــب1س ــه1ل ــم1ب ــم1خ ــا1از1حری ت
ــش1را ــاندیم1خوی ــار1فش ــزار1ب ــن1ه آمدیــمد(1چندی گوهــر1 نظــر1 در1 تــا1همچــو1آب1
ــا ــتخوان11م ــم1اس ــد1قل ــبز1ش ــر1س ــمه(1از1زه ــّکر1آمدی ــان1ش ــل1جه ــذاق1اه ــا1در1م ت

2(	ب،	ج،	د	 	 1(	ج،	د،	ه	
4(	الف،	ب،	ه 	 3(	الف،	ب،	ج	

مفهوم1کلی1همة1ابیات1یکسان1است؛1به1جز:.1211
می	باشـد1(	ز	هّمت	سـاخت	عیسی	بر	سپهر	چارمین	منزل مردانـه	 هّمـت	 گـردون	 فتـح	 کلیـد	
ایـن2(	مـن	همـه	هّمـت	بـر	اسـباب	سـفر	دارم	مـرا از	 بیـش	 نتابـد	 بـر	 مهّیـا	 سـاز	 حضـر	 در	
اسـت3(	اهلـی	گـرت	ز	نخـِل	رطـب	دسـت	کوته	اسـت مقـّدر	 روزی	 کـه	 دار	 بلنـد	 هّمـت	
بـا	دو	جهانـم	کاری از	هّمـت	خـود	 بـاری4(		نیسـت	 نـدارم	 هیـچ	 اگـر	 دارم	 هّمتـی	

کدام1بیت،1دربردارندة1مفهوِم1بیِت1زیر1است؟.1221
آزمــودن کار1 در1 چــه1 و1 کار1 در1 نبایــد1جــز1بــه1خــود1محتــاج1بــودن«»چــه1
کســـی کار	 پـــای	 در	 مینـــداز	 کـــه	افتـــد	کـــه	در	پایـــش	افتـــی	بســـی1(	
مگیـر نیسـت	 اهلّیتـی	 او	 در	 کـه	 یـاری	 مکـن2(	 نیسـت	 منفعتـی	 او	 در	 کـه	 کاری	
مـرّوت از	 اسـت	 دور	 تـوّکل	 و	 بیـکاری	 را3(	 خـود	 بـار	 زنهـار	 مفکـن	 خلـق	 دوش	 بـر	
بـر	دل	خاصـان	ز	عالـم	جـز	غـم	و	بیـداد	نیسـت4(	کار	عالـم	نیـک	دیـدم	هیـچ	بـر	بنیـاد	نیسـت

کدام1بیت،1»فاقد«1مفهوِم1بیِت1زیر1است؟.1231
بی1مــالل آیــد1 تــازه1 چــون1 ــگ1و1لل«»مســتمع1 ــن1گن ــه1گفت ــردد1ب ــان1گ ــد1زب ص
را خـاک	 آن	 جـد	 بـه	 دانـد	 مسـتمع	 را1(	 خاشـاک	 او	 دانـد	 گوشـی	 و	 چشـم	
کـردن شـنو	 بی	سـخن	 نتـوان	 سـخنوری	 محتـاج2(	 زبـان	 از	 بیـش	 بـود	 گـوش	 بـه	 سـخن	
شـد جوینـده	 و	 تشـنه	 چـون	 مسـتمع	 شـد3(	 گوینـده	 بـود	 مـرده	 از	 واعـظ	
تـو از	 دارد	 اسـرار	 جـان	 و	 دل	 در	 عّطـار	 چـون	مسـتمع	نیابـد	پـس	چـون	کنـد	روایـت4(	

مفهوم1کلی1همة1ابیات1یکسان1است؛1به1جز:.1241
هرگـز زاهـدان	 بـه	 نگیـرد	 عشـق	 حدیـث	 هرگـز1(	 شـادمان	 جغـد	 نشـود	 گل	 بـوی	 ز	
کـم کهنسـالی	 بـه	 نگـردد	 عشـق	 شـوخی	 هرگـز2(	 نگـردد	 پیـر	 جـوان،	 افتـاد	 چـو	 دل	
انگشـت	پشـیمانی	نیسـت مسـت	خـوب	اسـت	کـه	هشـیار	نگـردد	هرگـز3(	مـزة	هـوش	جـز	
را سـودا	 داغ	 دوخـت	 نتـوان	 عاقـالن	 بـه	 هرگـز4(	 نـان	 خویـش	 بـه	 نگیـرد	 سـرد	 تنـور	

مفهوم1مقابل1کدام1بیت1»غلط«1است؟.1251
اسـت	1(	راضـی	بـه	قضـا	بـاش	کـه	در	خاطـر	خرسـند نعیـم	 و	 نـاز	 کار	کنـد	 نظـر	 	)پذیرش	مشّیت	الهی(چنـدان	کـه	
گل ورق	 هـر	 گهـران	 روشـن	 دیـدة	 در	 اسـت2(	 کلیـم	 بیضـای	 یـد	 تجلّـی	 	 نـور	 	)اسرار	و	رموز	الهی(از	
آیـد3(	کسـی	کـه	قـاف	قناعـت	وطـن	چـو	عنقـا	کرد فـرود	 سـرش	 عالـم	 دو	 بـه	 دگـر	 	)مناعت	طبع(کجـا	
	)ویرانگری	عشق(همچـون	داغ	اللـه	ریـزد	طشـت	آتـش	بر	سـرش4(	عشـق	هرکـس	را	نهـد	بـر	چهره	خـال	انتخاب

ج از کشور غیرانسانی 99  کنکور خار

مترادِف1واژه1های1»کوشش،1زمین1پست،1میان11ِدو1کتف،1طرح1اّولیه«1به1ترتیب،1کدام1است؟.1261
2(	مناعت،	بیغوله،	غاشیه،	اسلیمی 	 1(	اراده،	باره،	وقب،	تقریظ	

4(	خواست،	معرکه،	َکلّه،	گرته	برداری 	 3(	هّمت،	خور،	غارب،	بیرنگ	
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معنی1مقابل1چند1واژه،1نادرست1است؟.1271
)فروماندن:1متحّیر1شدن(1)سرسام:1هذیان(1)شراع:1شریعت1و1دین(1)عارضه:1رخسار(1)رضوان:1بهشت(1)عازم:1رهسپار(1)تشّرع:1طریقت1و1عرفان(1

)لطیفه:1گفتار1نرم1و1دلپذیر(
2(	سه	 	 1(	دو	
4(	پنج 	 3(	چهار	

در1همة1گزینه1ها،1معنی1واژه1ها1در11مقابل1آن1ها1درست1آمده1است؛1به1جز:.1281
1(	)اندیشه:	اندوه(	)کنف:	کناره(	)کالن:	رئیس(	
2(	)کربت:	اندوه(	)اعال:	نفیس(	)وجنه:	چهره(

3(	)آزرم:	حیا(	)تنیده:	درهم	بافته(	)دستور:	مشاور(	
4(	)ضجه:	شیون(	)متقاعد:	مجاب	شده(	)تطاول:	ستم	و	تعّدی(

در1مِن1زیر،1چند1»غلط1امالیی«1یافت1می1شود؟.1291
»اگر1از1میان1شما1یک1کس1سرَور1نباشد1که1دیگر1اِخوان1و1اولد1و1اعوان1مطابع1رأی1و1مطاوع1فرمان1او1باشند،1مثل1مار1چند1سر1باشد1که1شبی1سرمای1
سخت1افتاد،1خواستند1تا1در1سوراخ1خزند،1هر1سر1که1در1سوراخ1می1کرد،1سر1دیگر1معاندت1می1نمود1و1از1صورت1برودت1خالص1نیافتند1و1بدان1سبب1هالک1

گشتند.«
2(	دو	 	 1(	یک	

4(	چهار 	 3(	سه	
در1میان1گروه1واژه1های1داده1شده1»چند1غلط1امالیی1یا1رسم1الخطی«1به1چشم1می1خورد؟.1301

»حیثیت1و1اعتبار1اجتماعی،1حّظار1مجلس،1حّقه1و1صندوق،1محتســب1و1داروغه،1درع1و1ذره،1برخواســتن1مردگان1و1بعث،1دیالق1و1لغر،1رأفت1و1
شفغت،1راغ1و1زاغ،1سپردن1و1طی1کردن،1زایل1شدن1و1نابودی،1رزق1و1وجه1معاش،1ذل1زدن1و1نگاه1کردن،1حماقت1و1فرومایه1گی«

4(	نه 3(	هشت	 2(	هفت	 1(	شش	
در1کدام1بیت1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.1311

افشـانم1( روان	 تخـت	 ایـن	 بـر	 جـام	 فکنـمجرعـة	 مینـا	 گنبـد	 ایـن	 در	 چنـگ	 غلغـل	
انجـم2( مرکـز	 افـالک	 بـود	 تـا	 اشـباحهمیشـه	 قـّوت	 ارواح	 بـود	 تـا	 همیشـه	
عـذاریتـا	تـرک	سـمن	عـارض	بـودی	نـه	چنیـن	بـود3( مشـک	 بـت	 کـه	 شـد	 چنیـن	 امـروز	
بی	قیـاس4( ذوق	 ز	 زنـدان	 آن	 هـواسانـدر	 تـن	 غـرس	 ز	 گل	 چـون	 بشـکفد	

کدام1آثار1به1ترتیب1»منثور،1منثور،1منظوم،1منظوم«1است؟.1321
1(	سه	دیدار،	پرنده	ای	به	نام	آذرباد،	حملة	حیدری،	تمهیدات

2(	داستان	های	دل	انگیز	فارسی،	من	زنده	ام،	روزها،	لیلی	و	مجنون
3(	فی	حقیقه	العشق،	از	پاریز	تا	پاریس،	قّصة	شیرین	فرهاد،	اسرارالتوحید

4(	سندبادنامه،	فیه	ما	فیه،	دری	به	خانة	خورشید،	پیوند	زیتون	بر	شاخة	ترنج
کدام1دو1واژه1در1بیِت1زیر،1»ایهام«1دارند؟.1331

گوشــمالی1نیســت1حاجت1ســاز1ســیر1آهنگ1را«»از1نواهــای1مخالــف1می1کشــند1آزار1خلــق1
2(	آهنگ،	نوا	 	 1(	نوا،	ساز	

4(	ساز،	آهنگ 	 3(	نوا،	مخالف	
آرایه1های1بیِت1زیر1در1کدام1گزینه1درست1آمده1است؟.1341

پســته1از1بس1خجــل1از1غنچــة1خندان1تو1شــد«»می1کنــد1خندة1خونیــن1بــه1تــه1پوســت1نهــان
2(	کنایه،	استعاره،	تشخیص،	حسن	تعلیل 	 1(	تناقض،	اغراق،	مجاز،	استعاره	

4(	استعاره،	جناس،	مجاز،	حسن	تعلیل 3(	اغراق،	تشخیص،	تشبیه،	ایهام	تناسب	
آرایة1»تشبیه«1در1کدام1بیت،1بیشتر1یافت1می1شود؟.1351

خـط1( بهـار	 از	 رخـت	 بـاغ	 گشـت	 تـوسرسـبز	 نـگاه	 از	 دلـم	 مهـر	 فـزود	 یعنـی	
بینداخـت2( عکـس	 جـان	 آیینـة	 در	 تـو	 رنگـمروی	 همـه	 از	 بگشـت	 پـاک	 تـن	 تختـة	 تـا	
مـراد3( نخـل	 آن	 از	 چیـدم	 بسـی	 عیـش	 ایـنمیـوة	 از	 بهتـر	 ثمـری	 محبـت	 بـاغ	 دهـد	 کـی	
دوسـت4( طـّرة	 خـم	 اسـت	 نجـات	 دام	 نبـودحلقـة	 دام	 ایـن	 در	 کـه	 مرغـی	 حالـت	 بـر	 وای	
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آرایه1هاِی1مقابِل1همة1ابیات1تماما1ًدرست1است؛1به1جز:.1361
را1( مـا	 غـم	 کـوه	 وفـا	 میـزان	 بـه	 سـنجی	 مانـداگـر	 کجـا	 کـم	 سـنگ	 انصـاف،	 پلـة	 در	 را	 )اغراق،	جناس(تـو	
)ایهام	تناسب،	استعاره(چو	نسـرین	صد	گل	آرد	بار	و	چـون	بلبل	هزار	آردبهـار	عمر	خـواه	ای	دل،	وگرنه	این	چمن	هر	سـال2(
)واج	آرایی،	استعاره(گـره	در	خاطـر	خورشـید	از	شـبنم	کجـا	مانـد؟در	آن	دل	از	هـالک	عشـقبازان	غـم	کجـا	مانـد؟3(
)اسلوب	معادله،	ایهام(بـه	حال	خویش	دل	در	زلف	خم	در	خم	کجا	ماند؟مسلسـل	چون	شـود	امواج،	می	پاشـد	ز	هم	کشتی4(

در1کدام1بیت،1مضاف1الیه1مضاف1الیه1و1صفت1مضاف1الیه،1هر1دو،1وجود1دارد؟.1371
بی	زنگارنـــد1( آیینـــة	 دشـــمن	 طمـــع	روی	دل	از	تیـــره	دالن	نیســـت	مـــرازنگیـــان	
از	جهـــان	جـــز	گـــره	دل	ثمـــری	نبســـت	مـــراگرچـــه	چـــون	ســـرو	تماشـــاگه	اهـــل	نظـــرم2(
نفـــس	صبـــح	قیامـــت	نکنـــد	ســـرد	مـــراعـــرق	غیـــرت	پیشـــانی	خورشـــیدم	مـــن3(
ــوان4( ــد	از	اخـ ــرم	نشـ ــف	بی	جـ ــمت	یوسـ ــراقسـ ــر	داد	مـ ــن	دور	هنـ ــه	در	ایـ ــمالی	کـ گوشـ
نقش1واژه1های1مشخص1شده1در1بیِت1زیر،1به1ترتیب1کدام1است؟.1381

ــاب«»آرام1نیســـت1آبلـــه1پایـــان1شـــوق1را ــت،1آب1را1حبـ ــردد1از1حرکـ ــع1نگـ مانـ

2(	مسند،	نهاد،	مضاف	الیه،	نهاد 	 1(	نهاد،	متّمم،	مضاف	الیه،	نهاد	
4(	مسند،	مفعول،	مفعول،	مضاف	الیه 	 3(	نهاد،	مفعول،	مفعول،	متّمم	

در1متِن1زیر،1چند1»صفت1پیشین1و1چند1ترکیب1وصفی«1وجود1دارد؟.1391
»یک1قرن1بیشــتر1است1که1اختالفات1و1جنگ1های1داخلی1مثل1کاردی1بر1پهلوی1این1کشور1نشسته1است،1اما1در1این1فاصله1اروپا1قدم1های1بزرگی1

برای1پیشرفت1برداشته1است.1آن1ها1کارگاه1های1متعّدد1صنعتی1ساختند.«
4(	سه	ـ	هشت 3(	سه	ـ	هفت	 2(	دو	ـ	هشت	 1(	دو	ـ	شش	

در1کدام1بیت،1یک1جملة1»نهاد1+1مفعول1+1فعل«1و1یک1جملة1»نهاد1+1مسند1+1فعل«1یافت1می1شود1و1فاقد1مناداست؟.1401
در	پـی	خورشـید	تابان	روز	و	شـب	چـون	ماه	باشتـا	مگر	صائب	شکسـت	خویش	را	سـازی	درسـت1(
می	کـرد2( دل	 شـکار	 صائـب	 فکـرت	 امـروزهمیشـه	 شـکار	 دل	 نیسـت	 او	 نالـة	 کمنـد	
جگـر3( سـوز	 از	 می	زنـد	 دمـی	 کـه	 امـروزغیرصائـب	 اسـت	 نمانـده	 گفتـار	 گرمـی	 از	 اثـر	
نیسـتی4( نوبهـاران	 و	 خـزان	 نیرنـگ	 بـاشمـرد	 تصویـر	 غنچـة	 صائـب	 خـاک	 بسـاط	 در	

با1توجه1به1رباعِی1زیر،1کدام1گزینه1غلط1است؟.1411
دریــاب1کــه1خســته1بی1ســکون1افتــاده1اســت»در1دام1غمــت1دلــم1زبــون1افتــاده1اســت
چــون1می1دانــی1کــه1بی1تــو1چــون1افتاده1اســت«شــاید1کــه1بپرســی1و1دلــم1شــاد1کنــی

1(	جملة	پایانی،	مفعول	جملة	پیشین	است.
2(	در	رباعی	فوق	»سه	ترکیب	اضافی«	وجود	دارد.

3(	زبون	و	بی	سکون،	هر	دو	صفت	اند	و	نقش	»قیدی«	دارند.
4(	جملة	»دلم	شاد	کنی«	از	»نهاد	+	مفعول	+	مسند	+	فعل«	تشکیل	شده	است.

مفهوِم1کدام1بیت1با1دیگر1ابیات،1متفاوت1است؟.1421
را1( اسـیران	 همـه	 خدایـا	 بخـش	 اسـتخـالص	 زیبایـی	 کمنـد	 اسـیر	 کـه	 کسـی	 مگـر	
ریسـمان	در	پـای	حاجـت	نیسـت،	دسـت	آموز	رادیگـری	را	در	کمنـد	آور	کـه	مـا	خـود	بنده	ایـم2(
رهایـــی3( یابـــم	 قیـــدش	 ز	 کمنـــدمگفتـــم	 در	 ســـر	 آهـــو	 چـــو	 لیکـــن	
مبـاداگـر	چـه	سـنبل	زلفت	بـه	خون	من	تشـنه	اسـت4( کمنـد	 عنبریـن	 آن	 از	 دل	 رهایـی	
مفهوِم1کدام1بیت،1در1مقابل1آن1»غلط«1آمده1است؟.1431

مســـتی1( اســـرار	 مگـــو	 مســـتوران	 )پرهیز	از	سخن	گفتن(حدیـــث	جـــان	مگـــو	بـــا	نقـــش	دیـــواربـــه	
آبـــــــی2( نمی	بخشـــــــند	 را	 کارســـــــکندر	 ایـــن	 نیســـت	 میّســـر	 زر	 و	 زور	 )اثربخشی	عنایت	معشوق(بـــه	
ـــه	کـــس	نگفـــت3( ـــارف	ســـالک	ب ـــّر	خـــدا	کـــه	ع ـــنیدِس ـــا	ش ـــروش	از	کج ـــاده	ف ـــه	ب ـــم	ک )الهام	شدن	راز	معرفت(در	حیرت
ـــیدز	شـــوق	روی	تـــو	شـــاها	بدیـــن	اســـیر	فـــراق4( ـــرِگ	کاه	رس ـــه	ب ـــش	ب ـــز	آت ـــید	ک ـــان	رس )فنای	عاشق(هم
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کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.1441
برســـد بی1گمـــان1 چنـــد1 هـــر1 درهــا«»رزق1 از1 جســتن1 اســت1 عقــل1 شــرط1

ـــذاریچشـــم	بســـتن	ز	تماشـــای	دو	عالـــم	ســـهل	اســـت1( ـــران	نگ ـــه	دل	را	نگ ـــعی	ک ـــن	س ـــعی	ک س
ــعی	را2( ــت	سـ ــذار	دسـ ــا	مگـ ــوّکل	در	حنـ قفـــل	روزی	گـــر	کلیـــدی	دارد	ابـــرام	اســـت	و	بـــساز	تـ
بـــه	قـــدر	آنچـــه	فرمـــان	می	بـــری	فرمانـــروا	گـــردیدر	ایـــن	درگاه	ســـعی	هیچ	کـــس	ضایـــع	نمی	مانـــد3(
کـــه	ســـعی	بیهـــده	پاپـــوش	مـــی	درد	مثـــل	اســـتبـــه	اقتضـــای	قضـــا	کار	خویـــش	را	بگـــذار4(
مفهوِم1بیت1زیر1از1کدام1بیت،1دریافت1می1شود؟.1451

کجا1دیدی1که1بی1آتش،1کسـی1را1بـوی1عود1آید«»بســوز1ای1دل1که1تــا1خامی،1نیاید1بــوی1دل1از1تو
افروختیـــم1( را	 یـــار	 روی	 گـــرم	 نـــگاه	 ـــش	خـــود	ســـوختیماز	 ـــت	در	آت ـــی	عاقب ـــا	ز	خام م
ــمطمـــع	خـــام	نشـــد	ز	آتـــش	حرمـــان	پختـــه2( ــور	کنیـ ــم	آرزوی	حـ ــه	دوزخ	برویـ ــر	بـ گـ
شناســند3( میخانــه	 قیمــت	 آسـتآتش	نفســان	 کار	 چـه	 خرابـات	 بـه	 را	 افسـرده	دالن	
بـرآر4( گـو	 مـا	 خرمـن	 از	 دود	 عشـق	 بـرآرد	 چـون	خلیـل	از	شـعله	بـاغ	دلگشـا	دارد	سـپندگـر	
بیِت1زیر1با1کدام1بیت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.1461

در1خـود1بطلب1هـر1آن1چـه1خواهی،1کـه1تویی«»بیــرون1ز1تــو1نیســت1هرچــه1در1عالــم1هســت
ـــوختیم1( ـــس	را	س ـــا	نف ـــینة	دری ـــث	در	س ـــا	عب ـــتم ـــوده	اس ـــاحل	ب ـــان	س ـــود	در	دام ـــر	مقص گوه
ـــتچـــرا	صـــدف	نکنـــد	چـــاک	ســـینه	را	صائـــب2( ـــاب	اس ـــناس	نای ـــه	گوهرش ـــه	ک ـــن	زمان در	ای
هسـت	بی	جایی	اگر	زیر	فلک	جای	خوشـی	اسـتبی		کسی	هاســت	اگــر	هســت	کســی	در	عالــم3(
نیاورنـد4( در	 نظـر	 بـه	 کسـی	 را	 خویـش	 خودبین	کسی	که	نیست	در	این	عهد،	چشم	ماستجـز	
مفهوِم1بیت1زیر1از1کدام1بیت،1دریافت1می1شود؟.1471

آزمـــودن کار1 در1 چـــه1 و1 کار1 در1 نبایـــد1جـــز1بـــه1خـــود1محتـــاج1بـــودن«»چـــه1
هـــم1( از	 مـــرا	 پیکـــر	 بـــَدرد	 گـــر	 نبینـــــی	از	پـــــی	کاری	نیـــــاز	پیـــــکارمنیـــاز	
دریـــا2( از	 زور	 بـــه	 رفـــت	 نتـــوان	 ایبـــی	زر	 نـــه	 محتـــاج	 زور	 بـــه	 داری	 زر	 ور	
ـــاجکـــرده	ام	غنچه	صفـــت	بـــاغ	خـــود	از	خانـــة	خویـــش3( ـــن	محت ـــه	گلش ـــاره	ب ـــد	پ ـــا	دل	ص ـــتم	ب نیس
ـــق4( ـــف	ح ـــی	آورد،	زان	لط ـــی	م ـــازی	سرکش ــاجبی	نی ــه	درد	احتیـ ــازد	بـ ــال	سـ ــدگان	را	مبتـ بنـ
کدام1بیت،1با1بیِت1زیر1قرابت1مفهومی1دارد؟.1481

ـــام«»هــر1آن1که1گــردش1گیتــی1به1کین1او1برخاســت ـــد1ای ـــری1کن ـــش1رهب ـــر1مصلحت ـــه1غی ب
ــدا1( ــود	پیـ ــم	نمی	شـ ــان	دل	بی	غـ اگـــر	بـــرون	دهـــم	از	دل	غـــم	نهانـــی	خویـــشدر	ایـــن	جهـ
ُگل	بـــه	چشـــم	روزنـــم	از	مهـــر	و	مـــاه	افتـــاده	اســـتروزگارم	تیـــره	و	بختـــم	ســـیاه	افتـــاده	اســـت2(
بگریـــزد3( کـــه	 تیـــر	 آن	 َقـــَدر	 کمـــان	 روییـنز	 شـوی	 پـای	 سـرا	 گرچـه	 ُکشـدت	
آیینـة	عیـش4( تیـره	شـد	 اگـر	 بس	عجب	نیست	که	گیتی	همه	افسون	و	دم	استبـی	مـی	روشـن	
کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1ارتباط1مفهومی1دارد؟.1491

ــق ــرط1عش ــن1از1ف ــان1م ــوخت1ج ــو1س اّولیـن1شـرط1عشـق«»مگ خموشـی1اسـت1هـان،1

ــی1( ــم	دینـ ــه	عالـ ــد	بـ ــی	بگزیدنـ ــر	گروهـ عاشـقی	دیـن	مـن	و	بی	خبـری	کیـش	من	اسـتهـ
افروختـــه	از	شـــمع	دل	بی	خبـــران	اســـتبـــر	بی	خبـــری	زن	کـــه	چـــراغ	حـــرم	غیـــب2(
نبـــودموقتــی	کــه	شــدم	بــا	خبــر	از	ِســّر	دهانــش3( خبـــر	 هیـــچ	 خـــود	 هســـتی	 از	
خویشـتنم4( از	 بی	خبـر	 او	 از	 دارم	 خبـر	 منـمتـا	 کـه	 نیایـد	 آواز	 مـن	 ز	 وجـودش	 بـا	

کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1قرابت1مفهومی1دارد؟.1501
ــردم ــه1می1بُ ــوِق1خلیف ــه،1ش ــه1جاذب ــان1ب ــداد«»چن ــط1بغ ــای1از1ش ــوَدم1پ ــر1نمی1ش ــه1ت ک

ـــاط1( ـــای	نش ـــه	پ ـــد	ب ـــوب	ش ـــبزه	لگدک ـــاط	س ز	بـــس	کـــه	عـــارف	و	عامـــی	بـــه	رقـــص	برجســـتندبس
ـــاط2( ـــه	نش ـــاندم	ب ـــان	می	کش ـــه	چن ـــال	کعب کـــه	خارهـــای	مغیـــالن	حریـــر	می	آیـــدجم
ــة	عشــق3( ــان	پســت	شــد	تران ــان	چن ــن	زم فریـاددر	ای بلبـالن	 ز	 نخیـزد	 بهـار	 در	 کـه	
بسـمل	کرده	ایـمکـم	نشـاطی	نیسـت	آزادی	از	ایـن	وحشت	سـرا4( رقـص	 زیـر	شمشـیر	شـهادت	
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در1کدام1گزینه1معنی1همة1واژه1ها1درست1است؟.1511
1(	)بهرام:	مریخ(	)بهیمه:	ستور(	)درع:	زره(

2(	)کیوان:	زحل(	)توش:	اسب	سرکش(	)تعبیه	کردن:	قرار	دادن(
3(	)برازندگی:	لیاقت(	)صور:	جشن	و	سرور(	)شوکت:	جاه	و	جالل(
4(	)تکریم:	گرامی	و	عزیز(	)زهی:	آفرین(	)خواجه	وش:	کدخدایی(

کدام1گزینه،1می1تواند1معانی1مناسبی1برای1تعداد1بیشتری1از1واژه1های1زیر1باشد؟.1521
»یم،1دها،1مطلق،1ارک،1مسحور،1پایمردی«

	 1(	دریا،	هشیار،	شادمانی،	شیفته	
2(	بحر،	شادمانی،	قلعه،	سهمگین

3(	مجذوب،	بی	شرط	و	قید،	دریا،	دژ	
4(	قلعه،	زیرکی	و	هوش،	رهاشدن،	آسان	گرفتن

معنی1چند1واژه،1درست1است؟.1531
)گرم1رو،1مشتاق(1)سکندری:1باوقار1و1آرام(1)چلمن:11بی1َعرضه(1)خمره:1مستی(1)ُمسِلم:1قطعی(1)ُکنده:1هیزم(1)دمساز:1درد1آشنا(1)خستن:1درخواست1کردن(

2(	چهار	 	 1(	سه		
4(	شش 	 3(	پنج	

در1میاِن1گروه1واژه1های1داده1شده،1چند1غلط1امالیی1یافت1می1شود؟.1541
»سترگ1و1عظیم،1الحاح1و1اصرار،1چابک1و1فرض،1سرسام1و1هزیان،1وزر1و1وبال،1محمل1و1کجاوه،1قو1و1غریو،1اهمال1و1کاهلی،1صافی1و1بی1غش،1ذه1آب1

دیدگان،1شیفته1و1مسهور،1مضحک1و1مسخره1آمیز،1عاذم1و1راهی،1شک1و1شاعبه«
2(	شش	 	 1(	پنج		
4(	هشت 	 3(	هفت	

در1متن1زیر،1چند1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.1551
»از1جمله1حقوق1پادشاهان1ماضی1بر1وارث1مملکت،1یکی1آن1است1که1دوستان1پدر1را1عّزت1و1حرمت1دارد1و1مهمل1نگزارد.1چندان1که1تواند1با1قریب1

و1شهری1و1خویش1و1عام1رفق1و1تواضع1کند1که1به1منسب1زیان1ندارد.1با1خصم1قوی1درنپیچد1که1پنجه1با1قالب1افکندن1نه1مصلحت1است.«
2(	دو	 	 1(	یک		

4(	چهار 	 3(	سه	

در1کدام1بیت،1»غلط1امالیی«1وجود1دارد؟.1561
کنشـت1( در	 صوفـی	 چـون	 عقلـم	 رسـنسـخرة	 در	 قاضـی	 چـو	 شـهرم	 شـهرة	
اسـت2( علّـت	 را	 رسـن	 چرخـه،	 اسـتگـردش	 زلّـت	 ندیـدن	 را	 چرخه	گـردان	
بی	سـخن	اند3( سـخنش	 انـدر	 بدگـوی	 و	 ذمیـمطاعـن	 بدگـوی	 و	 طاعـن	 سـخن	 باشـد	 چـه	 ور	
کنـدگـر	فکنـده	اسـت	او	مـرا	در	ذّل	غربـت	گـو	فکـن4( واال	 مـرا	 خواجـه	 خدمـت	 انـدر	 غربـت	

کدام1آثار،1به1ترتیب1»منظوم،1منثور،1منظوم،1منثور«1است؟.1571
1(	اتاق	آبی،	تحفةاالحرار،	مرصادالعباد،	لطایف	الطوایف

2(	سمفونی	پنجم	جنوب،	پیامبر	و	دیوانه،	فرهاد	و	شیرین،	تیرانا
3(	الهی	نامه،	پیوند	زیتون	بر	شاخة	ترنج،	پیامبر	و	دیوانه،	گلستان

4(	دیوان	غربی	ـ	شرقی،	کویر،	الهی	نامه،	مثل	درخت	در	شب	باران
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در1کدام1گزینه1ترتیِب1ابیات1با1در1نظر1گرفتن1آرایه1های:1»تناقض،1اغراق،1مجاز،1لّف1و1نشر1و1ایهام«1درست1است؟.1581
خــم1گــو1ســر1خــود1گیــر1کــه1خم1خانه1خــراب1اســتالــف(1مــا1را1ز1خیــال1تــو1چه1پروای1شــراب1اســت
ــف1ســیاه ــو1در1آن1زل ــاه1ت ــو1روی1چــو1م راســتی1را1چــه1شــب1تیــره1و1خــوش1مهتابی1اســتب(1پرت
ــا1شــاهد1رعنــا1چــه1کارج(1تــا1نپنــداری1کــه1ســلمان1را1نظر1بر1شــاهد1اســت مســت1جــام1عشــق1را1ب
توانایــی1چشــم1ســاحرش1در1ناتوانــی1بــودد(1چنــان1کاندر1پریشــانی1ســرافرازی1کنــد1زلفش
ـ1(1ســیل1سرشــکم1را1کجا1مژگان1تواند1بســت1ره بــا1خــار1و1خس1کــی1می1توان1بســتن1ره1ســیالب1راه

	 ـ	،	د		 1(	الف،	ج،	ب،	ه
2(	الف،	هـ،	ج،	ب،	د	

	 ـ	،	ج،	الف،	ب	 3(	د،	ه
4(	د،	هـ،	ج،	ب،	الف

در1همة1ابیات،1هر1دو1آرایة1تشبیه1و1استعاره1وجود1دارد؛1به1جز:.1591

رادفتـر	گل	را	بـه	آب	چشـم	خواهـد	پـاک	شسـت1( خیـز	 شـبنم	 رخسـار	 آن	 بلبـل	 ببینـد	 گـر	
را2( شـب	خیز	 نالـة	 ندانـد	 قیمـت	 خسـی	 راهـر	 شـبدیز	 ایـن	 قـدر	 دانـد	 کـه	 بایـد	 خسـروی	
پـاک	کـن	از	خـار	و	خـس	ایـن	بحر	گوهـر	خیز	راخامشـی	دریا	و	گفت		وگو	خس	و	خاشـاک	اوسـت3(
راشـوکت	شـاهی	سبک	سنگ	اسـت	در	میزان	عدل4( پرویـز	 کوهکـن	 خـوِن	 بـه	 می		گیـرد	 عشـق	

آرایه1هاِی1بیِت1زیر1کدام1اند؟.1601
کــه1چــرا1روز1فــراق1و1شــب1هجــران1تار1اســت«»روشــنت1گــردد1اگــر1خــال1و1خطــش1را1بینــی

2(	حسن	تعلیل،	استعاره،	ایهام،	پارادوکس	 	 1(	تشبیه،	تضاد،	مجاز،	استعاره	
4(	تشبیه،	لّف	و	نشر،	ایهام	تناسب،	پارادوکس 	 3(	استعاره،	لّف	و	نشر،	مجاز،	تضاد	

در1کدام1بیت،1آرایة1»لّف1و1نشر1و1ایهام«1به1چشم1می1خورد؟.1611
اّمـا1( تلـخ	اسـت	 تـو	 نـوش	 لـب	 ز	 دارمگرچـه	کامـم	 شـیرین	 قّصـة	 دهـد	 گـوش	 کسـی	 گـر	
شـبانروزی2( دارم	 غمـی	 زلفـش	 و	 رخ	 سـودای	 روزیز	 شـبی	 نمی	گـردد	 او	 وصـال	 صبـح	 مـرا	
بـاز3( آمـد	 حدیـث	 بـه	 گویـا	 تـو	 شـیرین	 شـیداییلـب	 هـر	 ز	 شـور	 بسـی	 بـرآورده	 کـه	
ظلمتـم4( و	 نـور	 غـرق	 مویـش	 و	 روی	 کـو	نظربـازی	کـه	سـیر	صبـح	و	شـام	مـن	کنـدبـا	خیـال	
در1همة1ابیات1واژه1ای1یافت1می1شود1که1»هم1آوا«1دارد؛1به1جز:1621.1

ماسـت1( قـدر	 دون	 ملـک	 مقـام	 برتریـن	 کنیـمچـون	 چـرا	 زبونـی	 دیـو	 دسـت	 بـه	 چندیـن	
را2( رنـدان	 مـا	 کـه	 میـارای	 فـردوس	 آویزیـمبـاغ	 حـور	 دامـن	 در	 کـه	 نیسـت	 آن	 سـر	
نکونامـی3( بنـد	 در	 سـرگردان	 صوفـی	 نیارامـیای	 درد	 زیـن	 نیاشـامی	 درد	 تـا	
محـکدر	خلـوص	منـت	ار	هسـت	شـکی	تجربـه	کـن4( چـو	 نشناسـد	 خالـص	 زر	 عیـار	 کـس	
در1مصراع1های1زیر،1جمعا1ًچند1فعل1نیاز1به1مفعول1دارد؟.1631

الــف(1بیار1ســاقی1و1همســایه1گو1دو1چشــم1ببند
ب(1عاشــقان1را1نتــوان1گفــت1کــه1بــاز1آی1ز1مهر
ج(1مــن1از1کمنــد1تــو1اّول1چو1وحش1مــی1برمیدم
د(1مالمتــم1نکنــد1هــر1کــه1معرفــت1دارد

4(	هفت 3(	شش	 2(	پنج	 1(	چهار		
نقش1واژه1هاِی1مشخص1شده1در1بیِت1زیر،1به1ترتیب،1کدام1است؟.1641

در1دیــدة1روشــن1گهــران1خــواب1نیایــد«»غافــل1نکنــد1بســتر1گل،1شــبنم1مــا1را
	 1(	مسند،	نهاد،	مفعول،	نهاد	

2(	نهاد،	مفعول،	مسند،	نهاد
	 3(	نهاد،	مسند،	مفعول،	مسند	

4(	مسند،	نهاد،	مفعول،	مسند
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در1مصراع1دوم1همة1ابیات،1مسند1بر1سایر1اجزای1جمله1مقّدم1شده1است؛1به1جز:.1651

مـی	دزدد1( قـدم	 بی	خـار	 گل	 بسـاط	 از	خـار	مغیـالن	تـو	شـداز	 زخمـی	آن	پـای	کـه	
نهـان2( پوسـت	 تـه	 بـه	 خونیـن	 خنـدة	 پسـته	از	بـس	خجـل	از	غنچـة	خنـدان	تـو	شـدمی	کنـد	
را3( مشـرق	 سـیه	 خورشـید	 دیـدة	 در	 طالـع	آن	صبـح	کـه	از	چـاک	گریبـان	تـو	شـدکـرد	
مسـتغنی4( شـود	 فـردوس	 گلشـن	 از	 آشـنا	دیـدة	هـر	کـس	کـه	بـه	دیـوان	تـو	شـدصائـب	
با1توّجه1به1رباعی1زیر،1همة1گزینه1ها1»کاماًل«1درست1هستند؛1به1جز:.1661

ــد ــر،1روی ــو1ب ــب1ج ــر1ل ــمن1ب ــه1س ــد»روزی1ک ــو1جوی ــب1ج ــه1ل ــس1ک ــرم1دل1آن1ک خ
او کــه1 نالــه1 بشــنود1 آب1 مطــرب1 می1گویــد«از1 1ترانــه11ای1 خوشــک1 رود1 بــر1

1(	»ک«	در	خوشک	نشانة	تقلیل	است	و	»خوشک	ترانه	ای«	نقش	مفعولی	دارد.
2(	در	رباعی	واژه	های	یافت	می	شود	که	هم	آوا	دارد	و	حذف	فعل	نیز	مشهود	است.

3(	یک	متمم	به	شیوة	کهن	در	ابیات	دیده	می	شود	و	»مطرب	آب«	اضافة	تشبیهی	است.
4(	زمان	افعال	مضارع	اخباری	و	التزامی	است	و	»سه	جمله«	به	شیوة	بالغی	سروده	شده	است.

مفهوِم1کدام1بیت1با1ابیاِت1دیگر،1تفاوت1دارد؟.1671
اسـتاز	خموشـی	می	تـوان	صائـب	بـه	معنـی	راه	بـرد1( دزدیـدن	 نفـس	 گوهرجـو	 غـّواص	 مایـة	
خامشـی2( داراالمـان	 در	 راه	 نـدارد	 اسـتغـم	 پژمـردن	 غـم	 از	 فـارغ	 تصویـر	 غنچـة	
کار3( روی	 از	 گفتـن	 کـم	 وقـت	 روزگارهمـه	 ایـن	 در	 خاّصـه	 اسـت	 گزیـده	
اسـتدهـن	بـه	حـرف	مکـن	بـاز	چـون	صـدف	صائـب4( نایـاب	 گوهرشـناس	 کـه	 زمانـه	 ایـن	 در	

مفهوِم1کدام1بیت1با1بقیه1متفاوت1است؟.1681

مـا1( کشـتی	 آسـوده	 بـود	 نیسـتی	 بحـر	 زندگانـیدر	 گـرداب	 را	 مـا	 سـاخت	 سرگشـته	
وقت	نخلی	خوش	که	پیش	از	غنچه	بستن	بار	بستعشـرت	فصـل	بهـاران	خنـده	واری	بیـش	نیسـت2(
هـم	بـه	چشـم	بسـته	بایـد	خوانـد	ایـن	تحریـر	رانقـش	هسـتی	سـر	خط	لـوح	خیالی	بیش	نیسـت3(
فناسـت4( بـرق	 آمـادة	 قلـم	 یـک	 هسـتی	 مشـت	خاشاکی	که	نتوان	سوختن	در	بیشه	نیستسـاز	

مفهوِم1کدام1بیت1با1سایر1ابیات1تفاوت1دارد؟.1691

زننـــدکژدمـــان	گـــر	بـــه	خلـــق	نیـــش	زننـــد1( خویـــش	 جـــان	 بیـــم	 از	 اغلـــب	
یـــار	بـــد	بـــر	جـــان	و	بـــر	ایمـــان	زنـــدمـــار	بدزخـــم	ار	زنـــد	بـــر	جـــان	مـــرد2(
زنـــد3( راعـــی	 پـــای	 بـــر	 	 مـــار	 آن	 ــنگاز	 ــه	سـ ــرش	را	بـ ــد	سـ ــد	بکوبـ ــه	ترسـ کـ
پلنـــگنبینـــی	کـــه	چـــو	گربـــه	عاجـــز	شـــود4( چشـــم	 چنـــگال	 بـــه	 بـــرآرد	
همة1ابیات1با1»ما1عرفناک1حق1معرفتک«1قرابت1مفهومی1دارند؛1به1جز:.1701

بیـان	دیگـر	مکـن	ای	فیـض	جـز	اوصـاف	حالی	راتو	را	این	وصف	ها	چون	نیست	خالی	زن	تن	از	گفتن1(
ذات2( مهـر	 شـعاع	 در	 دل	 دیـدة	 گـردد	 	چـون	نشـان	یابـد	کسـی	از	نـور	بی	نـام	و	نشـانخیـره	
گفـت3( چـو	 عرفنـاک	 مـا	 حدیـث	 دوران	 بیـاناعـرف	 ظـرف	 در	 تـو	 اوصـاف	 بحـر	 نیایـد	 خـود	
میدانـیدر	مجالـی	کـه	کشـد	موکـب	اوصـاف	تـو	صـف4( کنـد	 کـه	 کـو	 آن	 وسـعت	 را	 وهـم	

کدام1بیت1»فاقد«1مفهوم1بیِت1زیر1است؟.1711
ــای ــر1ج ــو1ب ــر1م ــَود1س ــو1بُ ــتی1ت ــا1هس ــدای«»ت ــه1خ ــری1ره1ب ــو1نب ــر1م ــه1س ــا1ک حق

مـــردوار1( بشـــکن	 طبـــع	 قـــرارچهارچـــوب	 کـــن	 وحـــدت	 غـــار	 درون	 در	
دویـی2( رنـگ	 آئینـه	ام	 بـر	 بَسـت	 هسـتی	 تا	کسـی	خـود	را	نمی		بیند	به	وحدت	واصل	اسـتوهـم	
ز	خـود	نگذشـتن	ایـن	جـا	هّمـت	مردانـه	ای	داردمـدان	کار	کمـی	بـا	زحمـت	هسـتی	به	سـر	بردن3(
نیسـت4( مهـر	 بـام	 سـر	 بـه	 جـز	 سـایه	 اسـتپـرواز	 حـق		آرمیـدن	 بـه	 تـو	 رمیـدن	 خـود	 از	
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مفهوِم1عباراِت1زیر1در1کدام1بیت،1آمده1است؟1721.1
»خدا1را1چه1دیدی1برادر1من؟1از1قدیم1گفته1اند:1کاچی1به1از1هیچی!1چه1بسا1همین1پانزده1تا1مین1برایمان1کاری1افتاد.«

ببنـــد1( سرچشـــمه	 ز	 آب	 ســـلیم	 ــویای	 ــتن	جـ ــوان	بسـ ــد	نتـ ــر	شـ ــو	پـ ــه	چـ کـ
باشـــد2( گـــران	 نایافتـــه	 باشـــدآب	 رایـــگان	 بیابنـــد	 چـــون	
کنـــار	خـــون	خـــود	ار	گـــر	بریـــزی	بـــر	زمیـــن3( بـــر	 ریـــزی	 روی	 آب	 کـــه	 بـــه	
کشـــید4( نتـــوان	 اگـــر	 را	 دریـــا	 هـــم	بـــه	قـــدر	تشـــنگی	بایـــد	چشـــیدآب	

عبارِت1زیر1با1کدام1بیت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.1731
ــن1آســوده1دل1شــو ــا1ک ــود1اینج را«»حســاب1خ خــود1 کار1 جــزا1 روز1 بــه1 میفکــن1

صبـح1( چـون	 بـرآرد	 اسـت	 حـال	 نشـمرده	 دارددم	 حسـابی	 روز	 مّدنظـر	 در	 هرکـه	
شـو2( مهّیـا	 خـط،	 انصـاف	 دفتـر	 رسـیدگشـود	 حسـاب	 نوبـت	 را	 تـو	 بی	حسـاب	 	کـه	
مگـذارخـود	حسـابی	خـط	پاکی	اسـت	ز	دیوان	حسـاب3( فـردا	 بـه	 کـرد	 تـوان	 امـروز	 چـه	 آن	
را4( نفـس	 یـک	 نشـمرده	 برنیـارد	 سـینه	 چـون	صبـح	هـر	کـه	در	دل	بیـم	حسـاب	دارداز	
کدام1بیت1با1بیِت1زیر،1مفهومی1یکسانی1دارد؟.1741

ــد«»یوســف1بــه1ایــن1رهــا1شــدن1از1چــاه1دل1مبند ــی1ات1کنن ــه1زندان ــد1ک ــار1می1برن ــن1ب ای
زنـخ1( چـاه	 از	 دل	 آویخـت	 تـو	 زلـف	 خـم	 افتـاددر	 دام	 در	 و	 آمـد	 بـرون	 چـاه	 کـز	 آه	
مسـتغنی2( اسـباب	 پـردة	 از	 نیسـتند	 بینـاعزیـزان	 شـود	 پیغمبـر	 یعقـوب	 پیرهـن	 بـوی	 ز	
چـاه3( ز	 یوسـف	 مـاه	 بـرون	 آمـد	 مـاهگـر	 اوج	 بـر	 چـاه	 از	 چشـمه	 آن	 شـد	
هواگیـر4( گشـت	 دلـم	 مـرغ	 نظـر	 راه	 افتـاداز	 در	 کـه	 دام	 بـه	 کـه	 کـن	 نگـه	 دیـده	 ای	
بیِت1زیر1با1کدام1بیِت،1قرابت1مفهومی1دارد؟.1751

ــت ــا1از1اوس ــه1دیده1ه ــده1و1هم ــان1ز1دی آرزوســت«»پنه پنهانــم1 صنعــت1 آشــکار1 آن1
را1( بهانه	جـو	 دل	 چـو	 غالـب	 اشـتیاق	 راشـود	 او	 دیـده	 کـه	 کسـی	 بـه	 نظـاره	 کنـم	 و	 روم	
می		نگـرم2( را	 تـو	 کـه	 آیـد	 حسـد	 را	 کسـی	 می	نگـرمگـر	 خـدا	 صنـع	 در	 تـو	 روی	 در	 نـه	 مـن	
فگنـدی	دیـده	و	دانسـته	آخـر	در	بـال	خـود	رانمی	گفتـم	مکـن	در	عشـق	ای	دل	مبتـال	خـود	را3(
نیسـتچـون	نـور	که	از	شـمع	جدا	هسـت	و	جدا	نیسـت4( و	خـدا	 آیـات	خـدا	هسـت	 عالـم	همـه	
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