
1 
 رشتة انساني ـ ادبيات فارسي

 

 (69)انساني ـ  معني كدام لغت، درست است؟ . 1

 هاي رومي معادل ماه دوم بهار است.( ايار: از ماه2 ( دمدمه: با خشم سخن گفتن و آواز دادن.1
 چوبي يا آهني كه اطراف محوّطه يا باغي نصب كنند. ( قاب: نردة4 ( صبوح: باد خنك و لطيفي كه از جانب شمال وزد.3

 (69)انساني ـ  ها، درست است؟در كدام گروه، معني همة واژه . 2

 ( )تعبيه: مراقبت( )لاف: خودستايي(2  ( )تَرب: حيله( )تعدّي: تطاول( 1
 (بُرات: حلقة بيني شتر( )توجّع: دروغ گفتن)( 4 مغرور شدن( )كوپال: زره جنگي(  :( )غُرّه3

 (69)انساني ـ  جز:اند، بهها درست معني شدهدر همة موارد، واژه . 3

 نشيني(( )غريبه: نادر( )دهش: انصاف( )صحبت: هم2 افكند: ميراث( )بارقه: جلوه(( )پاي مردي: شفاعت( )پس1
 با دقت( ( )اورند: اورنگ( )آوند: معلّق( )بِرّ و بِر:4 (روزيبيگاه: بي( )چوك: شباويز( )ترنّم: نغمه( )3

 حريف مقلوب، خادم سمات، حدّ نسااب،وف، ضياء و عقار، الغاي بردگي، مخزول و نالان، كرة اثير، لهاي )انيس و مأدر ميان واژه . 4

 (69)انساني ـ  ها، تماماً درست است؟رساي شهيدان( املاي كدام واژه

 ة اثير( انيس و مألوف، الغاي بردگي، كُر2 ( خادم سمات، چاه زلالت، حدّ نصاب1
 ( كُرة اثير، رساي شهيدان، حريف مقلوب4 ( ضياء و عقار، مخزول و نالان، الغاي بردگي3

 (69)انساني ـ  املايي وجود دارد؟ غلطدر كدام بيت،  . 5

 آيداش مطلب رخصت نظاره كليم / صلاي سير گل از باغبان نمي( ز غمزه1
 فصحتي( گرميَش را ضجرتي و حالتي / زان تَبِش، دل را گشادي 2
 ( خشمگين شد از آن گروه لئيم / گشت واقف ز راز شيخ عليم3
 ران ضمير مرا چمن / كَارواح قدس جز طرف آن چمن نيندم( جايي است ضي4

 (69)انساني ـ  در بيتِ:« نام مشبهِ محذوف» . 6

 مده است؟در كدام بيت، آ« هواي روشن از رنگش مغبّر گشت و شد تيره / چو جان كافر كشته ز تيغ خسرو والا»
 ( گريه آبي به رخ سوختگان باز آورد / ناله فريادرس عاشق مسكين آمد1
 ( تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار / كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد2
 ( لاله بوي مي نوشين بشنيد از دم صبح / داغ دل بود به اميّد وفا باز آمد3
 اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد/ گريه( رسم بد عهدي ايّام چو ديد ابر بهار 4

 (69)انساني ـ  ها همگي در بيتِ زير، وجود دارد؟كدام آرايه . 7

 «ن كشتة آن تير و كمانمماكنون نه مرا كشتي از آن ابرو و مژگان / ديري است كه »
 ( جناس، لف و نشر مرتّب، استعاره مصرحه2  ( تشبيه نهفته، اشتقاق، استعاره1
 ( تشبيه نهفته، لف و نشر مشوش، مراعات نظير4 جناس ناقص، استعاره مكنيه ( مراعات نظير،3

 (69)انساني ـ  ترتيب، كدام است؟هاي )لف و نشر، پارادوكس، استعاره، تشبيه، ايهام( بهتواليِ ابياتِ زير، براساس آرايه . 8

 ر همالف( شاد ز تو روان من، زنده به بوت جان من / ذكر تو بر زبان من مخفي و آشكا

 ب( زهر قهرت گرچه شيرين است اندر كام عاشق / ليك قهر آن به كه گاهي باشد و گاهي نباشد

 رخ و زلف تو دلم را / وردي است كه صبح و شام دارم رج( ذك

 د( روز تاريك و شب تيره و اقبال سياه / همه زان خال و خط و طرّة مشكين دارم

 هت گلاب زدهاي لبت خنده بر شراب زده / چشم من بر ره( 
 ، ب، جه ( د، الف، 4 ه( د، ب، ج، الف، 3 ، د، الفه( ج، ب، 2 ه( ج، الف، ب، د، 1

 (69)انساني ـ  ترتيب، خالق كدام آثارند؟به« بهشتي، تحقيق ماللهند، مطلع الشمس مراتع»پديدآورندگان  . 9

 البلدان مرآةها، قانون مسعودي، ها و آدم( موش1
 الامصار، منتظم ناصريالنّظار و غرايب تحفةهاي خشم، ( خوشه2
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 التّنجيم، المآثر و الآثار صناعة ( سال پنجم الجزاير، التفهيم لاوائل3
 ها، آثار الباقيه عن القرون الخاليه، خيرات الحسانها و خرچنگ( آدم4

 (69)انساني ـ  است؟« فخرالدّين علي صفي»در كدام گزينه همة آثار، متعلّق به  . 11

 ( منظومة محمود و اياز، زادالعارفين، لطايف الطوايف2 الانوار، زادالعارفين روضة( منظومة محمود و اياز، 1
 الطوايف، انيس العارفين، منظومة محمود و اياز( لطايف4 الانوار روضةالحيات، الطوايف، مسائل( لطايف3

 (69)انساني ـ  نويسنده و مترجم كدام اثر، كاملاً درست است؟ . 11

 ( الايّام: طه حسين )مترجم: اسلامي ندوشن(2 ( اتلّلو: گوته، )مترجم: ناصرالملك(1
 ( تاريخ طبري: محمد جرير طبري )مترجم: نصراله منشي(4 كوب(هاي دوشنبه: آلفونس دوده )مترجم: زرّين( قصّه3

 (69)انساني ـ  عبارتِ زير چند تكواژ دارد؟ . 12

 «ايش زيبا و بديع آراسته و مزين گردد.ن نيست كه به چندين آرآبهترين شعر، »
 ( بيست و پنج4 ( بيست و چهار3 ( بيست و سه2 ( بيست و دو 1

 (69)انساني ـ  جز:در همة ابيات وجود دارد، به« قرينة معنوي»حذف فعل به  . 13

 كمند ماهرويان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذمّ  ( گرفتار1
 اي مرگ به كه بيماريه پيش طايفه( من آبروي نخواهم ز بهر نان دادن / ك2
 ( چشمي كه جمال تو نديدست چه ديده است / افسوس بر اينان كه به غفلت گذرانند3
 ( به دوستي كه ز دست تو ضربت شمشير / چنان موافق طبع آيدم كه ضرب اصول4

 (69)انساني ـ  ، صورت گرفته است؟«اليه بر مضافمضاف»در كدام بيت، تقديم  . 14

 خرام انسان را / مدام رونق نوباوة جواني نيستصنوبر( درخت قد 1
 ( گر تشنگان باديه را جان به لب رسد / تو خفته در كجاوه به خواب خوش اندري2
 گو بسراي( بوستاني است مرا از گل و از روي كمال / به سرا آمدي اي بلبل خوش3
 الحان رارسد مژدة گل بلبل خوش( رونق عهد شباب است دگر بستان را / مي4

 (69)انساني ـ  است؟ غلطبا توجه به بيتِ زير، كدام گزينه  . 15

 «يد به منصورم كه در دار فنا / گفت چندين حرف حق، يك حرف حق نشيند و رفتآگريه مي»
 ، وجود دارد.«صفت پيشين»( در بيت دو 2 ( در بيت دو جملة ناگذر وجود دارد.1
 است.« فنا»اليه در منصورم، مضاف« م»( ضمير 4 است.( نهاد در جملة پاياني به قرينه، محذوف 3

 (69)انساني ـ  در عبارت زير، كدام است؟« جملة وابسته»نمودارِ درختي  . 16

 «پالايد.اين صافي سحّار اوست كه سخن را به زيباترين شكل و قالب مي»

 

 

 

 

 
1 )  2 ) 
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3)   4) 
 
 
 
 

 (69)انساني ـ  دارد؟بيتِ زير با كدام بيت، قرابت مفهومي  . 17

 «چون قلم از خويش سرها بر تراش / سر بسي خواهد سروكار سخن»
 رسدرسد / سر تا بريده نيست به افسر نمي( دولت به مُلك عشق به هر سر نمي1
 ( رنگين سخنان در سخن خويش نهانند / از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل2
 ور سخن در ميان سخن( سخن را سر است اي خداوند و بن / ميا3
 رسد( گوش گران پيكر دهريم و نزد ما / پيغام آشنا به رسيدن نمي4

 (69)انساني ـ  متنِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 18

خورند. تا سير بخورد و ايشان گرسنه زن برخاست و طفلان را به بهانه در خواب كرد و مهمان گمان چنان برد كه ايشان با او مي»

 «خفتند.
 خود به زبان آنچه مرا در دل بود ( خواستم سوز دل خويش بگويم با شمع / داشت او1
 ديدار تو / چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع( همچو شمعم يك نفس باقي است بي2
 ( شمع مسكين نه كه سوزنده و سركش باشد / قسمت اين بود كه پروانه در آتش باشد3
 زوال خويشتن رسوزي چه باك / او جمال جمع جويد دز را از خويشتن( شمع بزم افرو4

 (69)انساني ـ  بيتِ زير با كدام عبارت، قراب مفهومي دارد؟ . 19

 «دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست / جاي جشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است»
 ان دارد.طرف را زيحلم در گذراند كه هر دو عالم را نشايد كه سفاهت از عامي به ( 1
 ( آتش، گوهر علوي است وليكن چون به نفس خود هنري ندارد با خاك برابر است.2
 ( گوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفيس است و غبار اگر به فلك رسد همان خسيس.3
 رساند.( هر كه نفسي شريف و گوهري بلند دارد خويشتن را از محل وضيع به منزلتي رفيع مي4

 (69)انساني ـ  كليِ كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟مفهومِ  . 21

 ام ليك وقت مستي بين / كه ناز بر فلك و حكم بر ستاره كنم( گداي ميكده1
 ( نگهباني ملك و دولت بلاست / گدا پادشاه است و نامش گداست2
 ( دلا دائم گداي كوي او باش / به حكم آن كه دولت جاودان به3
 بر تارك هفت اختر پاي / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي( خشت زير سر و 4

 (69)انساني ـ  جز:مفهومِ همة ابيات با يكديگر يكسان است، به . 21

 ديدگان / شبنم كند خنك جگر داغ لاله را ( اشك است غمگسار دل داغ1
 ريزد( ديده از اشك و دل از داغ و لب از آه پر است / عشق در هر گذري رنگ دگر مي2
 جز چشم تري نيستبا اشك مگر آتش دل را بنشانيم / ما را كه نصيب از تو به (3
 كني از اشك تلخ خود صائب / تو را شراب از اين خوش گوارتر ندهند( چه شكوه مي4

 (69)انساني ـ .........يعني: صبر كردند تا حضرت علي )ع( .....« صبر كردند تا از فرايض و سنن فارغ شد و به نوافل و فضايلِ نماز ابتدا كرد» . 22

 گاه واجبات آن را انجام داد و فارغ شد.( مستحبات نماز را به جاي آورد و آن1
 غ شد.زمان جراح از معالجه و درمان فار( فضايل و فرايض نماز را به پايان رساند، هم2
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 كرد. ( مقدّمات نماز و واجبات آن را تا پايان سلام انجام داد و مستحبات نماز را شروع3
 طور كه بايد به پايان رساند؛ سپس واجبات را شروع كرد.( مقدّمات و مستحبات نماز را انجام داد و آن4

 (69)انساني ـ  مفهومِ بيتِ زير با كدام بيت، تناسب دارد؟ . 23

 «بگفتا رو صبوري كن در اين درد / بگفت از جان صبوري چون توان كرد»
 بيداد نيكوان همه بر آشنا رود( اي آشناي كوي محبّت صبور باش / 1
 س گرم خود اي تشنه جگر / كه چو دل آب شود چشمة حيوان گردد( صبر كن بر نَف2َ
 ( صبوري ورز اگر خواهي كه كام دل به دست آري / سرانجام همه كارت بُود از صبر پا برجا3
 سردمدمد بر آهن م كه نصيحت همي كند به صبوري / به هرزه باد هوا ميس( هر آن ك4

 (69)انساني ـ  مفهومِ كدام بيت، با ابيات ديگر تفاوت دارد؟ . 24

 شود ز سيمايشآيد / بيان عشق عيان مي( رخ مرا كه بر او سيم اشك مي1
 ( اشك حافظ خرد و صبر به دريا انداخت / چه كند؟ سوز غم غشق نيارست نهفت2
 افتد چه ها كنند؟رود / تا آن زمان كه پرده بر ( حالي درون پرده بسي فتنه مي3
 م بداني]رازها[( غم دل به كس نگويم كه بگفت رنگ رويم / تو به صورتم نگه كن كه سراير 4

 (69)انساني ـ  كدام ابيات، با يكديگر، قرابت معنايي دارند؟ . 25

 بريدهم گر تو اسير ميكني / دست به بند ميكشم گر تو هلاك ميالف ا روي به خاك مي

 ش كه پيشت مردن / خوشتر كه پس از تو زندگاني كردنب ا باز آي و مرا بك

 رسان دوستج ا گر زر فداي دوست كنند اهل روزگار / ما، سر فداي خاك رسالت

 د ا سري داريم فداي خاك پايت / گر آسايش رساني ور گزندم
 ( ب ـ ج4 ( ج ـ د3 ( الف ـ ج2 ( الف ـ د1
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 69ي ي انساننامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 1ي ا گزينه1

 )صبوح را با صبا اشتباه نگيريم.(

 1ي ا گزينه2

 : فراهم كردن، آراستن و آماده كردن // كوپال: گرز آهني // توج ُّع: دردمندي و زاريتعبيه

 3ي ا گزينه3

 گاه: دير، شامگاهبي

 2ي ا گزينه4

يا « چاه ضلالت)»ها نادرست آمده است. در ديگر گزينه« مغلوب خادم سماط، ضياع و عقار، مخذول و نادان، رثاي شهيدان، حريف»املاي 

 هاي صورت سؤال نيامده است!(اصلاً در ميان تركيب« چاه ذلالت»

 2ي ا گزينه5

 نادرست است. )تَبِش = تابش(« فُّسحت»املاي 

هاي زيبايش زيرا نگران آسيب رسيدن به گلخواند تا از باغ و گلشن ديدن كنند ـ : همچنان كه باغبان مردم را فرا نميمعناي بيت نخست

 هاي خود مهمان سازد!است ـ نبايد انتظار داشت كه يار غمزه كند و ما را به زيبايي

 4ي ا گزينه6

اي سخن گويد؛ بيت دوم از سرخي لاله و بيت سوم از دميدن صبح و گل لاله.  اما بيت صورت تست از پديدهبيت نخست از اشك سخن مي

 توان همان ابر بهاري باشد.كند كه ميكه آسمان روشن را تيره ميگويد مي

 4ي ا گزينه7

 لف  و نشر نامرت ب )مشوش(«مژه»به « تير»گردد و برمي« ابرو»در مصراع دوم: كمان، به 

ها بايد نظر طراح محترم را پذيرفت و آن را تشبيه نهفته گزينه توان استعاره از مژه و ابروي يار دانست، اما با توجه بهرا مي« آن تير و كمان»

 )مضمر( دانست. 

 2ي ا گزينه8

داند، اما شود، زيرا شاعر زهر را شيرين ميديده مي« ب»فقط در بيت « پارادوكس»«د»شود هم بيت ديده مي« ج»لف  و نشر، هم در بيت 

گويد كه در برابر ديگران و در خلوت خود ياد تو بر زبانم جاري است و اين غيرممكن نيستشاعر مي« فال»در مصراع دوم بيت 

« بو»ايهام ي مكنيه استو تشخيص استعاره»ه« شود هم در بيت تشخيص ديده مي« ج»هم در بيت خورندخط مي 4و  1هاي گزينه

 آشكار است.»ه« در بيت « شراب»به « لب يار»در بيت الف و تشبيه 

 1ي ا گزينه9

 4ي ا گزينه11

 3ي ا گزينه11

 3ي ا گزينه12

يع / آراست + ه / و / مزي ن / گرد + ـَ د/ كه / به / چند + ين / آرا + ـِ ش/ ـِ / زيب + ا / و / بد به + ترين / شعر / آن / ن + است + 

44 تكواژ 

 (3)و  1ي ا گزينه13

 ي لفظي()حذف به قرينه ]ش خبر باشد[گرفتارِ كمند ماهرويان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذم 

نياز از فعل است؛ بنابراين نبايد حذف فعل را در مورد ذاتاً بيي استثنائي جمله( است و جملهجزئي )صوت، شبهي استثنائي يكجمله« افسوس»

 هاي استثنائي است.ي جملهاي و برخلاف نگاه كتاب درسي به مقولهآن الزامي دانست. اين پرسش كاملاً سليقه

 2ي ا گزينه14

 پرسش طرح شده است.« راي فك اضافه»در واقع از 
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 هتشنگان باديه را جان = جانِ تشنگان بادي

 4ي ا گزينه15

 است. « آيدام ميگريه»نخستين فعل اين جمله 

جاي شناسه ضميرِ شان هميشه سوم شخص است و بهها، شناسهگفتند، زيرا برخلاف ساير فعلمي« شخصهلازم يك»ها از قديم به اين گونه فعل

 :نمايد؛ نمونهكند و شخص فعل را معين ميپس از جزء اسمي فعل مرك ب تغيير مي

 آيد و ...مي اشآيد، گريهمي اتآيد، گريهمي امگريه

 آمد و ... مانآمد، حيف شآمد، حيف محيف

 گرفت و ... شانگرفت، حرص شگرفت، حرص محرص

 است و ... شاست، سرد تاست. سرد مسرد

 3ي ا گزينه16

ي وابسته ساز است؛ پس، فعل جملهپيوند وابسته« كه»مرك ب،  يي پيرو يا وابسته است. در اين جملهساز بيايد، جملهآنچه پس از پيوند وابسته

 است كه در اين جا فقط نيازمند مفعول است.« پالودن»از مصدر 

 1ي ا گزينه17

 گذشتن از جان در راه رسيدن به هدف: مفهوم مشترك دو بيت

 ...«)توجه به كسره و درنگ در بيت نخست مهم است: گوشِ گرانِ پيكرِ دهريم و 

 4ي گزينه ـ18

 از خودگذشتگي مفهوم محوري تست:

 3ي ا گزينه19

كند. )پرسش گويد كه مقام و منصب ارزش وجود كسي را دگرگون نميي برتري نيست. بيت سوم ميگويد كه اصل و نسب مايهبيت دوم مي

 دقيق و زيبايي بود!(

 2ي ا گزينه21

 والامقامي درويشان مفهوم محوري تست:

 هر كه بامش بيش، برفش بيشتر :مفهوم بيت دوم

 2ي ا گزينه21

 نشاند.اشك، تاب و تب عشق را فرو مي مفهوم محوري تست:

 3ي ا گزينه22

 4ي ا گزينه23

 جمع نشدن عشق و شكيبايي مفهوم محوري تست:

 3ي ا گزينه24

 عشق پنهاني كردني نيست. مفهوم محوري تست:

 (3)و  1ي ا گزينه25

 .3ي ت هم گزينهدرست اس 1ي هم گزينه

 ي معشوق: تسليم در برابر ارادههاي الف و دمفهوم مشترك بيت

 فشاني عاشق در راه عشق: جانهاي ج و دمفهوم مشترك بيت


	adabiat ensani 96 porsesh
	adabiat ensani 96 pasokh

