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 رشتة تجربي ـ ادبيات فارسي

 (69)تجربي ـ  اند؟ها همگي درست معني شدهدر كدام گزينه، واژه . 1

 ينده(آ)منكَر: ناپسند(، )هرّا: آواز مهيب(، )طالع: بر( 2 )جرز: اتاق و ايوان(، )حرز: تعويذ(، )قدح: كاسه(( 1
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 م( كُرند، متواتر، مطاوعه، گا2  ( كهَر، متمادي، طوع، خُطوه1
 ( باره، متقارب ، مطاع، خطوات4  ( كُميت، مُمد، مطيع، خُطوه3

 (69)تجربي ـ  درست است؟« همگي»ها، معني كدام گروه از واژه . 3

 رّه: فروغ ايزدي(، )مهجور: متروك(( )خ2َ پيكار(، )مصابيح: ستارگان(( )ناورد: 1
 رسد(، )حضيض: نشيب(از دور به نظر مياي كه ( )اشباح: سياهي4 ترين(، دَهِش: سرگشتگي(( )مِهين: بزرگ3

 (69)تجربي ـ  املايي وجود دارد؟ غلطدر كدام گروه كلمه،  . 4

 ( وزر و وبال، مؤانست و دوستي، شيوه و نسق، تأنّي و وقار2 ( ملجأ و مأوا، اخوّت و دوستي، برائت و بيزاري، نطق غرّا1
 ( متلألئ و درخشان، سفر و حضر، سياق مطلب، لمحه و لحظه4 نفرتمتبركه، تقاس و تلافي، انزجار و  ع( بحبوحه و اثنا، بقا3

 (69)تجربي ـ  است؟ غلطدر متنِ زير، املاي كدام واژه،  . 5

مستأجر بستان و ضامن مستقلات را كه دخل به مشروط وفا نكرده باشد در استيفاي مضمون سخت نگيرد و بهه خخهر معاملهه »

 «تر ارزاني دارد تا منتفع گردد.با منفعتچيزي مسامحه كند و بار ديگري عملي از خن 
 ( مستقلاّت4 ( مضمون3 ( مسامحه2 ستيفا( ا1

 (69)تجربي ـ  خثارِ زير به ترتيب از چه كساني است؟ . 6

 «الاخوانتحفةشرح اشعار متنبي، اميرارسلان، »

 الدّين عبدالرزاق كاشانين حسام خوسفي، عمادالدّين فقيه كرماني، كمال( اب1
 الدّين عبدارّزاق كاشانياي معرّي، نقيب الممالك، كمالعل( ابوال2
 ( ابوالعلاي معرّي، ابن حسام خوسفي، عمادالدّين فقيه كرماني3
 ( عمادالدّين فقيه كرماني، نقيب الممالك، ابوالعلاي معرّي4

 (69)تجربي ـ  است؟ غلطكدام گزينه  . 7

 است.بند عرفاني خود، شهرت فراواني كسب كردهخاطر ترجيعن دوازدهم، به( هاتف اصفهاني: سيّد احمد هاتف اصفهاني، شاعر معروف قر1
 نگ و صلح: رماني است از لئون تولستوي، در اين كتاب اوضاع اجتماعي روسيّه در هنگام لشكركشي ناپلئون بدان كشور تشريح شده است.ج( 2
 اشاره كرد.« ماه نو و مرغان آواره»و « ذن چيست؟»ه توان بهاي او ميمعاصر، از ترجمه يه( ع. پاشايي: مترجم و نويسند3
 ( ابوعلي دقّاق: فقيه و عارف قرن پنجم و ششم، اهل نيشابور و از مريدان ابوالقاسم قشيري بود.4

 (69)تجربي ـ  نويسنده و موضوع كدام اثر، كاملاً درست است؟ . 8

 ه: احمد عروضي سمرقندي، تعليم و تربيت( چهار مقال2 ( اسرار التوحيد: ابوسعيدابوالخير، حكايات عرفاني1
 الصبيان: ابونصر فراهي، آموزش فنون شاعري( نصاب4 : محمدرضا حكيمي، مسائل اجتماعي و سياسيالحياة( 3

 (69)تجربي ـ  درست است؟« تماماً »هاي مقابل كدام بيت، خرايه . 9

 ار بسازي، چون عودم ار بسوزي )ايهام تناسب، حسن تعليل( مدر چنگ آرزويت سوزم چو عود و سازم / چون چنگ( 1
 آميزي(خنديدنم )پارادوكس، حس يهمستانه شد سرماي يهتا در غمت گريان شدم هم شاد و هم خندان شدم / اين گري( 2
 يابم كه هست / طالعم طوفاني از هجران طولاني تو )جناس، تضاد(( كي به اقيانوس وصلت دست مي3
 حيوان به تاريكي در است / لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب )تلميح، استعاره(( چشمه 4

 (69)تجربي ـ  به ترتيب، در كدام ابيات خمده است؟« معادله، ايهام، استعاره و اغراق تشبيه، اسلوب»هاي خرايه . 11

 ها كه رسيد از دلم به خرمن ماه / چو ياد عارض خن ماه خرگهي خوردالف( چه ناله

 خواجه ز اسباب به جز محنت نيست / عرق از بار گران قسمت حمّال شود يهبهر ب(

 گذرم / همچو ديوانه كه از پيش دبستان گذردج( بر گرفتاري دل خنده زنان مي
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 د( دل همچو سنگت اي دوست به خب چشم سعدي / عجب است اگر نگردد كه بگردد خسيابي

 نگيرد با منتگفتم ختش در زنم خفاق را / گفت: سعدي در ه ( 
 ه( د، الف، ب، ج، 4 ، جه ( د، ب، الف، 3 ، د ه( ج، ب، الف، 2 ، الف، ده ( ج، ب، 1

 (69)تجربي ـ  هاي كدام گزينه، در بيتِ زير وجود دارد؟خرايه يههم . 11

 «گويي چنين شيرين كه شوري در من افكنديترش بنشين و تيزي كن كه ما را تلخ ننمايد / چه مي»
 اق، حسن تعليلر( ايهام تناسب، اغ2  يح، تضاد( ايهام، تلم1
 آميزي، ايهام تناسب( كنايه، حس4  آميزي( تضاد، تلميح، حس3

 (69)تجربي ـ  مله است؟جمتنِ زير، فاقد كدام نوع  . 12

بسيار به خير كه اين خبر را شنيد، شامان شد و از سفر چشم پوشيد. فرداي خن روز چوپان دختر را به خير داد. خير پس از رنج »

 «خوشبختي و كاميابي رسيد.
 ( سه جزئي گذرا به متمم2 ( چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم1
 ( سه جزئي گذرا به مسند4 ( چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند3

 (69)تجربي ـ  ها كاملاً يكسان است؟ساختمان كدام گروه از واژه . 13

 چهل چراغ، كمربند، سفيد رود ( شاهكار،2 گلبها، شب كلاه، كاهمايه، خون( دست1
 بندشكر، پس كوچه، گردن، ني( راد مرد4 ( چوب لباس، سه تار، شترمرغ، پيش پرده3

 (69)تجربي ـ  در معناي يكسان، به كار رفته است؟« گرفتن»در كدام ابيات، فعل از مصدر  . 14

 ما سخن حق نكنيبخصم خطا گفت نگيريم بر او / ور به حق گفت جدل  رالف( حافظ ا

 كني به حال ضعيفان / تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عيادتب( شنيدمت كه نظر مي

 ج( گيرند مردم دوستان نامهربان و مهربان / هر روز خاطر با يكي ما خود يكي داريم و بس

 داني / بر مردم رند نكته بسيار مگيرد( صوفي چو تو رسم رهروان مي
 ج ـ د( 4 ( ب ـ ج3 ( الف ـ د2 ( الف ـ ب1

 (69)تجربي ـ  صورت گرفته است؟« معنوي يهقرين»در كدام بيت، حذف فعل به  . 15

 لب شيرين دهان سيم اندام / تفاوتي نكند گر دعاس يا دشنام ر( حكايت ا1
 ( كسان را دِرم داد و تشريف و اسب / طبيعي است اخلاق نيكو نه كسب2
 عشق و ارادت نظر به هيچ نكردمهاي تو دانم كه تا ز چشم برفتي / به چشم ( به چشم3
 بر دو چشم سعدي نه / كه هر كه چون تو گرامي بود به ناز آيد خاك، قدم ي( به جا4

 (69)تجربي ـ  ها، يكسان است؟واژه يهدام گزينه، تعداد تكواژهاي همكدر  . 16

 ( جهانگيران، اسم نويسي، پراكندگي2  ساله( آزادانه، هزارتوماني، هر1
 ( زيباسازي، آينه بندان، پريشان حال4 ناسزاگويي، دانشجوييشناسي، ( نشانه3

 (69)تجربي ـ  مفهومِ بيتِ زير، با كدام بيت تناسب دارد؟ . 17

 «خلق چو مرغابيان زاده ز درياي جان / كي كند اينجا مقام مرغ كز خن بحر خاست»

 ستدلكش مقامي دلگشاست / ساقي گلچهره كو و مطرب خوشگو كجا يه( منزلي خوش خان1
 ام بازام امروز كه بلبل شده( هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند / گل ديده2
 بدخبر مفكن سايه بر خراب / در اوج سِدره كوش كه فرخنده طايري ]جغد[( چون بوم 3

 او / زان كه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود يه( دولت از مرغ همايون طلب و ساي4
 مفهومي دارد؟ «تقابل»با كدام بيت بيتِ زير،  . 18

 «گرددگردد / مگر روزي كه از اين بند غم خزاد ميون شاد ميبه زندان قفس مرغ دلم چ»
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 يدم كه آزادي هوس باشد مرا / از قفس گويم نفس تا در قفس باشد مراصمن نه آن ( 4
 (69)تجربي ـ  جز:ابيات با يكديگر تناسب دارند، به يهمفهومِ كليِ هم . 19

 ( تو سلامت گزين كه نام دلم / از ملامت به هر زبان افتاد1
 روي در سلامت نيست / راه عشاق بجز ملامت نيستعشق را ( 2
 ( به جان و سر كه نگردانم از وصال تو روي / و گر هزار ملامت رسد به جان و سرم3
 از دست جور نفس ناپرهيزگار ضكه خواهد برد جان نازنين / روز عر اه( بس ملامت4

 (69)تجربي ـ  بيتِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 21

 «بنياد استموقع و بيانس مزن بر در اين كهنه رباط / كه اساسش همه بي يهخيم»
 بايد گذشت / بر درختي هر زمان چون تاك پيچيدن چرا( زين گلستان عاقبت چون باد مي1
 ( قصرش گلستان ارم صدرش دبستان كرم / در هر شبستان از نعم بستان نو پرداخته2
 خبر از غلغل چندين جرسيدر پيش / وه كه بس بي ( كاروان رفت و تو در خواب و بيابان3
 ( گشتيم پير از غم دنيا و آخرت / پشت كمان خميده ز فكر دو خانه است4

 (69)تجربي ـ  مفهومِ كدام يت، با ساير ابيات متفاوت است؟ . 21

 ( گدايي در ميخانه طرفه اكسير است / گر اين عمل بكني خاك زر تواني كرد1
 د روز به خلق / تا به شب بر در معبود گدايي نكني( پادشاهيت ميسّر نشو2
 ( اي پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد / تو نيز با گداي محله برابري3
 اين در به آفتاب رود؟ يه( گدايي در جانان به سلطنت مفروش / كسي ز ساي4

 (69)تجربي ـ  بيتِ زير، باكدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 22

 «تر استخهنگاش خوشعشق / اين ساز شكسته نواي ما را ايبشكن دل بي»
 ( چو گل رفت از چمن با باغبان گفت از وفاداري / كه تا بلبل به باغ آيد نگهدار آشيانش را1
 اي است( هر پاره از دلم چمني از نگاه اوست / آيينه چون شكسته شد، آيينه خانه2
 نگرديد تو مرا وجود / لب از شراب كام يهشكسته به ميخان يه( چون شيش3
 خبر افتاد( هر كس ز برم رفت كه آرد خبر از يار / باز آمد و از خويش چو من بي4

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

 «ام من و اين بس عجب مدار / روز فراق را كه نهد در شمار عمرعمر زندهبي»
 نباشد / اساس زندگي خضر را ثبات نباشد( در آن ديار كه هجران بود حيات 1
 ( بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد / دل را قيامت آمد شادان چگونه باشد؟2
 كران فراق( بسي نماند كه كشتي عمر غرقه شود / ز موج شوق تو در بحر بي3
 روزگاري؟( روزگار و هر چه در وي هست بس ناپايدار است / اي شب هجران تو پنداري برون از 4

 (69)تجربي ـ شود؟به ترتيب، از كدام ابيات دريافت مي« قراري عاشق، توصيه به فروتنيپشت پا زدن به دنيا، صداقت، بي»مفاهيمِ  . 24

 رود / تا به خن زلف پريشانم نگاه افتاده استالف( هر سر موي حواس من به راهي مي

 عريان مطلب يهخيين ب( رو نگه داشتن از صاف ضميران مطلب / عيب پوشيدن از

 ما خانه به دوشان مطلب يهج( تا دلت سرد ز اسباب تعلّق نشود / ختش از كوچ

 تزلزل نيست هر كس چون علم استاده است / عشرت روي زمين از مردمِ افتاده استد( بي
 ( ج، ب، الف، د4 ( ج، الف، د، ب3 ( الف، ج، د، ب2 ( الف، ب، د، ج1

 (69)تجربي ـ  رابت مفهومي دارد؟بيتِ زير، با كدام بيت ق . 25

 «عشق ز مرغان بوستان بشنو / جمال يار ز گل برگ سبز تابان شد سرود»
 كند / بلبل و قمري چه خواند، ياد خداوندگار( هر گل و برگي كه هست ياد خدا مي1
 ( سرو شد افراخته كار چمن ساخته / نعره زنان فاخته بر سر بيد و چنار 2
 تونم به چه دل بود نگارا / كه به چشم من جهان شد همه زرنگار بي( سر باغ و بوستا3
 دل از زنگ اگر برآيد / هر برگ سبز اين باغ طوطي خوش نوايي است يه( آيينه خان4
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 69ي علوم تجربي نامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 2ي ه گزينه1

 وجو كردن ژوهيدن: پژوهيدن، جستجرز: ديوار // صبوح: شراب بامداري، عامل سرمستي // واپ

 1ي ه گزينه2

 )كُميت: اسب سرخ مايل به سياه // كُرند: اسبي با رنگي ميان زرد و بور(

 2ي ه گزينه3

 ها // دِهِش: بخشش، دادگري و انصافمصابيح: چراغ

 رسند، كالبدهاميهايي كه از دور شبيه كالبد انسان به نظر )دِهَشت: سرگشتگي( // اشباح: جمع است؛ سياهي

 3ي ه گزينه4

 تقاص و تلافي

 4ي ه گزينه5

 است.« غلّه»ي ريشههم« مستغلات»حتماً به ياد داريد كه 

 2ي ه گزينه6

 4ي ه گزينه7

 شد اين گزينه را انتخاب كرد.ي ديگر ميزيسته است. البته با توجه به درستي سه گزينهابوعلي دّقاق در قرن چهار و پنج مي

 2ي ينهه گز8

 3ي ه گزينه9

 «.(سازم»نيز و حتي « عود»ايهام تناسب دارد، « چنگ)»حسن تعليل پذيرفته نيست. استدر بيت نخست اصلاً علتي ذكر نشده

 آميزي پذيرفته نيست.حسشوداي كه مستقيماً مربوط به يكي از حواس بدني باشد يافت نميدر بيت دوم، واژه

 در بيت سوم آشكار است.« طوفاني»و « طولاني»و جناس ميان « وصل و هجران»تضاد ميان 

بيت چهارم، تمثيلي است براي اين موضوع كه براي  قبلاً هم گفتيم كه در تمثيل نبايد از راه استعاره و كنايه به منظور تمثيل برگشت. توجه:

هاي بيان شده در اين بيت هاي بزرگ، بايد دليري و همت به خرج داد و دل به دريا زد. اين مفهوم از تمثيلها و آرزورسيدن به خواسته

شود و استعاره از موفقيت و خوشبختي و ... است؛ زيرا نقض غرض مي« گنج»يا « لؤلؤ»يا « ي حيوانچشمه»آيد و ديگر نبايد گفت كه مثلاً برمي

 كنيم.استعاره تبديل مياي به نام تمثيل را به آرايه

 1ي ه گزينه11

كشد، هيچ چيزي به او شود )از باري كه حمّال بر دوش ميميديده« ب»بي شك بايد كارمان را با اسلوب معادله آغاز كنيم كه تنها در بيت 

كشند و نگهداري مالشان مي رسد جز زحمت و عرق ريختنش و اين مثالي است براي اين موضوع كه ثروتمندان زحمت بسياري براي حفظنمي

شودديده مي« د»و « الف»هاي در بيت« اغراق»خوردخط مي 4ي گزينهروند(سپارند و ميو نهايتاً آن را به بازماندگانشان مي

شود: ديده مي« درنگيرد»ي در واژه« هـ»ي نخست )ايهام بيت گزينهآشكار است« الف»ي بيت استعارهخوردهم خط مي 3ي گزينه

 شود.(ور نميشعله -2كند. اثر نمي -1

 4ي ه گزينه11

 4ي گزينهشود نه تلميحدر اين بيت نه حسن تعليل ديده مي

هم « شور»آورد و ايهام تناسب آميزي پديد ميي شيرين به گفتار، حسدادن مزه. نسبت1دادنكنايه است از بدخلقي به خرج« ترش نشستن»

 آشكار و تكراري است.

 3ي ه گزينه12

جزئي با متمم // داد: چهارجزئي با پوشيد: سه/ چشمجزئي با مسند /شنيد.( // شد: سه ]از شر[شنيد: چهارجزئي با مفعول و متمم )خير خبر را 

 جزئي با متمممفعول و متمم // رسيد: سه

                                                 
 شود انگار كه از چيزي ناراحت و ناخرسند هستيم.مان درهم ميخوريم، ناخواسته چهرهميوقتي ترشي  -1
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* ** 

 1ي ه گزينه13

 اسم + اسمي نخست چنين ساختاري دارند: ي گزينههر چهار واژه

 ي چهارم يكسان نيستند:ها در گزينهاما براي نمونه، ساختار واژه

 بند: اسم + اسمكوچه: صفت يا قيد + اسم // گردناسم // پسشكر: اسم + رادمرد: صفت + اسم // ني

 2ي ه گزينه14

 است.در معني بازخواست كردن و خرده گرفتن آمده« گرفتن»هاي الف و د در بيت

 3ي ه گزينه15

 ]2است.كردني [ي لفظي. )طبيعي است اخلاق نيكو نه كسب حذف شده اما به قرينه« است»از پايان بيت نخست و دوم، فعل 

ي معنايي است زيرا چنين ... و اين حذف به قرينه ]خورمسوگند مي[هاي تو خورد: به چشمهاي يارش سوگند ميدر بيت سوم، شاعر به چشم

 شود.نميي قبل يا بعد ديدهفعلي در جمله

 2ي ه گزينه16

ر + ان // اسم + نويس + ي // پراكند + ـِ + ي// نشان + ـه + شناس + آزاد + انه // هزار + تومان + ي // هر + سال + ـه // جهان + گي

 ي// نا + سز + ا + گو + ي // دان + ـِ ش + جو+ ي // زيب + ا + ساز + ي // آينه + بند + ان // پريش + ان + حال

 بود.(است. )در كتاب همايش به آن اشاره شده« سِزيدن»بن مضارع مصدر « سِز* »
 است.نيز به كار رفته« پريشروان»ي نوساز است كه در واژه« پريشيدن»مضارع مصدر  بن« پريش** »

 3ي ه گزينه17

 ميل به بازگشت به سوي خدا مفهوم محوري تست:
 ي سوم است.(كه درختي بهشتي است راهنماي رسيدن به منظور شاعر در بيت گزينه« سدره»)آمدن 

 4ي ه گزينه18

ي دل من شادمان باشد و آروزي پريدن از قفس را در گويد چگونه ممكن است كه در قفس و زندان، پرندهميشاعر در بيت صورت پرسش، 
 بينيم.ي چهارم ميآن را در بيت گزينه مقابلي باشد كه نقطهسر نداشته

 4ي ه گزينه19

 عشق و رسوايي مفهوم محوري تست:
 چه نفس بدفرماي ما را مجبور به انجام آن كرده است.سرافكندگي در روز رستاخيز بابت آن مفهوم بيت چهارم:

 ي اعمال در پيشگاه خداوند(ي كارنامه)روز عرض: روز عرضه

 1ي ه گزينه21

 ناپايداري دنيا مفهوم محوري تست:
 چنگ زد كه از آنِ او نيست.( )بر درختي هر زمان چون تاك پيچيدن چرا: چرا بايد مانند گياه انگور به درختي

 آخرت انديشي: مفهوم بيت سوم

 3ي ه گزينه21

 فروتني عارفانه مفهوم محوري تست:
 پس از مرگ همه برابريم.: مفهوم بيت سوم

 2ي ه گزينه22

 شود.ست برتر ميچه هشود؛ يعني از آنگويد دل من همچون آيينه است، پس اگر بشكند به صدها آيينه تبديل ميدر بيت دوم شاعر مي

 ي ه گزينه23

 شود.زندگي بدون معشوق، زندگي شمرده نمي مفهوم محوري تست:

 1ي ه گزينه24

 )بسيار ساده!(

 1ي ه گزينه25

                                                 
 تواند ذات خود را عوض كند.باشد و آدم بدخلق و بداخلاق نمييعني خلق نيك بايد در طبيعت و ژن آدمي نهاده شده -1
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 ستايند.ي موجودات، خدا را ميهمه مفهوم محوري تست:


	adabiat tajrobi 96 porsesh
	adabiat tajrobi 96 pasokh

