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 ـ ادبيات فارسي رشته زبان

 

 (69)زبان ـ  هاست؟به ترتيب، معاني كدام واژه« عروسي، بد اختر، خطا، راي زدن يهحجل» . 1

 كَپَر، نحس، خبط، استشهاد( 2  شراع، شوم، رغم، استخاره( 1
 خيمه، بد اقبال، ذلّت، مشورت كردن( 4  كِلّه، منحوس، زلّت، استشاره( 3

 (69)زبان ـ    ها درست آمده است، به جز:تمامي معاني مقابل واژه . 2

 بافنده، نسّاج، عنكبوت :جولاهه (2  چنبر: حلقه، قيد، گرفتاري( 1
 گام، خوش راهراهوار: تندرو، فراخ( 4 زاده، محتشم، فاضلزاده: بزرگامام( 3

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

 ست(رائب: د)نسق: روش(، )ص( 2 )بارقه: اسب تندرو(، )درزه: بسته(( 1
 )آژنگ: چين و شكن مو(، )اعصار: دوران(( 4 ي آب()اساطير: خدايان(، )آبزن: بركه( 3

 (69)زبان ـ  املايي وجود دارد؟ غلطدر كدام عبارت،  . 4

 هر چند كه در ثمرات عفت تأمّل بيش كردم، رغبت من در اكتساب آن زيادت گشت.( 1
 گزيدن گرفت. مشاهده كرد، انگشت ندامتآن دليران او چون صورت آن شيران و صولت ( 2
 نه در ضمير ضعيفان آزاري صورت بندد و نه گردنكشان را مجال عصيان و توسني باقي ماند.( 3
 مال و دوستي فرزند در كار آورد، تا جانب دين و مروّت مهمل گذاشت و ارتكاب اين محظور جايز شمرد. آزپير را ( 4

 (69)زبان ـ  شود؟املايي يافت مي غلطدر كدام بيت،  . 5

 چو وامدار كه دريابد آستين زمين را/  هميشه دست توقّع گرفته دامن فضلش( 1
 مانده به چنگال باز آز گرفتاراي به هوا و مراد اين تن غدّار / ( 2
 منگر به خوش زباني اين ترش ميزبان/  اي است صعبدهر سپيد دست سيه كاسه( 3
 شبه فروش چه داند بهار دُرّ ثمين را/  و دانشتو قدر فضل شناسي كه اهل فضلي ( 4

 (69)زبان ـ  ي تاريخ ادبيّات درست است؟كدام عبارت، از جنبه . 6

 .ي زندگي بردگان نوشتدرباره 11عمو تم را در قرن  يهكتاب كلب« هريت بيچراستو»( 1
 نوشت.ي فاجعه فلسطين را درباره« راه بئرسبع»شاعر معاصر عرب كتاب « غسان كنفاني»( 2
 نوشته است.« خوانمتو را مي»هايش را در كتاب قراريشيلي، بي يهبرجست يهپابلو نرودا، نويسند( 3
 انقلاب فرانسه نوشت. يهرا دربار« هاي زمينياز يک انسان و مائده»ي فرانسوي دو كتاب آندره ژيد، نويسنده( 4

 (69)زبان ـ  ترتيب، خالقِ كام آثار نيز هستند؟به « از اين ستاره تا آن ستاره، اشراق، ابله»پديدآوردگان  . 7

 نخل، داستان دو شهر يهاز آسمان سبز، انسان ميو( 2 ارتباط ايراني، فجر اسلام، برادران كارامازوف( 1
 ي بهشته، ديويد كاپرفيلدي خورشيد، شلغم ميوهدري به خانه( 4 ي امواتف، خانهاي خورشيد، دو قدم تا قدري به خانه( 3

 (69)زبان ـ  هاي شعر نيمايي است؟عباراتِ زير به ترتيب، معرّف كدام دوره . 8

 است. ترتر و پيوستهتر و فضاي شعر با مسائل اجتماعي همراهالف ـ زبان شعر بارورتر و شفّاف

 ب ـ شعر نو تغزّلي گسترش يافت و زبان رمزگونه و ادبيّات اجتماعي، رواج پيدا كرد.
 چهارم ـ سوم( 4 سوم ـ چهارم( 3 ـ دومسوم ( 2 دوم ـ سوم( 1

 (69)زبان ـ  هاي مقابل كدام بيت، تماماً درست است؟آرايه . 1

 آميزي(ايم )پارادوكس ـ حساز ره كفر به سر منزل ايمان شده/  زلف كافر به رخش راهنمون شد ما را( 1
 د )اغراق ـ تشبيه(هر باده كه در جام ز ميناي تو باش/  صد صوفي صافي به يكي جرعه كند مست( 2
 ها )اسلوب معادله ـ تضاد(كف باشد از محيط نصيب كناره/  جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نيست( 3
 و اكنون شدم به مستان چون ابروي تو مايل )ايهام تناسب ـ تشبيه(/  گيري بودم چو چشم مستتدر عين گوشه( 4

 (69)زبان ـ  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟به« ميزي و حسن تعليلآاسلوب معادله، كنايه، ايهام تناسب، حس»هاي آرايه . 11

 به زر قلب، وصال مه كنعاني را/  دانندالف ـ آه از اين قوم سيه دل كه گران مي

 كه از غفت نيندازي به پيري لب گزيدن را/  گيردب ـ از آن دندان ز پيران گردش افلاک مي
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 خواب، آشفته بود مردم زنداني را/  فارغ بالج ـ جان محال است كه در جسم بود 

 نيست از باد، خطر تخت سليماني راـ دل آگاه ز تحريک هوا آسوده است / د 

 به شکر خنده شيرين دار كام تلخ كامان را/ هـ در اين ماتم سرا تا يک نفس چون صبح مهماني
 د، ب، الف، ج، هـ( 4 د، الف، ج، هـ، ب( 3 ج، د، هـ، الف، ب( 2 ج، الف، د، هـ، ب( 1

 (69)زبان ـ  اند؟هاي بيتِ زير، كدامآرايه . 11

 «گل ز سوداي رخت افتاده در بازارها/  اي ز مژگان تو در چشم گلستان خارها»
 تشبيه، ايهام تناسب، كنايه، تشخيص( 2 تشبيه، پارادوكس، مراعات نظير، تضاد( 1
 م، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظيرايها( 4 ايهام تناسب، اسلوب معادله، تشخيص، كنايه( 3

 (69)زبان ـ  هاي كدام عبارت، متفاوت است؟تعداد واژه . 12

 بوسي آورده بودند.ترها را براي دستكوچک( 2 شد.انگيز غمش شنيده مينواي حزن( 1
 د نگران و گوش به زنگ نشسته بود.رپيرم( 4 ها با هم نشست و برخاست داشتند.سال( 3

 (69)زبان ـ  وجود دارد؟« چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم يهجمل»در كدام مصراع  . 13

 ديوانگان نترسند از صولت قيامت( 2 دلي بزنيه گرفتم كه بينبه تازيا( 1
 آيد كه انصاف از تو بستانمز دستم برنمي( 4 ري رخسارم اي پنالشب از فراق مي( 3

 (69)زبان ـ  كدام است؟« اليه و متمم اسممضاف اليه، صفتاليه مضافمضاف»ترتيب در عبارتِ زير، به . 14

توان به مهارت خاص بديل ميتفاسير قرآن، روح اشعار حافظ شيراز را جلايي خاص بخشيده و از غزليات اين شاعر بي يهمطالع»

 «برد. و در كشف رموز عرفاني پيا
 حافظ، عرفاني، غزليات( 2  كشف ،قرآن، اين( 1
 بديل، كشف رموز عرفانيرموز، بي( 4  رتشيراز، اين شاعر، مها( 3

 (69)زبان ـ  خورد؟به چشم مي« جهش ضمير»در كدام بيت،  . 15

 زان رهگذر كه بر سر كويش چرا رود/  ما را به آب ديده شب و روز ماجراست( 1
 كه طاق ابروي يار منش مهندس شد/  طرب سراي محبّت كنون شود معمور( 2
 ز خاک كالبدش صد هزار لاله برآيد/  تربت حافظنسيم زلف تو چون بگذرد به ( 3
 گيردفروشانش به جامي برنميكه پير مي/  من اين دلقِ مرقّع را بخواهم سوختن روزي( 4

 (69)زبان ـ  لفظي صورت گرفته است؟ يهدر كدام بيت، حذف فعل به قرين . 16

 دعاي ستمديدگان در پيت؟/  كجا دست گيرد دعاي ويت( 1
 تربه درگاه حق منزلت بيش/  ترقدم پيش يكي را كه سعي( 2
 فشاندند در پاي و زر بر سرش/  گوهرش يهبفرمود گنجين( 3
 اسيران محتاج در چاه و بند؟/  دعاي منت كي بود سودمند( 4

 (69)زبان ـ  با كدام گزينه مطابقت دارد؟« نرون مُرد، ولي رُم نمرده است»پيام  . 17

 هاي زنجيره حلقهنه اتاق توقيف ماندني است / و ن( 1
 هايش را به سنگ مردگان آويختند / و گفتند: تو قاتليدست( 2
 غذايش را، تن پوشش را و پرچمش را ربودند / و گفتند: تو سارقي( 3
 ها لبريز خواهد كردها را از خوشهاي / درّهخوشه يههاي خشكيددانه( 4

 (69)زبان ـ  بيتِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 18

 «مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم/  مي بهشت ننوشم ز جام ساقي رضوان»
 هر كه صبر از رخ خوب تو كند ايوب است/  كاري است گذشتن ز تماشاي بهشتسهل( 1
 دست رضوان پرده بر رخسار حور انداخته است/  تا ز رخ، زلف آن بهشتي روي دور انداخته است ( 2
 داري رخ جانانم آرزوستآيينه/  رضوان حلال باددرباني بهشت به ( 3
 توان نفسي راست كرد، تنهايي استكه مي/  در اين جهان چو دوزخ اگر بهشتي هست( 4
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 (69)زبان ـ  مفهوم كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟ . 11

 ايمشوخ چشمي بين كه در پيري جواني كرده/  ايمچهره را از عشق خوبان ارغواني كرده( 1
 تا خواني از اين خط كه ز دنيا چه كشيديم/  رو كشيده استآن پيري به رخ ما خط از ( 2
 هر جواني كه به سر عشق ندارد پير استآن نيست كه بر سر بزند موي سپيد /  پيري( 3
 هرگه كه ياد روي تو كردم جوان شدم/  هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم( 4

 (69)زبان ـ  ب مفهومي دارد؟متنِ زير با كدام بيت، تناس . 21

كارهـاي »گفـت: « علّت چه بود كه ملکي بدين وسعت و آراستگي كه تو را بود، چنين مختل شد؟»سلطان سنجر را پرسيدند: »

 ...«بزرگ به مردم خرد فرمودم و كارهاي خرد به مردم بزرگ، هر دو كار تباه شد و نقصان به ملک رسيد و 
 كه نام بزرگان به زشتي برد / بزرگش نخوانند اهل خرد( 1
 گر تو بر خويشتن آسان كني آسان گرددر دنيا كه تو دشوار گرفتي بر خود / كا( 2
 كه سال تا سال آرد گلي زمانه ز خاردل ز خُردي كار / گزرگ باش و مشو تنب( 3
 گرگ برگاه و يوسف اندر چاه/  زشتِ زشت است كه در ولايت شاه( 4

 (69)زبان ـ   جز:ابيات يکسان است، به يهويژگي باد صبا در هم . 21

 وگرنه عاشق و معشوق راز دارانند/  تو را صبا و مرا آب ديده شد غمّاز( 1
 چرا كه بي سر زلف توام به سر نرودمن چو باد صبا بوي خود دريغ مدار / ز ( 2
 ليكن چنان مگو كه صبا را خبر شوداي جان، حديث ما برِ دلدار بازگو / ( 3
 گذاري بكندمگرش باد صبا گوشما /  يهنيارد برِ او دم زند از قصكس ( 4

 (69)زبان ـ  عباراتِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 22

ي اصحاب را، چون برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هديه»

 «از دست برفت. مدامن
 عاشقي سوخته خرمن چو زليخا برخاست/  سرو قدي چهره چو يوسف بنمود هر كجا( 1
 هد فتادن گوي دوستتا به چوگانِ كه درخوا/  كندخويشتن جولان عشقي ميهر كسي بي( 2
 چون بديديم زبان سخن از كار برفت/  كردمصورت يوسف، ناديده صفت مي( 3
 صر آ، تا پديد آيند يوسف را خريدارانبه م/  نظر در چاه كنعانيتو با اين مردم كوته( 4

 (69)زبان ـ  تناسب دارد؟ يکديگرمفهومِ كليِ كدام دو بيت، با  . 23

 سر خيل مجانين شو، سر حلقه طفلان باش/  الف ـ آزادي اگر خواهي از عقل گريزان باش

 غالباً اينقدرم عقل و كفايت باشد/  ب ـ من و انکار شراب اين چه حکايت باشد

 ها را به پيش داور اندازيمبيا كاين داوري/  بافدلافد يکي طامات ميعقل ميج ـ يکي از 

 عاقلان ديوانه گردند از پي زنجير ما/  خوش استچون د ـ عقل اگر داند كه دل در بند زلفش 
 ب ـ د( 4 ب ـ ج( 3 الف ـ د( 2 الف ـ ج( 1

 (69)زبان ـ  بيتِ زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ . 24

 «درياب كار ما كه نه پيداست كار عمر/  يک دو دم كه مهلت ديدار ممکن استاين »
 باشد كه نتوان يافتن ديگر چنين ايّام را/  غافل مباش ار عاقلي درياب اگر صاحب دلي( 1
 درياب ضعيفان را در وقت توانايي/  مانددائم گل اين بستان شاداب نمي( 2
 كه تاک اين گلستان اشک خونين در گلو دارد/  كاني اممجو برگ نشاط از عالم دل مرده( 3
 درياب وقت خويش كه درياي گوهري/  برّ و بحر هچندت نياز و آز دواند ب( 4

 (69)زبان ـ  مفهومِ كدام بيت، با ساير ابيات تفاوت دارد؟ . 25

 سرت ز آسمان بگذرد در شكوهاگر پاي در دامن آري چو كوه / ( 1
 گوي سعادت از خم چوگان روزگار/  ايمربودهم سر به گريبان ياتا برده( 2
 اند امروزكه پاي خويش به دامن كشيده/  چو كوه خاطر آسوده زان گروه طلب ( 3
  تا نسوزي به آتش تک و تاز/  پاي در دامن قناعت كش( 4
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 69ي زبان خارجي نامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 3ي ـ گزينه1

 3ي ـ گزينه2

 نيست.« زادهامام»هم معني « فاضل و ادیب»دقت کنيد که ...« زاده و فاضل و ادیب بود اما این بوسهل مردی امام» گویدبيهقي مي

 2ي ـ گزينه3

 بارقه: پرتو، جلوه )بُراق: اسب تندرو(

 ها(خدایان )اَبَر انسانهای کهن مربوط به خدایان و نيمهاساطير: داستان

 ها، عصرهااعصار: دوران

 2ي هـ گزين4

 : تيزی و تندخویي آن شيرهاسورت آن شيران

 1ي ـ گزينه5

 است.: آستين کسي که ضمانت ما را کردهآستين ضمين

 1ي ـ گزينه6

 3ي ـ گزينه7

 4ي ـ گزينه8

 های مربوط به درآمدها از کتاب همایش نشر دریافت به دقت خوانده شود لطفاً!(های تشریحي تستها و پاسخ)تست

 4 يـ گزينه9

 خورد.به چشم نمي در بيت سومتشبيه وجود ندارد. تضاد آشكاری  در بيت دومآميزی نه. شود اما حسپارادوکس دیده مي در بيت نخست

های گذشته بعيد است قابل تشخيص های کنكورهای سالآموزان معتاد به تستبرای دانش« عين» يهایهام تناسب برآمده از دو معنای واژ

 ها برای خوانندگان کتاب همایش زبان و ادبيات فارسي نشر دریافت ناآشنا نبود.(وشبختانه این نكتهبوده باشد. )خ

 1ي ـ گزينه11

ایهام « د»در بيت « هوا»شود. دیده مي»ه« فقط در بيت « آميزیحس»»ه«شود هم در بيت دیده مي« د»اسلوب معادله هم در بيت 

 آید.معنای دیگر آن نيز به ذهن مي« باد»پذیرفتني است اما به دليل وجود « هوس»، زیرا فقط معنای تناسب دارد

 2ي ـ گزينه11

که معنای دوم آن است به دليل « بازرگاني و تجارت»آمده است اما « عشق»به معنای « سودا»زند! جا هم ایهام تناسب حرف اصلي را مياین

است در چشم گلستان! چرا؟ چون کند. تشبيه بيت هم از نوع پنهان است: مژگان یار به خاری مانند شدهمي به ذهن خطور« بازارها»وجود 

 چشمان یار بسيار زیباتر از گلستان است.

 1ي ـ گزينه12

سایر علوم، از پایه و ی بدیهي در آن مورد نظر بوده است! البته برای کساني که دستور را مانند پرسش سنجيده و ارزشمندی است و چند نكته

 های قبل!های کنكور سالآموزند نه با حل تستعميق مي

 مستقل است زیرا نقش دستوری مستقلي دارد. يههمانند سایر ضميرهای پيوسته، یک واژ« ـَـ ش»ـ 1

 معنایي ندارد.« برای  »واژه نيست زیرا « برای»ـ کسره در پایان 2

 ا نقش دستوری مستقلي ندارد.ی مستقلي نيست؛ زیرـ فعل کمكي واژه3

 

 واژه 7شدميانگيز + ـِ +غم + ـَ ش + شنيده( نوا + ـِ + حزن1

 واژه 5بودندبوسي + آوردهترها + را + برای + دست( کوچک2

 واژه 5وبرخاست + داشتندها + با + هم )متمم است( + نشست( سال3

 واژه 5زنگ + نشسته بود )فعل ماضي بعيد( به( پيرمرد + نگران + و + گوش4
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 4ي ـ گزينه13

را  در گزینة نخست، معنای مستقيم خود« گرفتم»خواهد. اما جای دارد، پس مفعول و متمم مي (to take)« گرفتن»در گروه « ستاندن»

 است.« فرض کردم»معني دهد و همنمي

 1ي ـ گزينه14

3 2 1 2 10 0(³) (³) (³) (³) (³)

,
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در« مهارت»خواهدباید به دنبال اسمي بگردیم که معمولاً بعد از خود، حرف اضافه مي« متمم اسم»: برای پيدا کردن خط فكري

 متممِ اسم است.« کشفِ رموز عرفاني»اسم است، پس « مهارت»است و چون « مهارت»متممِ « کشفِ رموز عرفاني»

 (4)و  2ي ـ گزينه15

د پس عادی سخن بای يهاست، بنابراین در شيو« مهندس»اليه مضاف« ش»ی دوم ضمير . در گزینه4ی درست است هم گزینه 2ی هم گزینه

عادی باید پس از فعل گذرا به مفعول بنشيند.  يهمفعول جمله است و در شيو« ش»ی چهارم، ضمير بنشيند. در بيت گزینه« مهندس»از 

 (شگيرد)برنمي

ست و اليه آن اسم باشد و این امری بدیهي اآید که مضاف، ضمير پيوسته فقط وقتي پس از اسم مي«عادی» يهدقت داشته باشيم که در شيو

 نياز به توضيح بيشتر ندارد.

 3ي ـ گزينه16

های فصل نخست کتاب تناسب مفهومي نشر دریافت را از خواهد تا سواد دستوری. کساني که تمرینپاسخ به این پرسش بيشتر سواد ادبي مي

 سر گذرانده باشند، احتمالاً در رویارویي با این پرسش دشوار سرافراز ميدان هستند!

 .]فشاندند[و زر بر سرش  ]اش[ی گوهرش / فشاندند در پای نهبفرمود گنجي

 را را درست خواندید!« مَنَت»و « وِیَت»راستي 

 4ي ـ گزينه17

ی چهارم، نوید جریان یافتن زندگي پس از نابودی صورت سؤال و گزینه يهگوید اما سرودی نخست فقط از ميرایي ستمگر سخن ميگزینه

 ستمگران را در بردارد.

 3ي ـ گزينه18

تواند معشوقي واقعي و زميني دهد. روی سخن شاعر در بيت نخست ميبيت سوم را بر بيت نخست برتری مي «ي ادبیحوزه»باز هم تفاوت 

 باشد اما در بيت سوم حتماً خداوند موضوع عشق است.

زیبای تو را تاب آوردن کار من نيست و صبر  يهنظرکردن از بهشت کارِ سهل و آساني است اما دوری از چهرصرف معنای بيت نخست:

 طلبد.ایوب مي

 2ي ـ گزينه19

در ادبيات ما مضمون زیبا و رایجي است که تازه پایش به ذهن و زبان طراح ارجمند کنكور باز شده  «در پيری، عشق جواني به سر داشتن»

 زنده!است! پاینده باشند و دل

 4ي ـ گزينه21

 )گاه: تخت پادشاهي(

 2ي گزينه ـ21

 چيني!کند و سخنگزار ميان عاشق و معشوق بود اما در سه بيت دیگر رازفشاني ميباد صبا معمولاً پيغام
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 3ي ـ گزينه22

 رازداری عارفانه: مفهوم محوري تست

 2ي ـ گزينه23

 گریزیعقل: های الف و دمفهوم مشترك بيت

 : زهد ستيزی )نفي ریاکاریِ مذهبي(مفهوم بيت ب

 ها / حقيقت نزد خداوند است و بس؛ به قول حافظ: : نظر خدا مهم است نه نظر انسانبيت ج مفهوم

 جنگ هفتاد و دو ملّت )مذهب( همه را عذر بنه / چون ندیدند حقيقت رهِ افسانه زدند

 2ي ـ گزينه24

 اشاره دارد هم بيت دوم.« شماریدم غنيمت»ظاهر، هم بيت نخست به به

است، برخلاف بيت نخست « ادبيات تعليمي»بيت دوم  ادبی يهحوز؛ یعني «شماریدم غنيمت»است نه « نوازیدرویش»بر اما تأکيد بيت دوم 

 مسلكي جای دارند.ادبيات عرفاني و صوفي يهو بيت صورت تست که در حوز

ظاهر درست، چندین ی بهدرست، از ميان دو گزینهی ها هنگام برگزیدنِ گزینهمتن« ادبي يهحوز»ی بنيادین، یعني توجه به به این نكته توجه:

ی این ی درك ادبي و آشنایي با ادبيات فارسي همين است. با سپاس از طراح فرهيختهمایهام زیرا جانهایم تأکيد داشتهها و کلاسبار در کتاب

 پرسش کاملاً تحليلي و فرادانشي.

 4ي ـ گزينه25

 نينشيسفارش به گوشه: مفهوم محوري تست
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