


تهیه و تدوین: پوریا حسین پور

نام آزمون: علوم و فنون جامع (دهم)

قلم چی- 1397 با توّجه به کالبد شکافی شعر زیردر قلمرو زبانی، همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  درست است.  1
«اي که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

 خلق را بیدار باید بود از آب چشم من
 ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روي

 گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست 
 وین عجب کان وقت می گریم که کس بیدار نیست

 گر حدیثی هست با یار است و با اغیار نیست»

کاربرد دستور تاریخی  وجود واژه هاي کهن و دشوار

کاربرد شبکۀ معنایی واژه ها ساده بودن اغلب واژگان شعر از نظر ساختمان

قلم چی- 1397

جاهاي خالی عبارت زیر را کدام گزینه کامل می کند؟  2
«زبان هاي ایرانی میانه، به دو گروه زبان هاي  .................. و  .................. تقسیم می شوند. زبان  .................. در دورة اشکانیان رایج بوده و تا اوایل

دورة  .................. نیز آثاري به این زبان، تألیف می شده است. این زبان در  .................. و  .................. ایران متداول بوده است»

پارتی – پهلوي – پارتی – ساسانی – شمال – شمال شرقی پارتی – پهلوي – پهلوي – سامانی - مشرق – شمال شرقی

پهلوي – پارتی – پهلوي – ساسانی – شمال – شمال غربی نو – دري – پارتی – سامانی – مشرق – شمال شرقی

قلم چی- 1397 بیت کدام گزینه، از نظر آهنگ و موسیقی (وزن) حالت شادي و نشاط درونی را منتقل می کند؟  3

 شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی  ساقی چمن گل را بی روي تو رنگی نیست

 زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا  اي بر درت خیل و حشم بیرون خرام اي محتشم

 خوش پرد تیر زمانی که کمان برخیزد  من چو از تیر توام بال و پري بخش مرا

 مکن روز را بر دل خویش رخش به خوشی بناز و به خوبی ببخش 

قلم چی- 1397 » تکرار شده است؟ عالمت هجاهاي کدام مصراع، چهار بار «  4

هر که چیزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد با یکی افتاده ام کاو بگسلد زنجیر را 

آن جا که باید دل به دریا زد همین جاست دوستان در پرده می گویم سخن

− − U−

قلم چی- 1397 کدام یک از عبارت هاي زیر دربارة زبان و ادبیات فارسی پیش از اسالم نادرست است؟  5

زبان پهلوي، زبان رسمی دوران ساسانی بود.

زبان پارتی، در دورة ساسانیان رایج بود و تا اوایل دورة اسالمی نیز آثاري به این زبان، تألیف می شده است.

زبان هاي ایرانی به سه دستۀ عمده تقسیم می شود: فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو.

زبان فارسی باستان در دورة هخامنشیان رایج بود.

قلم چی- 1397 نوع نثر در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. یکسان است.  6

به اعتماد مکنت خویش، از محنت درویش نپرسند و از خدا نترسند.

نشنیده اي که گفته اند خانۀ دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟!

الهی! تو منزلی و دوستان تو راه، پس نه دل عذرخواه است و نه زبان کوتاه.

و آن اولی تر که خردمند نفس خطیر و عمر عزیز را فداي مرداري بسیار خصم نگرداند.
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قلم چی- 1397 وزن و لحن کدام بیت، حالت شادي و نشاط درونی را به خواننده منتقل نمی کند؟  7

 بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما  اي سرخوشان اي سرخوشان آمد طرب دامن کشان 

 ابروي او گره نشد گر چه که دید صد خطا  در دو جهان لطیف و خوش هم چو امیر ما کجا 

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 

 از بر یار آمده اي مرحبا  اي نفس خّرم باد صبا 

قلم چی- 1397

موارد کدام گزینه سجع یکسان دارند؟  8
الف) درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شکسته.

ب) قوت طاعت در لقمۀ لطیف است و صحت عبادت در کسوت نظیف.
پ) تا پدرت زیر آن سنگ هاي گران بر خود بجنبیده باشد پدر من به بهشت رسیده باشد.

ت) امروز تدبیر از تدارك آن قاصر است و راي در تالفی آن عاجز.

الف، ب پ، ت پ، الف ب، ت

قلم چی- 1397 تقطیع هجایی کدام مصراع نادرست آمده است؟  9

 چون قلم ما از ما ھمین گفتار می ماند بھ جا

جا ِب ند ما می ر تا گف مین هَ ما از لَم َق ُچن

 بھ طاعت قرب ایزد می توان یافت

یافت وان َت می زد ای ِب قُر عت طا ِب

 با عقل گشتم ھم سفر یک کوچھ راه از بی کسی

َکسی بی َھز را چِ کو یک فر َس ھم تم گش ل عق با

 تو در جنگ آیی روم من بھ صلح

صلح ِب من وم َر یی آ گ جن در ُت

قلم چی- 1398 پیام کدام عبارت در مقابل آن صحیح نیست؟  10

گفت خاموش که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی بردن. (ناکامی)

طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند. (نفی شکم پرستی)

رنجوري را گفتند دلت چه خواهد؟ گفت: آن که دلم چیزي نخواهد. (وارستگی)

ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و خّست نفس در وي متمّکن. (خشک دستی)

قلم چی- 1398

ویژگی هاي سبکی متن زیر در کدام گزینه به تمامی درست است؟  11
«چون کیخسرو بر تخت پادشاهی بنشست و تاج به سر نهاد، لشکرها را امید زیادت نیکویی داد و رعایا را به عدل و احسان نوید داد؛ پس گفت از
افراسیاب کینۀ پدر خواهیم توخت. باید کی همگان ساخته باشید و نامه اي به اصفهان به گودرز نبشت و گودرز اصفهبد خراسان بود و فرمود تا

لشکر را عرض دهد.»

بیشتر جمله ها، کوتاه و قابل فهم هستند. / کاربرد «را» به معنی «به» در جمله: «لشکرها را امید زیادت نیکویی داد»

کمی واژگان غیرفارسی / جناس میان واژگان «امید» و «نوید».

وجود واژگان کهن؛ مانند: نبشت، توخت، کینه / به کارگیري کلمۀ «ساخته باشید» به معناي «آماده باشید».

کاربردهاي تاریخی دستور: «بنشست» و «فرمود» / «بر تخت پادشاهی بنشست» کنایه است.
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قلم چی- 1398 در کدام گزینه هر دو آرایۀ «واج آرایی» و «واژه آرایی» وجود ندارد؟  12

 عقل و جان بی عقل و جان بینی تمام  خویشتن بی خویشتن بینی ُمدام

روِز محشر، شب شود در روز عشق   عاشق جان سوز خواهد سوِز عشق

 درد و سوز عشق خواهم روز و شب  من نخواهم شادي و عیش و طرب

 بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش دل و دینم دل و دینم ببرده است

قلم چی- 1398 وزن کدام بیت حالت شادي و نشاط شاعر را که در مضمون بیت نهفته است، القا می کند؟    13

همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

گرد تو چون سراي پرده اثیر  تو ز حرص و حسد میان سعیر 

فغان از قهر لطف اندود و زهر شکرآمیزت برآمیزي و بگریزي و بنمایی و برپایی 

کان گل خوشبوي کشد جانب گلزار مرا  غرقۀ جوي کرمم بندة آن صبح دمم

قلم چی- 1398 بیت کدام گزینه از تکرار منظم موسیقی به خوبی بهره گرفته و تناسب و هم سویی وزن و عاطفه را برقرار کرده است؟  14

در خارزار چند دویی از برهنه پاي  درهاي گلستان ز پی تو گشاده ایم

هر جا که روي ما را با خویش ببر جانا  از بهر خدا بنگر در روي چو زر جانا 

جهان شد پر از مردم جنگجوي  برآمد خروش از سپاه از دو روي 

اندر شب و روز شاد گویا بادا  آواز تو را طبع دل ما بادا 

قلم چی- 1398 کدام گزینه نادرست است؟  15

واژه هاي آریا و آرزو با صامت آغاز شده و به مصّوت بلند ختم می شوند. 

واژة خوانندگی از چهار هجا شامل یک هجاي کوتاه و سه هجاي بلند تشکیل شده است. 

هر هجا تنها یک مصّوت دارد و تعداد هجاها با تعداد مصّوت هاي یک کلمه برابر است. 

هجاي کوتاه از کنار هم قرار گرفتن یک صامت و یک مصّوت کوتاه یا بلند ساخته می شود. 

قلم چی- 1398 کدام گزینه دربارة تاریخ ادبیات ایران در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟  16

وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، عنصري و بسیاري از شاعران فارسی گوي دیگر، بیانگر اهمیت این دوره است.

در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد.

درخشش ایران با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و خراسان ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش محمود افتاد.

در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاري از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون پهلوي، وارد فارسی دري شد.

قلم چی- 1398 ویژگی زبانی مقابل کدام جمله نادرست است؟  17

اگر کوشش فروگذارد در خون خویش سعی کرده باشد و چون بکوشد، اگر پیروز آید، نام گیرد. (به کارگیري «نام گیرد» در معنی «مشهور شود»)

جوانی خردمند از فنون فضایل حّظی وافر داشت؛ چندان  که در محافل دانشمندان نشستی، زبان سخن ببستی. (کاربرد تاریخی فعل ماضی استمراري)

دیدة دشمنان جز بر بدي نمی آید. گفت: دشمن آن به که نیکی نبیند. (حذف فعل)

پادشاه را در همۀ معانی خاصه در امضاي ابواب سیاست تأمل واجب است. (استفاده از «راي» فک اضافه)
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قلم چی- 1398 آرایه هاي «واج آرایی، واژه آرایی، اغراق و استعاره» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  18
تا که رسیدم بِر تو از همه بیزار شدم الف) یار شدم، یار شدم، با غم تو یار شدم

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم ب) صبا خاك وجود ما، بدان عالی جناب انداز
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است ج) از ننگ چه پرسی که مرا نام ز ننگ است

ز تیغ تو بهرام بریان شود د) ز گرز تو خورشید گریان شود

ج، ب، د، الف الف، ب، د، ج ج، الف، د، ب الف، ج، ب، د

قلم چی- 1398 همۀ گزینه ها به جز  .................. در مورد شعر زیر درست است.  19
 سخن گفت با عابدي کلّه اي (حلّه: محلّه) «شنیدم که یک بار در حلّه اي
به سر بر کاله مهی داشتم   که من فّر فرماندهی داشتم

گرفتم به بازوي دولت عراق  سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق
که ناگه بخوردند کرمان سرم  طمع کرده  بودم که کرمان خورم
که از مردگان پندت آید به گوش»  بکن پنبۀ غفلت از گوش هوش 

جابه جایی ضمیر در بعضی از مصراع ها استفاده از قالب مثنوي براي بیان مفهوم

سفارش شاعر به عبادت کردن و پرهیز از ظلم و ستم نسبت به زیردستان بهره گیري از آرایه هاي کنایه و جناس

قلم چی- 1398 الگوي ساخت قافیۀ کدام شعر بر اساس «مصّوت + صامت + صامت» نیست؟  20

نکونام و صاحب دل و حق پرست / خط عارضش خوش تر از خّط دست

مرا تو غایت مقصودي از جهان اي دوست / هزار جان عزیزت فداي جان اي دوست

چنین است رسم سراي درشت / گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت

به یاد روي شیرین بیت می گفت / چو آتش تیشه می زد کوه می سفت

قلم چی- 1398 در همۀ گزینه ها به جز هر دو آرایۀ «واج آرایی و تکرار» وجود دارد؟  21

 اي آتشی انداخته در جان زیرکسار من  اي خسرو سلطان من سلطان سلطانان من

 خود چه پا دارد در آن دم رونق اعمال ها  چون نورافشان کنی در گاه بخشش روح را

 ناز را با مستی اندر دلبري دمساز کن  ناز و مستی دلبران بر عاشقان زیبا بود

 نتوان دادن یک دل، به هزاران دلبر  دلکی هست مرا وین همه دلبر در پیش

قلم چی- 1398 در کدام گزینه، هر دو نوع جناس همسان و ناهمسان، وجود دارد؟  22

 گستران بر سر او سایۀ احسان و رضا  آن که خورشید بال بر سر او تیغ زدست 

 گوش جانم کر شد از غوغاي دل  آن چه فریاد است و افغان در دلم 

 خشک و بر تري منشین زین دو برتري  از بر و بحر بگذرد و بر کوه قاف رو بر 

 به خواه آب خشک آتش تر گرفته  چو بر خشک و تر آب و آتش براندي 

قلم چی- 1398 چنانچه ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «جناس، تکرار، موازنه و واج آرایی» مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟  23
الف) دل با خیال آن که سیاهان مبارك اند

ب) تا بدان طرة طرار گرفتار شدیم
پ) آن سو مرو این سو بیا اي گلبن خندان من

ت) همچو اسکندري به یمن بقا

 سوداي زلف و خال نگاران به جد گرفت 
داخل حلقه نشینان شب تار شدیم

اي عقل عقل عقل من اي جان جان جان من
همچو پیغمبري به حسن خصال

الف - پ - ت - ب ب - الف - ت - پ ب - الف - پ - ت الف - پ - ب - ت
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قلم چی 1398 تقطیع هجایی کدام مصراع درست انجام شده است؟  24

ز هر باد، چون گرد منما بلندي:
بُـ لن ديد من ماچون گرز هر باد

دام در ره، نه هوي را تا نیفتادي به دام:
دي ِب دامتا ن َ ُیف تانِه َه وا رادا م در ره

گر هست آتش ذرهّ اي آن ذّره دارد شعله ها:
د شع ِل هاآن ذر ره دارتش ذ ره ايگر هس ت آ

یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی:
ِچ خان دس تیط کز مر دندز سق راِي کی پر سی

قلم چی- 1398

هر دو مصراع کدام گزینه، کامًال به شکل یکسان تقطیع می شوند؟  25
الف) آن چنان فرخ شبی دیگر نمی بینم به خواب

ب) چون کلیدش را شکستی از که باشد فتح بابت
پ) گفتم که بنما نردبان تا بر روم بر آسمان

ت) طفل بازیگوش آرام از معلّم می برد
ث) به از صبحی تو خلقان را به هر روز

الف، ث ب، پ پ، ث الف، ت

قلم چی- 1398 کدام یک از ابیات زیر «ترصیع» ندارد؟  26

 ابجد عاشقان چنین باشد  سیرت صادقان چنین باشد

 عنبر ذقن است یا سمن بوي من است  شَکر شکن است یا سخن گوي من است

 غنچه باشی کودکانت برکنند  دانه باشی مرغکانت برچنند

 هم خطواتش متقارب به هم  هم حرکاتش متناسب به هم

قلم چی- 1398 بیت کدام گزینه ذوقافیتین است؟  27

 چو جنبنده گردد شود نیکبخت  بود مرد آرمده در بند سخت

 دلم چون دل تو به کفشیر نیست  ولیکن روانم ز تو سیر نیست

 به بازیچه پنجه مزن بر درفش  مکن روز بر خویشتن بر بنفش

 همی زان توست و تو را زوست خنج  مرا هر چه ملک و سپاهست و گنج

قلم چی- 1398

مفهوم دو بیت زیر با کدام گزینه قرابت دارد؟  28
 «بوي جوي مولیان آید همی
 ریگ آموي و درشتی راه او

 یاد یار مهربان آید همی
زیر پایم پرنیان آید همی»

 گل بی خار از خار مغیالن می توان چیدن  نظر گر بر جمال کعبه باشد رهنوردان را

 تن به خون در چون میان چشمۀ آموي، موي  چشم من چون چشمۀ آموي گشت از هجر تو

 به تار پرنیان مانم ز عشق پرنیان پوشی  به دشواري توان دیدن وجود ناتوانم را

 نباشد لقمۀ این سنگ دل از استخوان خالی  درشتی ها بود در پرده نرمی هاي گردون را
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1398 قلم چی کدام متن مربوط به نثر سده هاي پنجم و ششم نیست  29

آتش ِحقد (کینه) را ماّدت بی نهایت است. اگر همۀ دریاها بر وي گذرد، نمیرد.

شرارت و زعارتی در طبع وي مؤّکد شده بود و تضریب کردي و اَلَمی بزرگ بدین چاکر رسانیدي.

خردمند به سخن دشمن التفات نماید و زرق و شعودة او را در ضمیر نگذارد.

چون مردم بدانست کز وي چیزي نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود.

قلم چی- 1398 در تحلیل شعر زیر در قلمروهاي سه گانه کدام گزینه نادرست است؟  30
که بد سیرتان را نکوگوي بود  «یکی خوب کردار خوش خوي بود

که باري حکایت کن از سرگذشت  به خوابش کسی دید چون درگذشت
چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد دهانی به خنده چو گل باز کرد
که من سخت نگرفتمی با کسی»  که بر من نکردند سختی بسی

بهره گیري از آرایه هاي ادبی تشبیه و جناس کاربردهاي تاریخی دستور

بیان مفهوم به شیوة روایی و تعلیمی وجود واژگان کهن و متروك

قلم چی- 1398 در همۀ ابیات قاعدة قافیه یک سان است و جناس در بیت وجود دارد به جز ..................  31

 سخن شناس نه اي جان من خطا اینجاست  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست

 به دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیم  صالح از ما چه می جویی که مستان را صال گفتیم

 که من نسیم حیات از پیاله می جویم  سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم

 زینت و تاج نگین از گوهر واالي تو  اي قباي پادشاهی راست بر باالي تو

قلم چی- 1398

نوع قاعدة قافیه در چند بیت بر پایۀ قاعدة «1» است؟  32
 به شست عشق دست آورد جان بت پرستش را  الف) چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را

 شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوي او  ب) اي عاشقان اي عاشقان آن کس که بیند روي او
 جهان در جهان آشنایی ندارد  پ) بدیدم جهان را نوایی ندارد

 چه نغزست و چه خوب است و چه زیباست خدایا  ت) زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
 هر جا که روي ما را با خویش ببر جانا  ث) از بهر خدا بنگر در روي چو زر جانا

سه چهار یک دو

قلم چی- 1398 کدام گزینه دربارة دو متن زیر درست نیست؟  33
الف) «و آخر بفرمود تا او را کشتند و مثله کردند و وي به بهشت رفت و کسري به دوزخ. هر که بخواند داند که عیب نکند با آوردن این حکایت که

بی فایده نیست و تاریخ به چنین حکایات آراسته گردد. اکنون به سر تاریخ باز شوم بَِمشِیۀ اهللا و َعونِه، و باِهللا التّوفیُق.»
ب) «پس امیر منصور عبدالرزاق مردي بود با فر و خویشکام بود و با هنر و بزرگ منش بود اندر کامروایی و با دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز

مهتران، و اندیشۀ بلند داشت و نژادي بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان ایران بود.»

در هر دو متن تکرار فعل به ضرورت معنی دیده می شود. در متن «الف» واژه هاي عربی بیشتر از متن «ب» است.

در متن «الف» ایجاز و اختصار در لفظ و معنا دیده می شود. در متن «الف» حذف فعل به قرینه وجود دارد.
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قلم چی- 1398 تقطیع هجایی کدام گزینه با بیت زیر یکسان نیست؟  34
 نیک نکردي که نکردي وفا»  «آن همه دلداري و پیمان و عهد

 روز دگر می شنوم بر مال  هر سحر از عشق دمی می زنم

 بسی پادشاهی کنم در گدایی  مرا گر تو بگذاري اي نفس طامع

 وین چه نمک بود که ریشم بخست  این چه نظر بود که خونم بریخت

 ور گنه از توست غرامت بیار  گر گله از ماست شکایت بگوي

قلم چی- 1398 کدام گزاره راجع به شعر و نثر دورة سامانی درست است؟  35

ترجمۀ تفسیر طبري نوشتۀ محمدبن جریر طبري از آثار منثور این دوره است که به زبان عربی نوشته شده است.

ناصرخسرو شیوة کسایی مروزي را در سرودن قصاید تمام و کمال تعلیمی ادامه داد.

شعر حکمی با رودکی قوت یافت و در این دوره به نهایت پختگی رسید.

تاریخ الرسل و الملوك نوشتۀ ابوعلی بلعمی در ابتدا به زبان عربی بود و راجع به اطالعاتی در مورد تاریخ ایران است.

قلم چی- 1398 کدام عبارت دربارة متن زیر نادرست است؟  36
«پادشه باید که تا به حّدي خشم بر دشمنان مراند که دوستان را اعتماد نماند.

آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد پس آن گه زیان به خصم رسد یا نرسد.»

استفاده از تشبیه، سجع، تضاد کاربرد تاریخی فعل

تأکید بر پرهیز از مجازات دشمن کاربرد «را» در معناي حرف اضافه

قلم چی- 1398 توضیح یادشده در مقابل کدام بیت با شعر آن مطابقت ندارد؟  37

اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم (تکرار منّظم موسیقی و همسویی وزن و عاطفه) تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم

موضع ناز است و غرور اي صنم (شادي و نشاط درونی) این همه دلبندي و خوبی تو را

خوش باش غم بوده و نابوده مخور (غم و اندوه) چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

شما کهتري را مسازید بزم (وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه) که شد شاه با لشکر از بهر رزم

سراسري- 1398 قافیه در همۀ ابیات درست است؛ به جز:  38

وز تو نباشد که نداري نظیر  از همه باشد به حقیقت گزیر

ما نیش عشق خورده و لعل تو نوشخند  اي خندة تو راهزن کاروان قند

نه ز روحست و نه از روحانی است  گرچه آتش نیز هم جسمانی است

غم جان من بیچاره خوردي  تو آنچ از تو سزد گفتی و کردي

قلم چی- 1399 کدام عبارت دربارة شعر زیر نادرست است؟  39
 «جانی که نهفت زنگ دنیی او را

هر کز غم دنیی به سر آرد عمري
 روشن نکند صیقل معنی او را 

چه بهره بود ز ذوق عقبی او را»

سروده شدن شعر در قالب مثنوي کاربرد «را» در معناي حرف اضافه

تأکید شاعر بر مانع بودن مادیات براي بهره بردن از لّذت هاي معنوي استفاده از «تشبیه» و «تضاد»
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قلم چی- 1399 مفهوم همۀ ابیات با بیت زیر قرابت دارد؛ به جز ..................   40
 بر زبان، بند گرانی از تأمل بایدش» «هرکه می خواهد که از سنجیده گفتاران شود

 که نامحکم بود بی اصل دیوار  نخست اندیشه کن آن گاه گفتار

 بیندیشد آن گه بگوید سخن  سخن دان پرورده پیر کهن

 کز آن گفتن آوازه گردد بلند  سخن گفتن آن گه بود سودمند

 سخن ز فیض تأمل شود شکار نفس  به سوي خویش کشد صید را خموشی دام

قلم چی- 1399 در بررسی عبارات زیر، ویژگی مقابل کدام عبارت با آن همخوان نیست؟  41

ده آدمی بر سفره اي بخورند و دو سگ بر مرداري با هم به سر نبرند. حکما گفته اند: توانگري به قناعت به از توانگري به بضاعت. (پیام عبارت نفی حرص است.)

رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان جور است بر درویشان. (حذف فعل به قرینه)

رازي که نهان خواهی با کس در میان منه وگرچه دوست مخلص باشد که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد. (کاربرد تاریخی دستور)

بی هنران هنرمندان را نتوانند که بینند که سفله چون به هنر با کسی برنیاید، به ُخبثش (پلیدي) در پوستین افتد. (استفاده از آرایه هاي کنایه و تضاد)

قلم چی- 1399 ) نیست؟ ) یا ( در کدام بیت قافیه طبق قاعدة (  42

از صدف مگسل نگشت آن قطره، ُدر   تا نشد تحقیق از یاران مبر 

سوي خانۀ مرده ریگ خویش شو  گفت قاضی خیز از این زندان برو  

ور به صد حیلت گشاید طعمه اي  مرد زندان را نیاید لقمه اي 

طبل افالسش عیان هرجا زنید  کو به کو او را منادي ها زنید

12

قلم چی- 1399 کدام گزینه دربارة نثر در عهد سامانی صحیح است؟  43

برخالف شعر، نثر در عهد سامانی بی رونق بود.

به دستور منصور بن نوح سامانی، کتاب تاریخ الرسل و الملوك به فارسی برگردانده شد.

ابوعلی بلعمی اصل کتاب تفسیر طبري را به زبان فارسی برگرداند.

ادیبی از اهالی خراسان، کتاب شاهنامۀ ابومنصوري دربارة تاریخ گذشتۀ ایران را نوشت.

قلم چی- 1399 چند عبارت از عبارات زیر دربارة سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی نادرست است؟  44
الف) شعر و موسیقی هر دو براي برانگیختن حس و حال عاطفی به کار می روند.

ب) وزن و آهنگ، به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک می کند.
پ) وزن، امري حّسی نیست و بیرون از ذهن کسی که آن را در می یابد، وجود دارد.

ت) توجه به فضاي عاطفی و آهنگ متن، سبب کشف وزن می شود.
ث) وزن، پیش از عاطفه، مهم ترین و مؤثرترین عامل است.

سه چهار یک دو

قلم چی- 1399 به ترتیب، نام دیگر زبان پهلوي چیست و کدام دو اثر، اصلی پارتی دارند؟  45

فارسی باستان، یادگار زریران و هزار و یک شب فارسی میانه، درخت آسوریک و کلیله و دمنه

فارسی میانه، درخت آسوریک و یادگار زریران فارسی باستان، هزار و یک شب و کلیله و دمنه
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قلم چی- 1399 کدام گزینه دربارة زبان هاي ایرانی درست است؟  46

زبان پارتی در دورة اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورة سامانی نیز آثاري به این زبان تألیف می شده است. 

نامه ها و فرمان هاي شاهان هخامنشی به زبان فارسی میانه و به خط ّ میخی نگاشته شده است. 

ادبیات فارسی دري به مفهوم واقعی خود تقریبًا همزمان با دولت طاهریان در ایران پدید آمد. 

منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در شمال و شمال غربی ایران بود.

قلم چی- 1399 کدام گزینه دربارة اوضاع زبان و ادب فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم، مصداق ندارد؟  47

در آغاز این دوره که با اوج حاکمیت سامانیان هم زمان است، دانشمندان ایرانی، آثار خود را همچنان به فارسی می نوشتند. 

شاعرانی چون عنصري، فرخی و منوچهري در اواخر عهد سامانی تربیت شده بودند.

امراي سامانی سعی کردند با تشویق شاعران و نویسندگان در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ، ترکیب تازه اي از هویت فرهنگی را رواج دهند. 

غزنویان حتی پس از شکست دادن سامانیان براي ماندگاري حکومت نوپاي خود ناگزیر شدند زبان فاري را رواج دهند. 

قلم چی- 1399 کدام بیت «ذوقافیتین» است؟  48

 گرفت از جهان کنج غاري مقام  خردمند مردي در اقصاي شام  

 هر جا که روي ما را با خویش ببر جانا  از بهر خدا بنگر در روي چو زر جانا  

ور بود بد در لحد مارت شود   گر بود نیکو ابد یارت شود  

 به جز بر خاتم لعلش، مبادم هیچ فیروزي  به جز از سایۀ سروش، مبادم هیچ سرسبزي  

قلم چی- 1399 در متن زیر چند غلط یافت می شود؟  49
«وزن ادراکی است که از احساِس آهنگ حاصل می شود. وزن امري حسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمی یابد، وجود دارد؛ وسیلۀ ادراك
وزن، حواس ما است؛ مثًال چرخی که می گردد، حرکتی مداوم دارد، اما وزن ندارد. حال اگر نشانه اي در یک نقطۀ چرخ باشد که هنگام حرکت آن

دیده شود، از دیدن بازگشت هاي پیاپی آن، وزن حاصل می شود.»

چهار سه دو یک

قلم چی- 1399

ترتیب بیت هاي زیر بر پایۀ دارا بودن آرایه هاي «واج آرایی، تشبیه، کنایه و واژه آرایی» کدام است؟  50
الف) تو آبی و من جویم جز وصل تو کی جویم

ب) همیشه باد جهانش به کام وز سر صدق
پ) در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

ت) کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست

رونق نبَود جو را تا آب بنگشایی 
کمر به بندگی اش بسته چرخ مینایی

خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی
گشته هر گوشۀ چشم از غم دل، دریایی

پ، الف، ب، ت الف، ت، ب، پ ب، الف، پ، ت پ، ب، ت، الف

قلم چی- 1399 تعداد صامت هاي مصراع «بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد» در کدام گزینه آمده است؟  51

بیست و هفت بیست و دو بیست و شش بیست و سه

قلم چی- 1399 کلمات مشخص شده در همۀ گزینه ها به جز .................. با هم «سجع متوازي» دارند.  52

 تا پیش رویت آسمان آن خال اختر برکند  زان روي و خال دلستان برکش نقاب پرنیان

 انگشت غیرت را بگو تا چشم عبهر برکند  زان عارض فرخنده خو، نه رنگ دارد گل نه بو

 وان گه که را پرواي آن کز پاي، نشتر برکند  ما خار غم در پاي جان در کویت اي گلرخ روان

 کو خیمه زد پهلوي تو فرداي محشر برکند  سعدي چو شد هندوي تو هل تا پرستد روي تو
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قلم چی- 1399 قلمرو فکري کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟  53

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن / که در شریعت ما غیر این گناهی نیست (تأکید بر آزار نرساندن بر دیگران)

او را به چشم پاك توان دید چون هالل / هر دیده جاي جلوة آن ماه پاره نیست (تأکید بر داشتن چشم و درون پاك براي درك معشوق)

دل به امّید صدایی که مگر در تو رسد / ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد (زاري عاشق در هجران معشوق)

درد عشق از تندرستی خوش تر است / گرچه بیش از صبر درمانیش نیست (عشق، موجب تندرستی است)

قلم چی- 1397 در کدام گزینه، حرف «را» نشانۀ مفعول است؟  54

اکنون اندکی از محاسن عدل که پادشاهان را ثمین تر زیوري و موهبتی است یاد می شود.

فرمان او را بر این جمله توقیع فرمودند که باید سر او بی تن به درگاه آورند.

این بنده و بنده زاده را بدین واسطه تشریفی هر چند بزرگ تر و تربیتی هرچه تمام تر بود.

ایزد تعالی هر کار را سببی نهاده است و هر سبب را علّتی و هر علّت را موضعی.

قلم چی- 1397 در تحلیل شعر زیر کدام گزینه نادرست است؟  55
«اي لب لعلت ز آب زندگانی برده آب

وقت رفتن گر روم با آتش عشقت به خاك
گر دلی داري دل از رندان بیدل برمگیر

از تو خواجو غایب است اما تو با او در حضور

 ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب 
روز محشر در برم بینی دل خونین کباب

ور سري داري سر از مستان بیخود برمتاب
عالمی در حسرت آبی و عالم غرق آب»

در شعر از تشبیه و تکرار استفاده شده است. پیام بیت دوم، وفاداري است.

حذف فعل در شعر یافت می شود. جابه جایی ضمیر متصل در شعر دیده می شود.

قلم چی- 1397 با توجه به کالبد شکافی نثر زیر، کدام گزینه نادرست است؟  56
«پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیري اشارت کرد. بیچاره در حالت نومیدي ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته اند هر که دست از
جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. ملک پرسید که چه می گویند؟ یکی از وزراي نیک محضر گفت: «اي خداوندا می گوید و الکاظمین الغیظ و

العافین عن الناس.» ملک را رحمت آمد و از خون او درگذشت.»

کاربردهاي تاریخی دستور:«دشنام دادن گرفت»، «را» (پادشاهی را شنیدم) در معنی «به» 

حذف بخشی از فعل 

استفاده از آرایه هایی چون «مجاز» و «سجع» و «کنایه»

با توّجه به نتیجه گیري پایان متن می توان گفت که نثر در ردة ادبیّات تعلیمی قرار دارد.
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قلم چی- 1397 با توّجه به کالبد شکافی شعر زیر، کدام گزینه نادرست است؟  57
 «عاشقی از فطرت عشق آشفته بود

  رفت معشوقش به بالینش فراز
  رقعه اي بنبشت چست و الیق او
 عاشقش از خواب خود بیدار شد

  ور تو هستی مرد عاشق شرم  دار
  گر بخفتد عاشقی جز در کفن

 بر سر خاکی به زاري خفته بود 
 دید او را خفته وز خود رفته باز

 بست آن بر آستین عاشق او
 رقعه بر خواند و بر او خون بار شد

 خواب را با دیدة عاشق چه کار
 عاشقش گویم ولی بر خویشتن»

مهم ترین نکتۀ معرفتی این شعر، این است که عاشق واقعی در هر حال باید به دنبال معشوق خود باشد و از طلب، دست برندارد بنابراین شعر، در ردة ادبیات عرفانی
است.

وجود آرایه هایی مانند «تکرار» و «کنایه» و «تشبیه»

بیشتر کلمات شعر، ساختمانی ساده دارند.

با توّجه به قرار گرفتن قافیه، متوّجه می شویم شعر در قالب مثنوي سروده شده است. چند بیت داراي ردیف است.

قلم چی- 1397 پیام و نکته و قلمرو فکري کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟  58

به وصال تو که گر کوه تحّمل بکند/ این همه بار فراق تو که بر خاطر ماست (بیان رنج تحّمل ناپذیر فراق) 

زیر هر موي چو زنجیر تو دیوانه دلی است/ روي بنماي که چندین دل خلقت ز قفاست (گرفتارشدن دل عاشق در زلف معشوق) 

با تو نقشی که در تصّور ماست/ به زبان قلم نیاید راست (ناتوانی در وصف معشوق)

عاقبت غیبت گزیند هر که آید در نظر/ وانکه او غایب نگردد از نظر، منظور ماست (غیبت و فراق معشوق) 

قلم چی- 1397

با توّجه به بیت مورد نظر مشّخص کنید کدام گزینه بیانگر کامل ترین بررسی در زمینۀ قلمروهاي سه گانه؛ به ترتیب فکري، ادبی و زبانی  59
است؟ .

 اي شیخ پاك دامن معذور دار ما را»  «حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود

عشق گرایی، کنایه، کاربرد واژگان غیر فارسی  کاربرد عرفان، دستور تاریخی، صور خیال

کاربرد عرفان، کنایه، استفاده از فعل امر ادبیات تعلیمی، واج آرایی، دستور تاریخی 

قلم چی- 1397 آرایۀ موجود در کدام گزینه در بیت زیر وجود ندارد؟   60
 که خاره راه او در زبر پا ریحانه می آید»  «چنان با بادة عشق تو سرگرمم درین گلشن

تشخیص، تناسب ایهام، استعاره     جناس، تشبیه      مراعات نظیر، کنایه     

قلم چی- 1397 کدام گزینه در مورد کالبد شکافی شعر زیر در قلمرو ادبی نادرست بیان شده است؟   61
«چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

 چو ماه نو ره بیچارگان نظاره 
 شب شراب خرابم کند به بیداري

 حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر

 ور آشتی طلبم با سر عتاب رود 
 زند به گوشۀ ابرو و در نقاب رود

 و گر به روز شکایت کنم به خواب رود
 کاله داري اش اندر سر شراب رود»

در بیت اّول و دوم آرایۀ تشبیه بارز است. قالب شعر غزل و واژة «رود» ردیف محسوب می شود.

در قافیۀ یک بیت، جناس مشهود است. در بیت چهارم آرایۀ تشخیص و تشبیه به کار رفته است.
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قلم چی- 1397 باتوجه به حکایت زیر مشخص کنید کدام گزینه به ترتیب به قلمروهاي نثر (در بخش کالبدشکافی نثر فوق) اشاره دارد؟  62
«روزي نوشروان به شکار رفته بود و طوفی می کرد. پیري را دید که درخت َجوز می کشد. گفت: «اي پیر چه می کنی؟» گفت: «درخت جوز می کارم.»

نوشروان گفت: «تو مرد پیري، چه طمع داري که بِر این بخوري؟» گفت: «کشتند و خوردیم، کاریم و خورند.»

- اشاره کرده به این که انسان باید به فکر نسل هاي آینده هم باشد.  - از واژة «جوز» به جاي «گردو» استفاده شده است.  کالبدشکافی نثر فوق: 

- نوع حکایت تعلیمی است.

فکري، فکري، زبانی ادبی، زبانی، فکري زبانی، فکري، فکري زبانی، فکري، ادبی
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قلم چی- 1397 در تحلیل جمالت زیر ویژگی ذکر شدة مقابل کدام جمله نادرست است؟  63

هر که دین او پاك تر و عقیدت او صافی تر در بزرگداشت شاهان مبالغت زیادت واجب شمرد. (حذف فعل)

این کلماتی چند موجز از خصایص ملک و دولت و عدل و سیاست تقریر افتاد. (جابه جایی صفت و موصوف)

سیاست ملوك را در ضبط ملک به شنیدن آن عدد تواند بود. (کاربرد تاریخی فعل)

اشارات و مواعظ کتاب را فهرسِت مصالح دین و دنیا و نمودار سیاست شناخت. (کاربرد «را» در معنی «براي») 

قلم چی- 1397 با توّجه به کالبدشکافی متن زیر، کدام گزینه نادرست است؟  64
«یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وي به طعنه سخن ها گفته اند؟ گفت: بر ظاهرش عیب نمی بینم و

در باطنش غیب نمی دانم».

نویسنده از آرایه هاي سجع، جناس و تضاد در متن بهره گرفته است. از نظر فکري، متن در نکوهش غیبت و قضاوت دربارة دیگران است.

در متن، واژگان دشوار و پیچیده دیده نمی شود. کاربرد دستور تاریخی در متن وجود ندارد.

قلم چی- 1397 باتوّجه به حکایت زیر همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. درست بیان شده است.  65
«عابدي را پادشاهی طلب کرد. اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم مگر اعتقادي که دارد در حقِّ من زیادت کند. آورده اند که داروي قاتل

بخورد و بمرد.
 آنکه چون پسته دیدمش همه مغز

 پارسایان روي در مخلوق
 پوست بر پوست بود همچو پیاز 

 پشت بر قبله می کنند نماز»

در جملۀ آغازین مفعول بر نهاد مقدم شده و «پادشاه» نهاد جمله است.

واژة «قاتل» در معنی «کشنده» براي انسان به کار رفته و «زیادت» جزو کاربردهاي کمی است که امروزه به گونه اي دیگر به کار گرفته می شود.

در ابیات حکایت فوق دو آرایۀ «تضاد» و «کنایه» موجب زینت کالم شده اند.

پیام محوري حکایت، نکوهش ریاکاري و تظاهر است.

قلم چی- 1397 باتوّجه به کالبدشکافی حکایت زیر، کدام گزینه نادرست است؟  66
«ذوالنون مصري پادشاهی را گفت: «شنیده ام فالن عامل را که فرستاده اي به فالن والیت، بر رعیت درازدستی می کند و ظلم روا می دارد.» گفت:
«روزي سزاي او بدهم». گفت: «بلی، روزي سزاي او بدهی که مال از رعیت تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وي بازستانی و در خزینه نهی،

درویش و رعیت را چه سود دارد؟» پادشاه خجل گشت و دفع مضّرت عامل بفرمود در حال.
 نه چون گوسفندان مردم درید»  سر گرگ باید هم اّول برید

نگرش تعلیمی در این حکایت، برجسته است. از واژگان دشوار و دستور تاریخی در متن استفاده شده است.

آرایه هاي تضاد و کنایه و تشبیه در متن وجود دارد. شبکۀ معنایی میان برخی واژگان دیده می شود.
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قلم چی- 1397

از نظر قلمرو فکري، در ابیات همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ  .................. بر ستایش و توصیه به قناعت  و نکوهش زیاده خواهی تأکید  67
شده است.

 که بر سفرة دیگران داشت گوش  چه دلتنگ ُخفت آن فرومایه دوش

 چرا ریزي از بهر برف آب روي؟  چو سیراب خواهی شدن ز آب جوي

 خدابینی از خویشتن بین مخواه  بزرگان نکردند در خود نگاه

 مکن بهر قالی زمین بوس کس  گر آزاده اي بر زمین ُخسب و بس

قلم چی- 1397 با توّجه به کالبد شکافی حکایت زیر، کدام گزینه نادرست است؟   68
«بخشایش الهی گمشده اي را در مناهی، چراغ توفیق فرا راه داشت تا به حلقۀ اهل تحقیق درآمد. به ُیمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان ذمایم
اخالقش به حماید مبدل گشت. دست از هوا و هوس کوتاه کرد و زبان طاعنان در حق او همچنان دراز که بر قاعدة اّول است و زهد و طاعتش

بی معّول.
به عذر و توبه توان رستن از عذاب خداي/ ولیک می نتوان از زبان مردم  رست

طاقت جور زبان ها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. شیخ بگریست و گفت: شکر این نعمت چگونه گزاري بهتر از آنی که پندارندت.»

استفاده از آرایه هایی چون تشبیه، کنایه و تضاد

استفادة فراوان از واژگان غیر فارسی

مهم ترین نکته اي که متن بر آن تأکید دارد، شکرگزاري بر مشکالت و دریافت کمک معنوي از درویشان است.

این حکایت را می توان نمونه اي از ادبیات اندرزي به شمار آورد.

قلم چی- 1397 کدام گزینه درست است؟  69

زبان هاي ایرانی میانه به دو گروه زبان هاي پهلوي و پارتی تقسیم می شوند.

زبان فارسی باستان در دورة اشکانیان رایج بود. آثار بر جاي ماندة این زبان به خط میخی نوشته شده است.

منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در شمال و شمال شرقی ایران متداول بود.

منظومه هاي درخت آسوریک و یادگار زریران هر دو اصلی پهلوي دارند.

قلم چی- 1397 کدام گزینه نادرست بیان شده است؟  70

پس از سقوط دولت ساسانی و از دست رفتن استقالل سیاسی ایران، ایرانیان در سه قرن نخست هجري به فعالیّت هاي علمی و ادبی خود ادامه دادند.

ایرانیان در سه قرن نخست هجري، آثار فراوانی به زبان هاي فارسی، پهلوي و عربی پدید آوردند.

در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل صّفاري و پس از آن، دولت مستقل طاهري بر سر کار آمد و یعقوب لیث صّفاري براي برانداختن یا تضعیف حکومت بغداد دست
به کار شد.

یعقوب لیث صّفاري، زبان فارسی را در قلمرو خود زبان رسمی اعالم کرد. این زبان در روزگار دولت سامانی و آل بویه، فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی
شناخته شود و رشد یابد.

قلم چی- 1397 عبارت کدام گزینه، دربارة سبک شعر در نیمۀ قرن ششم و اوایل قرن هفتم کامًال درست است؟  71

شعر این دوره از نظر موضوع متنّوع نبود و به شاخه هایی چون مدح و هجو و تغّزل محدود شد.

برخی از شاعران این دوره هم چون سنایی و مولوي از مدح شاهان و انتساب به دربارها پرهیز می کردند.

سبک شعر در این دوره متحول شد و مقدمۀ ظهور سبک عراقی در شعر فارسی شد.

حکمت و دانش و اندیشه هاي غیر دینی در شعر این دوره تأثیري عمیق بخشید و جزئی از مضامین برجستۀ شعر این دوره شد.
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قلم چی- 1397 با توجه به ابیات زیر کدام ویژگی شعر سبک خراسانی در آن ها مشهود نیست؟  72
«صنما بی تو دلم هیچ شکیبا نشود / و گر امروز شکیبا شد، فردا نشود

تجربت کردم و دانا شدم از کار تو من / تا مجّرب نشود مردم،دانا نشود
نکشم ناز تو را و ندهم دل به تو هم / تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود
به مدارا دل تو نرم کنم و آخر کار / به ِدَرم نرم کنم، گر به مدارا نشود»

سادگی فکر و کالم زمینی بودن معشوق 

واقع گرایی در شعر بهره گیري از تشبیه از نوع حّسی

قلم چی- 1397 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. نشانه هایی از ویژگی هاي زبانی شعر سبک خراسانی یافت می شود.  73

 بر دل کس ننهاده ست به یک موي اَلم  الم از دل ها برگیرد و تا بوده هگرز

 اندر این لفظ یقینم که نباشد بهتان  باده بر دست و هم چون به فلک بر خورشید

 شیران به خدنگ افکنی و پیل به زوبین  شیران فکنی شرزه و پیالن فکنی مست

 چنان که از کرم ابر، بوستان خرسند  ز گفته هاي تو در وصف خویش خرسندم

قلم چی- 1397 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. در مورد ویژگی هاي سبکی شعر زیر درست است.  74
 «همی روم سوي معشوق با بهار به هم
مرا بتی است که بر روي او به آذرماه

مرا نو آیین باغی است روي آن بت روي
درین بهار دالرام شاد باد مدام

 مرا بدین سفر اندر، چه انُده است و چه غم 
گل شکفته بود و ارغوان تازه به هم

کز آسمان چو دگر باغ ها نخواهم نم
کسی که شاد نباشد بدو نژند و دژم»

کمی لغات عربی و لغات بیگانه زمینی بودن معشوق

غلبۀ روح نشاط و خوش باشی توجه بیش از حّد اعتدال به آرایه هاي ادبی

قلم چی- 1397 مصراع زیر به ترتیب چند مصّوت و چند صامت دارد؟  75
«چو خواهی که گویی نفس بر نفس»

یازده- چهارده ده- پانزده یازده- سیزده دوازده- چهارده

قلم چی- 1397 با توجه به فضاي عاطفی و آهنگ متن، لحن کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  76

 ز سر برگرفتند گردان کاله  خروشی برآمد ز ایران سپاه

 پیري امروز برانگیخت سپاه  سپهی بود جوانی که شکست

 بدان تا به راه آیدت نیم راه  سواري فرستیم نزدیک شاه

 زمین پرخروش و هوا پر ز جوش  همه برگرفتند با او خروش

قلم چی- 1397 کدام بیت از نظر آهنگ و موسیقی (وزن) با دیگر ابیات تفاوت دارد؟  77

 بر همه کاري اش توانایی است  هر که در او گوهر دانایی است

 اندکی ماند و خواجه غّره هنوز  عمر برف است و آفتاب تموز

 دیدة خورشیدپرستان بدوز  دفتر افالك شناسان بسوز

 خاك ضعیف از تو توانا شده  اي همه هستی ز تو پیدا شده
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قلم چی- 1397 » است؟ عالمت هجاهاي هر دو بیت کدام گزینه، تکرار چهار بار «  78
 الف) ز شرم گنه، سرو موزون ز خاکم

 ب) مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاري را
 پ) چه می بود اینکه ساقی داد وحشی

 ت) دولتی همسایه شد همسایگان را الصال
 ث) خبر از خود ندارم چون سپند از بی قراري ها

 سرافکنده چون بید مجنون برآید 
 که صد فردوس می سازد جمالش نیم خاري را

 که من از خود به یک پیمانه رفتم
 زین سپس با خود نماند بوالعلی و بوالعال

 نمی دانم کجا خیزم، نمی دانم کجا افتم

ب، ث ب، پ ث، ت الف، ت

− − −U

قلم چی- 1397 تعداد هجاهاي کوتاه در کدام گزینه بیش تر است؟  79

غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن

به کجا روم ز دستت که نمی دهی مجالی سخنی بگوي با من که چنان اسیر عشقم

قلم چی- 1397 ویژگی ذکر شده در کدام گزینه در شعر زیر دیده نمی شود؟  80
 «فریدون به خورشید بر برد سر
 برون رفت خرم به خرداد روز 

 سپاه انجمن شد به درگاه او
 به پیالن گردون کش و گاومیش

کیانوش و پرمایه بر دست شاه
 همی رفت منزل به منزل چو باد 

 کمر تنگ بستش به کین پدر 
 به نیک اختر و فال گیتی فروز

 به ابر اندر آمد سرگاه او
 سپه را همی توشه بردند پیش

 چو کهتر برادر ورا نیک خواه
 سري پر ز کینه دلی پر ز داد»

استفاده از تشبیه (از نوع حسی) واقع گرا و حماسی بودن شعر        

استفاده از دو نشانه براي یک متمم استفاده از قالب قصیده 

قلم چی- 1397 هنگام خواندن بیت کدام گزینه، حذف همزه بیشتر صورت گرفته است؟  81

 یا وقت بیداري غلط بوده است مرغ بام را  امشب سبک تر می زنند این طبل بی هنگام را 

 ما بت پرستی می کنیم آن گه چنین اصنام را  سعدي َعَلم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان 

 جز سر نمی دانم نهادن عذر این اقدام را  گر پاي بر فرقم نهی تشریف قربت می دهی 

 نی نی دالرامش مخوان کز دل ببرد آرام را  دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل 

قلم چی- 1397 شاعر در کدام بیت از آرایۀ «واج آرایی» بیش تر، در دو واج بهره برده است؟  82

 ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود  گوهر پاك بباید که شود قابل فیض

 یاد کن از برگ ریز عمر و می در جام ریز  از خزان برگ رزان ریزان شد اي گل چهره خیز

 تو مرغ زیرکی از دام دیو و دد بگریز  دال ز قید حریفان بی خرد بگریز

 سر ما خاك ره پیر مغان خواهد بود  تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

قلم چی- 1397

آرایه هاي بیت: «محمل بدار اي ساروان تندي مکن با کاروان / کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود» در کدام گزینه آمده است؟  83

جناس، سجع، واج آرایی، کنایه حس آمیزي، تضاد، واج آرایی، تشبیه

ایهام، مجاز، واج آرایی، کنایه جناس، سجع، تشبیه، استعاره
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قلم چی- 1397 تعداد هجاي کشیدة کدام بیت نادرست  84

 خبر از دوست ندارد که ز خود باخبر است ( مورد)   گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست 

 وان را که عقل رفت چه داند صواب را ( مورد)   اّول نظر ز دست برفتم عنان عقل 

 دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را ( مورد)  خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید 

 خود نگویی چند نالد سعدي مسکین من ( مورد)  خلق را بر نالۀ من رحمت آمد چند بار 

4

5

5

4

قلم چی- 1398

با توجه به تحلیل ابیات زیر کدام گزینه صحیح است؟   85
«اي عمر خویش کرده به بیهودگی یله

اي خویشتن به جامۀ نیکو فریفته
زان جامه یاد کن که بپوشی به روز مرگ

خشنود بندگان و خداوند با گله 
وندر زبان همیشه تو را بانگ و مشغله

کاو را نه بادبان و نه گوي و نه اَنُگله»

بلندي جمله ها: مانند: «اي خویشتن به جامۀ نیکو فریفته» فراوانی واژگان غیر فارسی

ابیات بر فریفته نشدن بر مادیات و آماده شدن براي مرگ تأکید دارد. وجود واژگان کهن؛ مانند: «اَنُگله»، «گوي»، «مشغله»

قلم چی- 1398

نوع ادبی چند بیت غنایی است؟   86
الف) اگر تو فارغی از حال دوستان یارا
ب) که دشمن که دانا بود به ز دوست

پ) بالي غمزة نامهربان خونخوارت
ت) مراد هر که بر آري مطیع امر تو گشت

ث) چنان فراخ نشسته است یار در دل تنگ
ج) حور فردا که چنین روي بهشتی بیند

فراغت از تو میّسر نمی شود ما را 
ابا دشمن و دوست دانش نکوست

چه خون که در دل یاران مهربان انداخت
خالف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد

که بیش زحمت اغیار در نمی گنجد
گرش انصاف بود معترف آید به قصور

دو پنج چهار سه

قلم چی- 1398 در کدام بیت کاربرد تاریخی دستور در فعل یافت نمی شود؟  87

 اکنون عتاب و عربده ده مرده می کند  ما را ز هجر خویش به ده گونه مرده کرد

 من نخواهم کرد زندان مرده را  ور به حکم آرید این پژمرده را

 مرده به سخن زنده همی کرد مسیحا  زنده به سخن باید گشتنت ازیراك

 بود آن نفس هم از نفس روح پرورم  عیسی که مرده زنده همی کرد از نفس

قلم چی- 1398 با توجه به تحلیل شعر زیر همۀ گزینه ها به جز .................. درست است.   88
«شنیدم که وقت سحرگاه عید
یکی طشت خاکسترش بی خبر

همی گفت ژولیده دستار و موي
که اي نفس من در خور آتشم

ز گرمابه آمد برون بایزید 
فرو ریختند از سرایی به سر

کف دست شکرانه ماالن به روي
به خاکستري روي در هم کشم؟»

روایی و داستانی بودن لحن شعر بهره گیري از کنایه

دعوت به نوع دوستی کاربردهاي دستور تاریخی
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قلم چی- 1398 در تحلیل شعر زیر کدام گزینه نادرست است؟   89
«یکی گفت با صوفی اي در صفا

بگفتا: خموش، اي برادر، بخفت
کسانی که پیغام دشمن برند

کسی قول دشمن نیارد به دوست
نیارست دشمن جفا گفتنم

ندانی فالنت چه گفت از قفا 
ندانسته بهتر که دشمن چه گفت 

ز دشمن همانا که دشمن ترند
جز آن کس که در دشمنی یار اوست

چنان کز شنیدن بلرزد تنم»

حذف فعل به قرینۀ معنوي نکوهش دشمن ستیزي وجود آرایه هاي جناس و کنایه وجود واژگان کهن

قلم چی- 1398 در بررسی شعر زیر کدام گزینه نادرست است؟  90
 «به کارهاي گران مرد کاردیده فرست

جوان اگرچه قوي یال و پیلتن باشد
نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است

 که شیر شرزه در آرد به زیر خّم کمند 
به جنگ دشمنش ازهول بگسلد پیوند

چنان که مسألۀ شرع پیش دانشمند» 

استفاده از واژة «گران» در معنی «سخت و با اهمیت» استفاده از شبکۀ معنایی بین برخی واژگان

استفاده از کنایه تأکید بر قدرت جوانی

قلم چی- 1398 در کدام بیت، در بیش از یک واژه «واژه آرایی» دیده می شود؟  91

 باده از خون رزان است نه از خون شماست   چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم

 با صبا گفت و شنیدم سحري نیست که نیست  تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند

 تا دیدة من بر رخ زیباي تو باز است  بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم

 یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست  صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست

قلم چی- 1398 در همۀ گزینه ها به جز  .................. وزن و آهنگ با محتوا هماهنگ است.  92

 گنج برداشتند و مار بماند  گل به تاراج رفت و خار بماند

 تو به گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند  عجب است با وجودت که وجود من بماند

 اینت صبورا که دل ریش ماست  این همه محنت که فرا پیش ماست

 او نمک بر دست و من بر عضو ریش  سوز من با دیگري نسبت مکن

قلم چی- 1398 آهنگ و موسیقی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  93

 گویی خط روي دلستان است  دل می برد این خّط نگارین

 زانکه یک مردم هشیار نداشت  دهر جز خانۀ خّمار نبود

 غرقۀ عشق تو نبیند کنار  بندي مهر تو نبیند خالص

 پیوسته کشیده، تا بناگوش  سحر است کمان ابروانت

قلم چی- 1398 در کدام بیت همۀ آرایه هاي «کنایه، تشبیه، تناسب، واژه آرایی و واج آرایی» به کار رفته است؟  94

 گشاي چشم که این خواب خواب بیداري است  تو چشم بستی و گفتی که این جهان خواب است

 به دام افتد از بهر خوردن چو موش  پلنگی که گردن کشد بر وحوش

 چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت  آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

 اي دوست هم چنان دل من مهربان توست  با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی
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قلم چی- 1398 بیت کدام گزینه را نمی توان در ردة ادبیات عرفانی جاي داد؟  95

 من ماهی ام، نهنگم، عّمانم آرزوست  این نان و آب چرخ چو سیلی است بی وفا 

 روي سوي خانۀ خّمار دارد پیر ما   ما مریدان روي سوي قبله چون آریم چون 

 چنان که بانگ درشت تو می خراشد دل  به تیشه کس نخراشد ز روي خارا گل 

 آتش آب سوز عشق آمد  آب آتش فروز عشق آمد 

قلم چی- 1398 باتوجه به داستان «روباه و شکارچی» در الهی نامۀ عّطار، کدام مورد درست است؟  96

تأکید شاعر بر خوي حیله گر روباه، تمثیلی از خوي حیوانی انسان است.

از این حکایت می توان نتیجه گیري هاي اخالقی و اجتماعی داشت.

ظاهر سادة تمثیل، باعث کم رنگ شدن نتیجۀ ذهنی آن می شود.

از دیدگاه شاعر، وجود انسان از دو ساحت، که یکی بر دیگري برتري دارد، تشکیل شده است.

قلم چی- 1398 کدام بیت در مورد تربیت، مفهوم مقابل بیت زیر را بیان می کند؟  97
 هرچه دانی ز نیک خواهی و پند»   «گرچه دانی که نشنوند بگوي 

 جور استاد به ز مهر پدر  بر سر لوح او نبشته به زر 

 آهنی را که بدگهر باشد  هیچ صیقلی نکو نخواهد کرد 

 نشود خشک جز به آتش راست  چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 

 الجرم همچنو گرماي شد  با عزیزي نشست روزي چند 

قلم چی- 1398

مفهوم کلی عبارت «اما روزگار انصاف بستد و دمنه را رسوا گردانید و افترا و زرق او شیر را معلوم گشت. چه نهال کردار و تخم گفتار  98
چنان که پرورده و کاشته شود به ثمرت رسد.» در کدام بیت دیده نمی شود؟

 ببین الجرم بر که برداشتی  همه تخم نامردمی کاشتی 

 نه انصاف ماند نه تقوي نه دین  چو لشکر برون تاخت خشم از کمین 

 چو تخم افگنی بر همان چشم دار  رطب ناورد چوب خرزهره بار 

 به سر الجرم درفتادي به چاه  تو ما را همی چاه کندي به راه 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت نادرست آمده است؟  99

 بر زبان بند گرانی از تأمّل بایدش (سنجیده گویی)  هرکه می خواهد که از سنجیده گفتاران شود 

 جبهۀ واکرده اي پیوسته چون گل بایدش (توّکل)  خرده اي از مال دنیا در بساط هرکه هست 

 دانه چون در آسیا افتد تحّمل بایدش (شکیبایی)  صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید 

 از کنار ابر تا دریا تنّزل بایدش (فروتنی)  قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن 

قلم چی- 1398 در تمام گزینه هاي زیر، به جز گزینۀ .................. آرایۀ «واژه آرایی» وجود دارد.  100

بیچاره ما که پیش تو از خاك کمتریم  از جرعۀ تو خاك زمین دّر و لعل یافت

 چون تواند بود کس زنده به عشق   شاه گفتش اي سرافکنده به عشق

 نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد  خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي  روي جانان طلبی آینه را قابل ساز
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قلم چی- 1398 عبارات همۀ گزینه ها به جز .................. مطابق با ویژگی هاي نثر «مصنوع» است.  101

خسروان بدان پنج روز حق هاي حشم و گروهان بگزارندي و حاجت ها روا کردندي. اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزي است از زمانه و بدو فلک
آغازید گشتن.

هرکه در این کارها اهمال نماید از استقامت معیشت محروم ماند: ضایع گردانیدن فرصت و کاهلی در موسم حاجت و تصدیق اخبار که محتمل صدق و کذب باشد.

من آن غافل نادانم که دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سّجاده بر روي آب افگندن پیش خاطر آوردم و چون سوختۀ نم داشت آتش در من افتاد و قفاي آن
بخوردم.

اي نفس میان منافع و مضاّر خویش فرق نمی کنی؛ و خردمند چگونه آرزوي چیزي در دل جاي دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندك؟

قلم چی- 1398 نثر کدام گزینه را می توان منسوب به خواجه عبداهللا انصاري دانست؟  102

هم در اّول شب خود را به شکل و زّي او برآورد و شمعکی خرد با مفاتیح که براي گشادن در دّکان ُمعد بود، در آستین نهاد.

پس ابراهیم بیرون آمد از میان آتش به سالمت و آن تخت و حوض آب ناپدید شد، به جاي خویش رفتند به بهشت.

و رفتن به حج تا آنگاه که خلعت مصري بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده
است، همه به تمامی شرح کردم.

چون شکیبایی در شریعت از پسندیدگی نشان است و ناشکیبایی در حقیقت عین فرمان است، میان این و آن رهی را با تو چه برهان است؟

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  103

وان عیش هاي خوش که شنیدي فسانه شد بیدار بخت ما که تو دیدي به خواب رفت 

در هر شکست بال دگر می دهد مرا آن موجه ام که بحر پرآشوب روزگار 

روزگار دار و گیر شیشه و پیمانه رفت زهر خند اي دل، که دور گریۀ مستانه رفت 

عصا بیار که وقت عصا و انبان بود کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم 

قلم چی- 1398

موارد کدام گزینه دربارة زبان و ادبیات فارسی در سده هاي چهارم تا ششم کامًال درست اند؟  104
الف) انوري و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

ب) موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم قرن ششم، عالقه مندي شاعران به سرودن قصاید لطیف و زیباست.
پ) شعر حکمی و اندرزي در دورة غزنویان به پختگی رسید.

ت) کسایی مروزي، شیوة ناصرخسرو را در آوردن موعظه و نصیحت در قصیده ادامه داد.
ث) شعر مدحی از آغاز ادب فارسی به پیروي از شعر عربی معمول گشت.

الف، ث ت، پ پ، ب الف، ب

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  105

 قطرة ناچیز گردد گوهر از افتادگی  می شود هرکس به مقدار تواضع سربلند

 سرکشان را روي می مالد مدارا بر زمین  سیل از افتادگی دیوار را از پا فکند

پیاده هر که شد این جا فلک سوار شود  مسیح بر فلک از راه خاکساري رفت

 از کنار ابر، تا دریا تنّزل بایدش  قطرة آبی که دارد در نظر گوهر شدن
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1398 قلم چی تقطیع هجایی هیچ یک از مصراع هاي زیر درست نیست، به جز گزینۀ  ..................  106

باز این دل دیوانه زنجیر همی بُرَّد: 
ـَ/ می/ ُب/َرد با/ ز/ این/ ِد/ ِل/ دي/ وا/ ِن/ َزن/ جیـ/ ر/ ه

سرمست کسی باشد کو خود خبرش نبود: 
سر/َمس/ ت/ َك/ سی/ با/ شد/ کو/ خو/ د/ َخ/ َب/ َرش/ َن/ بود

چون تیر همی پّرد از قوس تنم جانم: 
ـَ/می/ َپر/ َرد/ از/ قو/ ِس/َت/ نَم/جا/نم چون/ تیر/ ه

کوه ها را ِز تجلّی همه چون طور کنیم: 
ـَ/ ِم / ُچن/ طو/ ر / ُك/نیم ـَ/ َجل / لی/ ه کو/ ه/ ها/ را/ ِز/ ت

قلم چی- 1398 کدام بیت از تکرار چهار بار (-UU-) تشکیل شده است؟  107

کی بفریبد شها دولت فانی مرا  از کرمت من به ناز می نگرم در بقا

اي ملک آن تخت تو را تختۀ این نرد مرا  اي شه شطرنج فلک مات  مرا برد تو را 

آخر چه گستاخی است این واهللا خطا واهللا خطا  بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد

که تا رونق دهد بازار ما را  بگو شّکر فروش شّکرین را 

قلم چی- 1398 نشانه هاي هجایی کدام گزینه تکرار چهار بار (U--) است؟  108

چو صاحب دلی اهل این سر ندیدم پدر بر پسر شاه ایران تویی

به پاسخ چو حنظل چرایی گوا باشید اي مردان که من خود را فنا کردم

قلم چی- 1398 کدام بیت از نظر وزن و عالمت هاي هجایی با سایر ابیات متفاوت است؟  109

که یازید و شد تا به بن یک سره فروهشت گیسو از آن کنگره

در ایام پیري به هش باش و راي اگر در جوانی زدي دست و پاي

به گفتار فرخنده دل ها ُربایی به کردار نیکو روان ها فزایی

 ببخشاید از داد و دانا بود چو شاهی به کاري توانا بود

قلم چی- 1398 توضیح مقابل کدام زبان ایرانی در مقابل آن نادرست آمده است؟  110

زبان پارتی: در دورة اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورة ساسانی آثاري به این زبان تألیف می شده است.

زبان پهلوي: کلیله و دمنه و یادگار زریران از آثار مربوط به این زبان است. آثار کمی از این زبان برجا مانده است.

زبان فارسی باستان: آثار برجاي ماندة این زبان، فرمان ها و نامه هاي شاهان هخامنشی است که به خّط میخی نوشته شده است.

زبان فارسی دري: ادبیات این زبان به مفهوم واقعی خود، تقریبًا هم زمان با دولت طاهریان پدید آمد.

قلم چی- 1398 تعداد صامت ها و مصوت ها در کدام گزینه درست است؟  111

هر چه در این پرده نشانت دهند ( مصوت) از دي که گذشت هیچ از او یاد مکن ( مصوت)

با من صنما دل یکدله کن ( صامت) تو که در خواب بوده اي همه شب ( صامت)

1411

1115

قلم چی- 1398 همۀ گزینه ها به جز  ..................  در یک شاخۀ نثر دورة اول قرار می گیرند.  112

ابلیس گفت که از بهر شما همی گریم. گفت: چرا؟ گفت: از بهر آن که خداي تعالی مر شما را گفت که از آن درخت مخورید که شما را از بهشت بیرون خواهد کرد و
من آمده ام تا شما را بگویم.

پس منافع خویش را نعمت و کامرانی دان و مردمی از مردمان بازمگیر که صاحب شریعت صلوات اهللا علیه گفته است: «خیر الناس من ینفع النّاس»

و در حلم و منزلت به منزلتی بود، چنان که یک سال به غزنین آمد، از فّراشان تقصیر ها پیدا کرد و گناهان نادر گذاشتی، امیر، حاجب سراي را گفت: «این فّراشان را
بیست چوب باید زد.»

و مشایخ این قّصه اندر شأن وي مختلف اند: به نزدیک گروهی مردود است و به نزدیک گروهی مقبول، و باز گروهی دیگر به سحر و اسباب آن وي را منسوب کرده اند.
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قلم چی- 1398 بر اساس ویژگی هاي فکري، کدام بیت به سبک خراسانی سروده نشده است؟  113

 چه کند آهوي وحشی چو شود صید پلنگ  اگرت دیو طبیعت شکند پنجۀ عقل

 شاخ گل بینی چو گوش نیکوان پر گوشوار  ارغوان بینی چو دست نیکوان پر دستبند

 ز آسمان بر بوستان بارید مروارید  تر  برگرفت از روي دریا ابر فروردین سفر

 آیا میري که از میران نباشد کس تو را همتا  آیا شاهی که از شاهان نیامد کس تو را همسر

قلم چی- 1398 آرایه هاي «تشبیه، واژه آرایی، کنایه، سجع» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟  114
  الف) سینه شکاف گشته دل عشق باف گشته

ب) هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند
ج) کمان سخت که داد آن لطیف بازو را
د) غالم دولت آنم که پاي بند یکی است

 چون شیشه صاف گشته از جام حق تعالی 
کاندر شکم ز لطفت رقص است کودکان را

که تیر غمزه تمام است صید آهو را
به جانبی متعلق شد از هزار برست

ج - الف - د - ب د - ب - الف - ج د- الف- ج - ب ج- ب - الف- د

قلم چی- 1398 در هر یک از گزینه هاي زیر به ترتیب چه نوع سجعی وجود دارد؟  115
الف) صحبت اشرار مایۀ شقاوت است و مخالطت اخیار کیمیاي سعادت.

ب) به ُیمن وفاق عیش ایشان هر روز خّرم تر بود و احوال هر ساعت منتظم تر.
پ) در مالطفت بی تعّذر و در معاشرت بی تحّرز.

ت) مرگ اگر چه خواِب نامرغوب است و آسایش نامحبوب، هر آینه بخواهد بود.

متوازي، مطرف، متوازي، متوازن متوازن، مطرف، متوازي، متوازي

متوازي، مطرف، متوازن، متوازي متوازن، متوازي، متوازن، مطرف

قلم چی- 1398 سبک نثر عبارت کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  116

معنی بهشت جاي اهل ثواب است و معنی دوزخ جاي اهل عقاب است و خداي تعالی مر بهشت را چند جا یاد کرد به جنّت و دوزخ را «تار» خواند.

خداي عّزوجل ملک زمین به آدم داد و دربانی و خازنی بهشت به رضوان داد.

چون قابیل، هابیل را بکشت، بترسید که پدرش بیند. او را به پشت برگرفت و همی برد و گرد جهان همی گردانید و ندانست که او را چگونه پنهان کند.

پیش از قباد در جهان خراج نبود، مگر ده یک و پنج یک و چهار یک، و جایی بود که بیست یک گرفتندي؛ به مقدار آبادانی و نزدیکی و دوري آب.

قلم چی- 1398 در کدام گزینه ها به ترتیب سجع مطرف، سجع متوازي و سجع متوازن یافت می شود؟  117
الف) اگر بیم نمایی و آگه کنی ایشان را یا نکنی یکسان است بر ایشان نگروند و گردن ننهند.

ب) آه از قسمی که پیش از من رفته، فغان از گفتاري که خودرایی گفته.
پ) پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقت صبر و نه یاراي گفتار.

ت) فالن، داراي عزمی است متین و طبعی کریم.
ث) تو را آن باید که َمَنت پسندم، دوست پسند باید نه شهر پسند.

الف، پ، ب پ، ث، ت ب، پ، ت الف، ت، ب

قلم چی- 1398 حال و هواي حاکم بر فضاي کدام بیت متفاوت است؟  118

مطربان گویی در آوازند و مستان در سماع / شاهدان در حالت و شوریدگان در هاي و هوي

گفتند باري کم گري تا کم نگردد مبصري / که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکاء

اي سرخوشان اي سرخوشان آمد طرب دامن کشان / بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما

یاري که دلم خستی در بر رخ ما بستی / غمخوارة یاران شد تا باد چنین بادا
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قلم چی- 1398

در کدام گزینه نقش دستوري «قید» از الگوي هجایی «صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت» پیروي می کند؟  119

ز شاهان همه گیتی ثنا گفتن تو را شاید / که لفظ اندر ثناي تو همه یکسر شود غّرا

طواف زایران بینم به گرد قصر تو دایم / همانا قصر تو کعبه ست و گرد قصر تو بطحا

ز خشمش تلخ تر چیزي نباشد در جهان هرگز / ز تلخی خشم او نشگفت اگر الوا (صمغ تلخ) شود حلوا

زبان از بهر آن باید که خوانی مدح او امروز / دو چشم از بهر آن باید که بینی روي او فردا

قلم چی- 1398 در همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ .................. شعر داراي ردیف است.  120

تا داد باغ را سمن و گل  به نو نوا / بلبل همی سراید بر گل به نو نوا

شاه فلک بین به صبح پرده برانداخته  / پیر خردبین به می خرقه درانداخته

از وباي زرق و محرومی برآ / در جهان حّی و قیّومی درآ

از جنون این عالم بیگانه را گم کرده ام / آسمان سیرم، زمین خانه را گم کرده ام

قلم چی- 1398

کدام واژه، قافیۀ شعر زیر به شمار می رود و نقش مسندي دارد؟  121
«تو را من چشم در راهم شباهنگام

که می گیرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ سیاهی
و زان دلخستگانت راست اندوهی فراهم

تو را من چشم در راهم.
شباهنگام، در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد  دست نیلوفر به پاي سرو کوهی دام
گرم یادآوري یا نه، من از یادت نمی کاهم»

نمی کاهم فراهم دام شباهنگام

قلم چی- 1398 درهمۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. یکی از ویژگی هاي زبانی یا ادبی سبک خراسانی مشهود است.  122

 وز لب دریاي هند تا خزران تاخته است وقت سحرگه کلنگ تعبیه اي ساخته است 

 ثناي تو طه و یس بس است  تو را عّز لوالك تمکین بس است

 به خواب نوشین اندر شده به لشگرگاه هزار لشگر جنگی شکست و لشگر او 

 گویی که ثریّاست بر این گنبد دّوار وان قطرة باران ز بر سوسن کوهی

قلم چی- 1398 در بیت کدام گزینه، همزه حذف نمی شود؟  123

 مگر آن وقت که در سایۀ زنهار تو باشم  گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت 

 هاتف غیب ندا داد که آري بکند دوش گفتم بکند لعل لبش چارة من 

 بی وفا یاران که بربستند بار خویش را  یار بارافتاده را در کاروان بگذاشتند 

 ریسمان در پاي حاجت نیست دست آموز را  دیگري را در کمند آور که ما خود بنده ایم 

قلم چی- 1398 نثر کدام عبارت به سبک دورة غزنوي و سلجوقی نزدیک نیست؟  124

پس اسکندر مردي بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه؛ فکأنه سحابه صیف عن قلیل تقّشع.

اعتقاد پارسیان اندر نوروز، نخستین آن است که اول روزي است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن.

مشرفی داشت که تا بیرون بودي با ندیمان و انفاسش می شمردي و انها می کردي.

خیلتاش را و یک یک جاي بدو نمودند قتلغ تگین و صاحب برید گرد همه سراي ما برآوردند.
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قلم چی- 1398 تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع کامًال درست است؟  125

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی: 

زنجیر زلفش هر طرف دیوانه وارم می کشد: 

گرچه من خود ز عدم خّرم و خندان زادم: 

هر چه گویی آخري دارد به غیر از حرف عشق: 

−UU − −UU − −UU − −UU

− −U − − −U − − −U − − −U − −

−UU − −UU − −UU − −U−

−U − − −U − − −U − − −U−

قلم چی- 1398 موارد کدام گزینه دربارة سبک شناسی دورة اول به تمامی نادرست است؟  126
الف) سبک دورة غزنوي را باید «بینابین» نام نهاد. / از شعراي معروف سبک خراسانی می توان به رودکی، فردوسی و ناصرخسرو اشاره کرد.

ب) به علّت آن که اوج سبک خراسانی در زمان سامانیان بوده است آن را سبک سامانی هم نامیده اند.
پ) نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در سیستان، سپس در خراسان کنونی، افغانستان، تاجیکستان، ماوراءالنهر و آذربایجان پدید

آمد.
ت) سبک خراسانی برَحَسب زمان، به سه سبک فرعِی سامانی، غزنوي و سلجوقی تقسیم می شود که ویژگی هاي مشترکی دارند.

الف، پ ت، ب ب، پ الف، ت

قلم چی- 1398 خّط عروضی کدام یک از ابیات زیر صحیح نیست؟  127

 فروشد آفتاب از کوه بابل  ولیکن ماه دارد قصِد باال
 ُفروشد آفتابَز کوِه بابِل   َولیکن ماه دارد قصِد باال

 به سالی دجله گردد خشک رودي  اگر باران به کوهستان نبارد
 ِب سالی ِدجِل گرَدد خشک رودي   اگر باران ِب کوهستان نَبارد

 از بر یار آمده اي،  اِي نفس خّرم باد صبا
مرحبا

 از بَِر یار آمِد  اي، َمرَحبا   اي نََفس ُخرَرِم باِد َصبا

 هر که ببیند چو تو حور اي صنم  روي مپوشان که بهشتی بود
 هر ِك بِبیند ُچ ُت حو ِري َصنم   روي مَپوشان ِك بِهشتی بَُود

قلم چی- 1398 به ترتیب، سجع هاي به کار رفته در متن از چه نوعی هستند؟  128
«دانشمندي را دیدم به کسی مبتال شده و رازش برمال افتاده جور فراوان بردي و تحمل بی کران کردي. باري به لطافتش گفتم دانم که تو را در

مودت این منظور علتی و بناي محبت بر زلتی نیست، با وجود چنین معنی الیق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی ادبان بردن.»

متوازي - متوازي - مطرف - متوازي مطرف - متوازي - متوازي - مطرف

متوازي - مطرف - متوازي - مطرف مطرف - متوازي - مطرف - متوازي

قلم چی- 1398 ترتیب توالی ابیات به لحاظ دارا بودن آرایه هاي «تشبیه - موازنه - جناس - اشتقاق - کنایه» در کدام بیت آمده است؟  129
 الف) پژمرده شد ز تیر تو جان مخالفان

ب) با روي چون گلنارش از برگ سمن بازآمدم
پ) پروانه صفت سوختم از آتش عشقت

ت) بی شخص تو اي شخص تو آسایش گیتی
ث) من بند دهانت برگشایم

 چونان که الله پژمرد از باد ماه تیر 
با زلف عنبر بارش از مشک ختن بازآمدم

بگذشت ز سر آب و ز پیمان نگذشتم
بی روي تو اي روي تو آرایش دنیا

ور بگشایند بندم از بند

ب - ت - الف - ث - پ پ - ث - الف - ت - ب پ - ت - ث - ب - الف ت - ب - ث - پ - الف
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قلم چی- 1398 خّط عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟  130

دریاي جمال تو چون موج زند ناگه: دریاِي َجماِل ُت ُچن ُمج َزنَد ناَگه

همی زد چشمک آن نرگس به سوي گل که خندانی: َهمی َزد ِچشمک آن نَرِگس ِب سوِي ُگل ِك َخندانی

رها کن این همه را نام یار و دلبر گو: َر ها ُك نین َهِم را نا ِم یا ُر ِدلَبر گو

به گرد چرخ استاره چو مشتاقان آواره: بِه ِگرِد چرخ استاِر ُچ مشتاقانا وا ِر

قلم چی- 1398 کدام گزینه از لحاظ تاریخ ادبیات و سبک شناسی درست است؟  131

کتاب شاهنامۀ ابومنصوري در سال  هـ . ق به دست عدهّ اي از دانشوران خراسان با موضوع تاریخ گذشتۀ ایران نوشته شد.

تقسیم بندي سبک هاي شعر فارسی از منظر محّمد تقی بهار، بر مبناي حوزة جغرافیایی و تاریخی شعر است و او پنج سبک و دوره براي شعر فارسی در نظر می گیرد.

حذف افعال به قرینه و تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب از ویژگی هاي سبکی کتاب هاي «کیمیاي سعادت» و «التّفهیم» محسوب می شوند.

دورة رواج نثر مصنوع، در قرن ششم هجري و نخستین نمونۀ آن، «کلیله و دمنۀ» ابوالمعالی نصراهللا منشی است که در سال  هـ . ق تألیف شده است.

342

536

قلم چی- 1398 قاعدة قافیۀ ابیات کدام گزینه با یکدیگر یکسان نیست؟  132
 الف) که آن ترك در جنگ نر اژدهاست

ب) جهان خیره ماند ز فرهنگ او
ج) بدیشان نبد ز آتش مهر تیو
د) بیابان از آن آب، دریا شود

هـ) به من داده بودند و بخشیده راست

 در آهنگ و در کینه ابر بالست 
از آن برز و باال و اورنگ او

به یک ره بر آمد ز هر دو غریو
که ابر از بخارش به باال شود

ترا کین پیشین نبایست خواست

هـ - ج الف - د ب - د ب - ج

قلم چی- 1398

نوع سجع به کار رفته در کدام عبارات یکسان است؟  133
الف) روزي به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پاي کریوه اي (تپه) سست مانده.

ب) الحق پشت و پناه سپاه من بود؛ در دیدة دشمنان خار و بر روي دوستان خال.
پ) و ملک از قبول نصیحت من اعراض نمود و مرا بر این جمله عذابی فرمود.

ت) در علم و شجاعت خود نظیر نداشت و از محتشمان اصحاب طریقت بود و از محترمان ارباب شریعت.
ث) هر که در اداي شکر و شناخت قدر نعمت غفلت ورزد نام او در جریدة عاصیان مثبت گردد.

ج) رفیع قدر و عالی همت بود و جدي به کمال داشت و مراقبت بر دوام.

ث - ج - ت ج - ب - پ ت - الف - ث پ - ث - الف

قلم چی- 1398 در چند بیت از ابیات زیر، هیچ گونه جناسی به کار نرفته است؟  134
 الف) آن جان و جهان آمد وان گنج نهان آمد

ب) اي میر نمی بینی این مملکت جان را
پ) کو رستم دستان تا دستان بنماییمش

ت) غوطه در دریا دهد آتش عنانی آب را
ث) تلخ از تو شیرین می شود کفر از تو چون دین می شود

ج) میر آمد و میر آمد وان بدر منیر آمد
چ) تیشه اي در کار هستی می کنم چون کوهکن

 وان فخر شهان آمد تا پرده درد ما را 
این روضۀ دولت را این تخت و سعادت را

کو یوسف تا بیند خوبی و فّر ما را
رزق خاك مرده می سازد گرانی آب را

خار از تو نسرین می شود چیزي بده درویش را
وان شکر و شیر آمد تا روز مشین از پا

چند دارم در پس کوه آفتاب عشق را

پنج سه چهار شش
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قلم چی- 1398 چند عبارت از گزینه هاي زیر به ترتیب نثر فنی و نثر موزون دارد؟  135
الف) استیالي غم، خرد را بپوشاند و ذهن و کیاست و حفظ و حذاقت در تراجع افتد.

ب) خردمند هرچه از دشمن دانا و مخالف داهی تلّطف بیش بیند، در بدگمانی خویش نگاه داشتن زیادت کند.
پ) هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت.

ت) غم و حیرت و پشیمانی و ندامت سود ندارد، دل بر تجّرع شربت فراق می باید نهاد و تن اسیر ضربت هجر کرد.
ث) دریغا که قدر عمر خویشتن نشناختیم و از کار دنیا به اطاعت موال نپرداختیم، دریغا که عمر عزیز به سرآمد و روزگار بگذشت.

دو، سه سه، دو دو، دو یک ، دو

قلم چی- 1398 در چند بیت از گزینه هاي زیر «ردیف» به درستی مشخص نشده است؟  136
 الف) اي ساقی و دستگیر مستان 

ب) ما به تماشاي تو بازآمدیم
پ) ببسته است پري نهانی اي پایم

ت) بیا کامروز ما را روز عیدست
ث) دالرام در بر دالرام جوي

 دل را ز وفاي مست مستان 
جانب دریاي تو بازآمدیم

ز بند اوست که من در میان غوغایم
ازین پس عیش و عشرت بر مزیدست

لب از تشنگی خشک بر طرف جوي

سه چهار یک دو

قلم چی- 1398 ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  مصداق مناسبی براي مفهوم و هدف ادبیات به شمار می روند.  137

 دست داري چون کنی پنهان تو چنگ؟  پاي داري چون کنی خود را تو لنگ؟

 وز شفق این طشت هر شب غرق خون  هست گردون هم چو طشت سرنگون

 نیم جانی داشت بر جانان فشاند  این بگفت آن ماه و دست از جان فشاند

 شیخ شد یک بارگی آن جا ز دست  آن صنم را دیدمی در دست و مست

قلم چی- 1398 عبارات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  نمونه هایی از نثر دورة سامانی به حساب می آیند.  138

گفت: همه جامه هاي شاهانۀ خویش بیرون کن و مرا ده و خود با یاران برنشین و برو و مرا با این لشگر بگذار.

خیمۀ مسلمانی ملک است و ستون پادشاه و طناب و میخ ها رعیّت، پس چون نگاه کرده آید، اصل ستون است.

پس چون روز پنجم بود نامه اي آمد از جانب پارس که در آتشکده آتش بمرد و مّدت هزار سال گذشته بود تا آن آتش نمرده بود.

نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام کردند زیرا که پیشانی سال نو است.

قلم چی- 1398 » است؟ تقطیع هجایی کدام مصراع مطابق «  139

گر قاب قوس خواهی دل راست کن چو تیري مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا

اي صوفیان عشق بدّرید خرقه ها یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند

− − U − U − − − −U − U − −

قلم چی- 1398 در کدام بیت آرایه هاي «جناس همسان – تکرار – ایهام تناسب – کنایه – تشبیه» تمامًا یافت می شود؟  140

 خاطر آشفته ام امشب ز پریشانِی دوش  دوش گیسوي تو را ریخته دیدم بر دوش

 از مهر و ماه مهر به کلّی بریده ام  تا مهر ماه چهرة تو در دلم نشست

 چو تیغ مرگ ببینی رخ تو گیرد چین  ز روم تا در چین گر به تیغ بگشایی

 امشب اي دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش  دوش سیالب غمت تا به سر زانو بود

25

م)
ده

ع (
ام

 ج
ون

فن
 و 

وم
عل



قلم چی- 1398 آرایه هاي کدام بیت با کمانک مقابل آن مطابقت ندارد؟  141

مگر به خویش داللت کنی مرا، ورنه/ شده است خشک چو سنگ نشان دلیل از تو (تشبیه – اشتقاق)

مهر روي اش که آب آتش برد/ خاك بر دست آب و آتش ریخت (جناس – تشبیه)

مدام آن نرگس سرمست را در خواب می بینم/ عجب مستی است کش پیوسته در محراب می بینم (واج آرایی – مجاز)

بر جاي رطل و جام می، گوران نهادستند پی/ بر جاي چنگ و ناي و نی، آواز زاغ است و زغن (سجع مطرف – جناس)

قلم چی- 1398

مفهوم کدام گزینه در عبارت زیر برجسته است؟  142
«یکی را از دوستان گفتم: امتناع سخن گفتنم به علّت آن اختیار افتاده است که غالب اوقات در سخن نیک و بد اتّفاق افتد و دیدة دشمنان جز بر

بدي نمی آید.»

دعوت به گوشه گیري مدارا با دشمن عیب جو تأکید بر خاموشی و سکوت پرهیز از غیبت کردن

قلم چی- 1398

هجاهاي بیت زیر در کدام گزینه درست است؟  143
 ما در آثار صنع حیرانیم»  «تو به سیماي شخص می نگري

−UU −U −U − −UU/ −UU −U −U − −UU− − −U −U − −U − / −UU −U −U − −UU

− − −U −U − − − −/ −UU − − −U − −UU−UU −U −U − −U − / −UU − − −U − −UU

قلم چی- 1398 کدام گزینه در مورد نثر دورة چهارم و پنجم هجري درست است؟  144

نثر این دوره کمتر از شعر رونق گرفت.

ورود اصطالحات علمی و اشعار و امثال در این دوره رایج شد.

نویسندگان این عصر بیشتر به موضوع هاي حماسی، تاریخی و سیاسی توجه دارند.

کتاب هایی در موضوع هاي گوناگون در این دوره به زبان دري نوشته شد.

قلم چی- 1398 با توجه به حکایت زیر، کدام گزینه نادرست است؟  145
«یکی از ملوك خراسان محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که جملۀ وجود او ریخته بود و خاك شده مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه

همی گردید، نظر می کرد. سایر حکما از تأویل این فروماندند مگر درویشی که به جاي آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش با دگران است.»
کز هستی اش به روي زمین بر نشان نماند بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند
خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند  وان پیر الشه را که سپردند زیر گل

گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند زنده است نام فّرخ نوشین روان به خیر
زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند» خیري کن اي فالن و غنیمت شمار عمر 

استفاده از دستور تاریخی استفاده از آرایه هایی چون سجع و جناس

«را» فقط به عنوان نشانۀ مفعول به کار رفته است. پیام متن، نکوهش ظلم ستیزي است.

قلم چی- 1398 تعداد هجاي بلند در کدام گزینه بیشتر از سایر گزینه هاست؟  146

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خون ما خوردند این کافر دالن

دادیم به یک جلوة رویت دل و دین را چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت

قلم چی- 1398 کدام گزینه جاهاي خالی متن زیر را به ترتیب کامل می کند؟  147
«تحّول روحی و معنوي .................. آغازي براي دگرگونی عمیق در شعر فارسی گردید؛ آن چنان که به پیروي از وي بسیاري از شاعران به تصّوف

و عرفان روي آوردند و شاعران بزرگی چون .................. و .................. ظهور کردند.»

ناصرخسرو، مولوي، سعدي سنایی، ناصرخسرو، مولوي سنایی، عّطار، مولوي ناصرخسرو، سنایی، عطار
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قلم چی- 1398 وزن کدام مصراع متفاوت است؟  148

برانداز بیخی که خار آورد درودت فرستم که در خاطري چو نی نالدم استخوان از جدایی چو خواهی که نامت بود جاودان

قلم چی- 1398 تعداد هجاهاي کشیدة کدام مصراع متفاوت است؟  149

که گه زین موج بر اوجم گهی زان اوج در پستم امروز چه روز است بگو روز سعادت

که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها

قلم چی- 1398 کدام گزینه ویژگی هاي شعر سبک خراسانی را ندارد؟  150

نیارستمش گشت پیرمنا  به دوزخ درون دیدم آهرمنا

یکی به سنبل مشکین درون کشیده سپر  یکی به ساعد سیمین درون فکنده کمان 

سرو سوي بوستان آید همی  شاه سرو است و بخارا بوستان 

بر ورق عشق ازل چون قلم  سر ننهی جز به اشارات دل

قلم چی- 1398 حروف الحاقی در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  به صورت «مصوت + صامت» است.  151

 راحت هاي عشق را نیست چو عشق غایتی  نیست به جز دوام جان ز اهل دالن روایتی

 روي مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت  شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

 پیش پایی به چراغ تو ببینم چه  شود؟  گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟

 که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم  روز عید است و من امروز در آن تدبیرم

قلم چی- 1398 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  از دو نوع جناس استفاده شده است.  152

 به رستم رسته گشت از چاه ، بیژن  به وحدت رستم از غرقاب وحشت

 حلقه به گوش حلقۀ گیسوش انس و جان  مهر آزماي مهرة بازوش جان و عقل

 با گل و مل کس دگر خار ندید و خمار  عدل تو تا ز اهتمام حامی آفاق شد

 تا نشد بالش او پر ز پرم خواب نکرد  سخت دلبستگی اي داشت به بالم صیاد

قلم چی- 1398 کدام یک از ابیات زیر ذوقافیتین نیست؟  153

 ز دیوان هوا کارم چنان آمد که من خواهم  به میدان وفا یارم چنان آمد که من خواهم

 زمین خشک و بالین جمشید نرم  هوا سرد و خرگاه خورشید گرم

 مردم دیده را دري بگشاي  دل گمراه را رهی بنماي

 پس ز تلخی ها همه بیرون روي  تو ز تلخی چون که دل پر خون شوي

قلم چی- 1398 در ابیات کدام گزینه قافیۀ میانی وجود ندارد؟  154
 اي یوسف دیدار ما اي رونق بازار ما  الف) اي یار ما دلدار ما اي عالم اسرار ما

 آن جام جان افزاي را بر ریز بر جان ساقیا  ب) من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
 ز آن که تو آفتابی و بی تو بود ِفسردنا  پ) با تو حیات و زندگی بی تو فنا و ُمردنا

 اي سرو روان بنما آن قامت و باال را  ت) جانا سر تو یارا مگذار چنین ما را

الف، ت پ، ب الف، پ ب، ت 
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قلم چی- 1398

نوع قاعدة قافیه در چند بیت به درستی مشخص شده است؟  155

)  الف) خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا  دفع مده، دفع مده اي مه عیّار بیا (قاعدة 

)  ب) حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو  و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو (قاعدة 

)  پ) شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها  َمِه بدر است روح تو کز او بشکافت ظلمت ها (قاعدة 

)  ت) تا نقش خیال دوست با ماست  ما را همه عمر خود تماشاست (قاعدة 

)  ث) اال اي شاه یغمایی، شدم پر شور و شیدایی  مرا یکتایی ایی فرما، دو تا گشتم ز یکتایی (قاعدة 

سه چهار یک دو

1

2

1

1

2

سراسري- 1398 در کدام بیت، اختیار زبانی «تغییر مصّوت کوتاه به بلند و تغییر مصّوت بلند به کوتاه» صورت گرفته است؟  156

نیست ز روزن دگر روشنی این سراي را  داغ محبّت است و بس خانه فروز جان و دل

نیست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزاي را  بادة عقل سوز را داروي بیُهشی مزن

غوطه به زهر می دهد طوطی خوش نواي را  آن شکرین لبی که من ناله از او چو نی کنم

چند پر از نفس دهم آه شکسته پاي را  سوخت بساط هستی ام ریخت بناي طاقتم

قلم چی- 1399

با توجه به قلمرو ادبی، در متن زیر کدام آرایه ها وجود دارند؟  157
«یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او گفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در
قفاي (به دنبال) وي افتادند، خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. گفت: این چه حرام زاده مردمانند،
سنگ را بسته اند و سگ را گشاده! امیر از دور بدید و بشنید و بخندید. گفت: اي حکیم، از من چیزي بخواه، گفت: جامۀ خود خواهم اگر انعام

فرمایی!»

جناس - واج آرایی - تضاد - تشبیه تشبیه - سجع - تکرار - کنایه

جناس - سجع - تضاد - کنایه مجاز - مراعات نظیر - تکرار - ایهام

قلم چی- 1399 با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟  158
«دو کس را حسرت از دل نرود و پاي تغابن (ضرر و زیان) از گل برنیاید: تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندران نشسته.»

قلمرو زبانی: از واژگان غیرفارسی استفاده شده است.

قلمرو ادبی: آرایۀ جناس در متن یافت می شود.

قلمرو فکري: پیام متن حسرت خوردن و زیان دیدن در اثر انجام کارهاي بدون فکر و اندیشه و بدون آینده نگري است.

قلمرو ادبی: سجع و کنایه و تشبیه در عبارت وجود دارد.

قلم چی- 1399 در بیت کدام گزینه تمامی آرایه هاي «استعاره، تشبیه و کنایه» وجود دارد؟  159

 بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر  دي در گذار بود و نظر سوي ما نکرد

 دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر  این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است

 زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر  در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است

 روز فراق را که نهد در شمار عمر  بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار
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قلم چی- 1399 با نگرش به متن زیر موارد ذکر شده در کدام گزینه تمامًا نادرست است؟ (با تغییر)  160
«بی هنران هنرمند را نتوانند که بینند، همچنان که سگاِن بازاري سِگ صید را؛ مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند. یعنی ِسفله چون به هنر با کسی

برنیاید به ُخبثش در پوستین افتد.
 که در مقابله گنگش بود زبان مقال»  کند هر آینه غیبت حسود کوته دست

الف) کاربرد آرایه هایی همچون ترصیع، سجع و تضاد
ب) وجود واژگان کهن؛ مانند: «هر آینه» و «یارستن»

پ) استفاده از فعل مضارع التزامی در متن
ت) بهره گیري از تمثیل براي بیان ارزش هنر

ث) «در پوستین افتادن» و «کوته دست» عبارت کنایی است.

الف، ب پ، ث ب، ت الف، ت

قلم چی- 1399 کاربرد دستور تاریخی در کدام بیت دیده نمی شود؟  161

 نمی یارست روبه را کم انگاشت  چو صیاد آمد او را مرده پنداشت

 آن را که نه عشق پخت خام است  در عشق تو عافیت حرام است

 بیدق برفت، شاه کرم تا ابد زیاد  اختر شد آفتاب امم تا ابد زیاد

 باد صبا رد کند تحفۀ نوروز را  گر اثر روي تو سوي گلستان رسد

قلم چی- 1399 کدام گزینه از ویژگی هاي زبانی متن زیر نیست؟  162
«شنیدم که خلیفه اي خوابی دید بر آن جمله که پنداشتی که همۀ دندان هاي او بیرون افتادي به یک بار. بامداد خوابگزاري را بخواند و پرسید: که
تعبیر این خواب چیست؟ معبّر گفت: زندگانی امیر دراز باد، همۀ اقرباي تو پیش از تو بمیرند چنان که کس از تو باز نماند. خلیفه گفت: این مرد را

صد چوب بزنید. چرا بدین دردناکی سخن اندر روي من بگفت؟! چه اگر همۀ اقرباي من پیش از من بمیرند، پس آنگاه، من که باشم؟!»

استفاده از جمالت کوتاه و تکرار واژگان استفاده از دو حرف اضافه براي یک متّمم

در هم ریختن نحو جمله نسبت به زبان معیار امروزي آوردن «ب» بر سر فعل ماضی ساده و استفادة اندك از واژگان عربی

قلم چی- 1399

کدام بیت با شعر زیر قرابت معنایی دارد؟  163
«آب را گل نکنیم؛ شاید این آب روان، می رود پاي سپیداري، تا فرو شوید اندوه دلی؛ دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب ...»

 در دل اندوه و به دوش اندر مشک  در جگر خون و به رخ ریخته اشک

 چنان زي که در سایه ات خوش زیند  درخت نکو باش اي سربلند

 بارور باش، تو نخلی نه سپیداري  بر بلندي چو سپیدار چه افزایی

 نهد بر دل تنگ درویش، بار  چو منعم کند سفله را روزگار

قلم چی- 1399 ویژگی سبکی زیر در کدام بیت نیامده است؟  164
«شعر واقع گراست و توصیفات، محسوس و عینی اند.»

نخورم تا نخوري و نبرم تا نبري  غم تو چند خورم و انده تو چند برم؟ 

رندي و ناداشتی به روز رستاخیز را   هر  چه اسباب است آتش درزن و خّرم نشین  

ز اسب تازي زود آمدي فرود به خر  اگر سکندر با شاه یک سفر کردي 

زین بهار سبز پوش تازه روي آبدار  گل همی گل گردد و سنگ سیه، یاقوت سرخ 
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قلم چی 1399 کدام عبارت به سبک نثر «کلیله و دمنه» نزدیک نیست؟  165

می بایست که این ملت مخلّد ماند و ملک این امت به همه آفاق و اقطار زمین برسد.

اگر این مصلحت بر این سیاقت رعایت نیافتی نظام کارها گسسته گشتی.

به هیبت و شکوه ایشان آبادانی جهان و تألّف اهواء متعلّق باشد.

آن که او را زندان کنی و سال ها گریان کنی، ... تو عتاب و جنگ همه با دوستان کنی.

قلم چی- 1399 ویژگی زبانی شعر سبک خراسانی در کمانک مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. صحیح است.  166

 کز او در جهان روشنایی فزود (کمی لغات عربی)   چه گویم که خورشید تابان که بود 

به رسم کیان بر سرش تاج زر (کاربرد دو حرف اضافه براي یک متمم) برآمد بر آن تخت فّرخ پدر 

که نگذشت بر ما یکی روز خوش (تفاوت تلفظ برخی کلمات با زبان امروز)  کجا سالیان اندر آمد به شش 

که گوش نیو شنده زو برخورد (کهنه و مهجور بودن برخی واژگان)  کنون تا چه داري بیار از خرد 

قلم چی- 1399 در بیت گزینۀ .................. هر سه آرایۀ «استعاره، جناس و تشبیه» وجود دارد.  167

 خیز و در کنارش گیر ماه نیمروزي را جعد مشکبارش گیر زلف تابدارش گیر  

لعل آبدارش بین ماه نیمروزي را  روي پر نگارش بین چشم پر خمارش بین 

در کمند زلف آویز ماه نیمروزي را  موسم سحر شد خیز باده در صراحی ریز 

خیز و در شبستان آر ماه نیمروزي را  می به می پرستان آر باده سوي مستان آر 

قلم چی- 1399

پیام کلی ابیات تمثیلی زیر در کدام بیت دیده می شود؟  168
به یکی دم که پنج مه بنّا  «آن ستاند مهندس دانا 

که نبیند به سال ها شاگرد  وآن کند در دو ماه بنّا کرد 
که نیابد به عمر ها مزدور  باز شاگرد آن چشد ز سرور 

کین به تن کرد و آن به جان دانست»  مزد این کم ز مزد آن زانست 

 نردبان عقل و حس انسان است علم دین بام گلشن جان است 

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد  هرگز دل من ز علم محروم نشد 

علم یک لحظه را بها عالم  کار یک ساله را بها دو درم 

جهل از این علم تو بسی بهتر  علم خواندي نگشتی اهل هنر 

قلم چی- 1399 در کدام بیت هماهنگی وزن و محتوا دیده نمی شود؟  169

میان کژدم و ماران تو را امان ز کجا؟ چو آدمی به یکی مار شد برون ز بهشت 

عمر تو بادا دراز اي سمن تیزپا  رفت دي رو ترش، کشته شد آن عیش کش 

جهان خود چه باشد بِر اولیا   که جان خود چه باشد بِر عاشقان؟ 

که جهان جسمی است سرگردان، تو هوش  سر مکش اندر گلیم و رو مپوش 

قلم چی- 1399

آرایه هاي ذکر شده در کدام گزینه به تمامی در بیت زیر دیده می شود؟  170
غنچه سازد در چمن پیراهن از خجلت قبا»  «لعل خاموشت گر از موج تبسم دم زند 

تکرار - استعاره - تلمیح - تشخیص استعاره - تشخیص - کنایه - مجاز

تناسب - تشبیه - تلمیح -کنایه حس آمیزي - تشخیص - استعاره - تضاد 
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قلم چی- 1399 کدام بیت فاقد تشبیه و داراي آرایۀ استعاره است؟  171

ما را شبی مبارك و روزي خجسته است  گر زان که روي و موي تو آشوب عالم است 

 لب تو نامزد قند عسکري بشکست   رخ تو پردة دیباي ششتري بدرید 

 او را معیّن است که هّمت بلند نیست   هرکس که سرو گفت قدت را به راستی 

 روز محشر سر برآرم از لحد مست و خراب   چون به یاد نرگس مستت روم در زیر خاك

قلم چی- 1399 ترتیب ابیات زیر براساس دارا بودن آرایه هاي «تلمیح، کنایه، تشبیه، واژه آرایی و جناس» کدام است؟  172
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور الف) اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند

قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  ب) آسمان بار امانت نتوانست کشید 
دل و گوش داده به آواي چنگ   پ) یکی جام یاقوت ُپر ِمی به چنگ 

میان خطر جاي بودن ندید ت) چو نامردم آواز مردم شنید  
 من کی رسم به کوي تو که از ذّره کمترم ث) اي عاشقان کوي تو از ذّره بیشتر 

ب، الف، ث، پ، ت الف، ث، پ، ت، ب الف، ت، ث، پ، ب ب، ت، الف، ث، پ

قلم چی- 1399 در همۀ ابیات زیر به جز  .................. آرایه هاي «واج آرایی، واژه آرایی و کنایه» به تمامی دیده می شود.  173

با آن همه شیرینی گر ترش کند شاید  مستان می ما را هم ساقی ما باید 

که یارم رود پیش چشمم به باد  به روز من و حال من کس مباد 

ساحت کون و مکان عرصۀ میدان تو باد  خسروا گوي فلک در خم چوگان تو باد 

رخ باز نمایید و بگویید کجایید  مرغان که کنون از قفس خویش جدایید 

قلم چی- 1399 در کدام گزینه به ترتیب ویژگی هاي ادبی، زبانی و فکري شعر عراقی ذکر شده است؟  174

فراوانی ترکیبات نو - ورود لغات زبان ترکی و مغولی به زبان فارسی - استفاده از ترکیبات دشوار

رواج بیشتر قالب هاي شعري - حذف افعال به قرینه - رواج داستان سرایی

به کارگیري ردیف هاي فعلی و اسمی دشوار - کاهش سادگی متون - فراوانی زهدستایی در شعر

آوردن مترادف ها و توصیف هاي فراوان - رواج منظومه هاي داستانی - رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی

قلم چی- 1399 کدام بیت ذوقافیتین است؟  175

 در خیالش جان، خیال خود بدید   شکر ایزد را که چون او شد پدید 

 چشم بد از روي تو دور اي صنم   ما همه چشمیم و تو نور اي صنم 

ملک سیرتی، آدمی پوست بود  شنیدم که نامش خدادوست بود

در دیدة من ز هجر کاري دگر است    هر روز دلم به زیر باري دگر است 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟  176

آتش شوقی اگر در زیر پا دارد کسی  خار صحراي مالمت خواب مخمل می شود

زیر پاي توسنت چون پرنیان خواهم شدن  عاشقان را خاکساري رتبۀ آزادگی است

 چو یاد می دهدم از تو، پرنیان من است آن شد ار چه خار مغیالن ز هجر بستر خاکم 

سراسر خار این وادي گل بی خار خواهد شد  ز شوق جست و جو گر آتشی در زیر پا داري 
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قلم چی- 1399 در کدام گزینه شاعر از عناصر زیبایی آفرینی بیشتري در سطح بیانی بهره جسته است؟  177

الحان بلبل از نفس دوستان توست   هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

بوي صبحی نشنیدم که چو گل نشکفتم  عجب آن است که با زحمت چندینی خار 

بشنو اي خواجه اگر زان که مشامی داري  بوي جان از لب خندان قدح می شنوم

خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غم اند  شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق

قلم چی- 1399

در کدام گروه از بیت ها به ترتیب آرایۀ «واج آرایی» و آرایۀ «واژه آرایی» به کار رفته است؟  178
آن که دردم داد و نومیدم ز درمان کرد و رفت الف) باد یا رب در امان از درد بی درمان عشق 

 کس نیست که گیرد به شرابی دو سه دستم ب) امروز که من عاشق و دیوانه و مستم  

 کز دلم یک باره برد آرام را ج) با دالرامی مرا خاطر خوش است  

 هر آن غریب که گشتست آشناي شما د) غریب نیست اگر شد ز خویش بیگانه  

 تا باخبر ز عالم باال کنم تو را هـ) باالي خود در آینۀ چشم من ببین  

 هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست و) گویند عشق چیست بگو ترك اختیار  

و - ب - الف / د - و د - هـ - و / الف - ب ب - ج - د / الف - و الف - ب - ج / هـ - و 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با بیت زیر قرابت ندارد؟  179
 ملک تو بود اندرین گیتی مراد کردگار» «کردگار از ملک گیتی بی نیاز است اي ملک  

 گردش چرخ و درخشیدن خورشید و قمر بنده ات ماه درفشان و به گرد سپهت 

 گر از مدح تو درمانم مرا مقدار کی باشد  خداوندا، بلندي یافت مقدارم ز مدح تو  

تو را مسّخر و فرمان بر آسمان و زمین  بر آسمان و زمین راي و رایت تو بلند  

 اگر سپهر کند پیش تو ستاره نثار  بدان مقام رسیدي که بس عجب نبود 

قلم چی- 1399 آرایه هاي مقابل کدام بیت همگی درست هستند؟  180

برگ سوسن بر کنار نسترن گسترده اي (واج آرایی، ترصیع) گرد عنبر بر عذار ارغوان افشانده اي 

بس که عشقش می دهد بر باد جوجو خرمنش (سجع، جناس) قوت صبرم چو کوهی بود از آن کاهی نماند  

قراري کن که زنجیر سر زلفت نجنباند (جناس، سجع)  قرار ما اگر خواهی، تو با باد سحرگاهی

بر ما ز غمزة تو چه گویم، چه ها گذشت (اشتقاق، تکرار) تیر خدنگ غمزه ات از جان ما گذشت 
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قلم چی- 1399 با توجه به شعر زیر به ترتیب در کدام گزینه «ویژگی هاي زبانی و ویژگی هاي ادبی» به درستی بیان شده است؟  181
 «چو شد روز رستم بپوشید گبر
کمندي به فتراك زین بر ببست

بیامد دمان تا لب هیرمند
گذشت از لب رود و باال گرفت

 نگهبان تن کرد بر گبر ببر 
برآن بارة پیل پیکر نشست  

همه دل پر از باد و لب پر ز پند
همی ماند از او کار گیتی شگفت»

کاربرد تاریخی دستور - استفاده از لغات بیگانه - کاربرد لغات کهن / ایهام - تشخیص - مجاز - اغراق

کاربرد دو حرف اضافه براي یک متمم - لغات بیگانه - استفاده از واژگان مترادف / واج آرایی - جناس - کنایه - تلمیح

کاربرد تاریخی دستور - کاربرد فعل به شکل کهن - استفاده از واژگان مترادف / جناس - تشخیص - مجاز - تضاد

کاربرد دو حرف اضافه براي یک متمم - کاربرد فعل به شکل کهن - کاربرد لغات کهن / واج آرایی - جناس - کنایه - تشبیه 

قلم چی- 1399 بر اساس مفاهیم اشعار زیر، کدام بیت سرودة شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نیست؟  182

 چنان که درد کسان بر دگر کسی خوار است  به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را

 خوشا منصور کز دار فنا سر منزلی دارد  مرا سرگشتگی نگذاشت بر زانو گذارم سر

 نه به آخر به جز کفن بردند؟  از هزاران هزار نعمت و ناز

 آن شناسد که دلش بیدار است  این جهان پاك خواب کردار است

قلم چی- 1399 کدام عبارت به سبک «کلیله و دمنه» نوشته نشده است؟  183

بباید شناخت که ملوك اسالم سایۀ آفریدگارند، َعزَّإسمُه، که روي زمین به نور عدل ایشان جمال گیرد و شکوه ایشان آبادانی جهان و تألّف اهواء باشد. 

ناکشته را از آب چیست و ناخوانده را جواب چیست؟ تلخ را چه سود اگرش آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از آن که بوي گل در کنار است؟

هر که کتاب ممالک و مسالک خوانده است و طول و عرض این دیار شناخته بر وي پوشیده نماند که بسطت ملک وي تا چه حد بوده. 

هیچ یار و قرین چون صالح نیست و کسب آن آن جاي که هّمت به توفیق آسمانی پیوسته باشد و آراسته، آسان باشد و زود دست دهد. 

قلم چی- 1399

نوع سجع هاي به کار رفته در عبارت زیر به ترتیب، منطبق با سجع در کدام عبارت است؟   184
«الهی تا به تو آشنا شدم، از خلق جدا شدم و در هر جهان شیدا شدم نهان بودم پیدا شدم» 

الف) متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صالح نپذیرد. 
ب) الهی یاد در میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان. 

ج) توانگري به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال.
د) طالب علم عزیز است و طالب مال ذلیل است.

ج - د الف - ج ب - د  الف - ب 

قلم چی- 1399 در کدام گزینه یکی از آرایه هاي داخل کمانک نادرست است؟  185

 پوشیده است پست و بلند زمین در آب (جناس ناهمسان، تشبیه) شاه و گدا به دیدة دریادالن یکی است  

 کجا رویم بفرما از این جناب تا کجا (جناس، واج آرایی) چو کحل بینش ما خاك آستان شماست 

 کاروان در کاروان سنگ مالمت می رود (تشبیه، جناس)  در بیابان جنون از راهزن اندیشه نیست 

در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی (جناس همسان، جناس ناهمسان) آن میوة بهشتی کآمد به دست اي جان  
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قلم چی- 1399

به ترتیب آرایه هاي «تشبیه، ترصیع، اشتقاق و تکرار» در کدام ابیات به کار رفته است؟   186
 تو نوشینی و دیدار تو نوشین   الف) تو شیرینی و گفتار تو شیرین 

 این بد از بازار سودایت زیان و سود من ب) مایۀ عمرم شد و سود من از عشقت فراق 

 خود کجا دارد لبان شّکرین خورشید و ماه  ج) خود کجا دارد کمند عنبرین شمشاد و سرو 

 مرا که بی تو بباید گریست بر خنده  د) به روز تو بر گریه خنده می آید 

الف - ج - د - ب  ب - الف - ج - د  الف - ج - ب - د  ج - الف - د - ب 

قلم چی- 1399 شاعر در کدام بیت از آرایه هاي «موازنه، جناس و تضاد» تمامًا بهره جسته است؟  187

پنج نوبت رسانده بر خورشید   چار بالش نهاده چون جمشید  

 فرش را شّقه درنورد ز دور  عرش را دیده برفروز به نور  

 در روز سفیدم بنماید، شب تاري   فریاد ز زلف تو که صد بار به روزي 

 وز بلندي برادر فلک است  در بزرگی برابر ملک است  

قلم چی- 1399 تعداد آرایۀ «جناس» در کدام بیت بیشتر است؟  188

 ورت در کیسه کوهی هست گو زر بر کمر دارد  گرت در خانه کاهی هست گو یک جو به خود گیرد  

 زخم پیکان تو مرهم باشد و بندت نجات   بنده ام تا زنده ام گر می کشی ور می کشی 

 بر سر گردون نهی اشتر بنالد چون دراي   بهر بار عشق ار از گاو زمین اشتر کنی 

 این مست شوق گشته و آن را خمار کشته   بر بدي جام وصلت دیدیم جان و دل را 

قلم چی- 1399 آرایه هاي مقابل کدام بیت همگی درست هستند؟  189

 هم انیس وحشت هجران تویی (مراعات نظیر، ترصیع) هم صفیر و خدعۀ مرغان تویی  

با چون منی به غیر محبت روا نبود (اشتقاق، جناس)  از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی 

 دیگر تمام شد گل سرخم تمام شد (تشبیه، تکرار) گلچین رسید و نوبت با من وزیدنت  

 فخر بود بنده را داغ خداوندگار (واج آرایی، جناس تام) سعدي اگر داغ عشق در تو مؤثر شود  

قلم چی- 1399 در کدام بیت وزن و آهنگ با محتوا سازگار است؟  190

 چنین لقمه اي قوت جان را بود  تن از خوردن غم گدازش گرفت  

 بس که به هجر می دهد عشق تو گوشمال من   نالۀ زیر و زار من زارتر است هر زمان 

 به رنج اندرون گرد کردیم گنج  از آن پس که بسیار بردیم رنج  

 هم زانوي غم دوات جویم  اي سینه که دردمندي از غم  

قلم چی- 1399 در همۀ موارد مشخص شده به جز  .................. حرف «واو» «نشانۀ صامت» است.  191

ببین اندیشه و سوداي مستان  بیا اي مونس جان هاي مستان  

 ببین این غلغل و غوغاي مستان  نمی آیی سر از طاقی برون کن 

 تویی فردا و پس فرداي مستان  میفکن وعدة مستان به فردا  

 گشا این بند را از پاي مستان  بیا اي خواب مستان را ببسته  
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قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  192

 نیستم موج که سعی ام پی ساحل گردد  ناف دریاست چو گرداب مرا لنگرگاه  

 زود رخت خود به ساحل کف ز دریا می کشد  رهنوردان را سبکباري بود باد مراد  

 موجی که خو به شورش دریا گرفته است  دامن گره به دامن ساحل نمی زند 

 واگذارش که چو خاشاك به ساحل برود  ساده لوحی که شکایت کند از شورش بحر 

قلم چی- 1399 تعداد هجاهاي کشیدة کدام مصراع کمتر است؟  193

خار در پاي، ُگل از دور به حسرت دیدن گل برچنند روزبه روز از درخت گل

طمع از دوست نه این بود و توقّع نه چنین گاه گاهی بُِگذر در صف دلسوختگان

قلم چی- 1399 در همۀ ابیات به استثناي  ..................  ویژگی فکري سبک خراسانی دیده می شود.  194

هر آن کسی که تو را روز رزم دید سوار  سپهبدان سپه را پیادگان خواند  

باغ  گویی لعبتان ساده دارد در کنار  باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین  

ما نوازندة مدح ملک خوب خصال   مطربان طرب انگیز نوازنده نوا 

کز تو و او ما همین جستیم نیست  گفتی از گیتی وفاجویم، مجوي  

قلم چی- 1398 بیت کدام گزینه مطابق با ویژگی هاي سبک بینابین سروده شده است؟  195

به کام خویش برگیرد گهر غّواص از دریا  امید خلق غّواص است و دست راد او دریا 

بر جاي چنگ و ناي و نی، آواز زاغ است و زغن بر جاي رطل و جام می، گوران نهاده استند پی 

وگر خواهند درویشان ملک را صنع آن باشد وگر خود جنت المأوي بود مأواي درویشان 

تا ز حسن االستماعت قرب او أدنی دهد خیز و بیتی چند بنویس و به خدمت بر بخوان 

قلم چی- 1398 کدام بیت از ابیات زیر، منطبق بر یکی از مضامین عمدة سبک خراسانی است؟  196

که مایه است مر جهل و بدگوهري را به علم و به گوهر کنی مدحت آن را 

به جاي ختم قرآن مدح دهقان؟ چرا خوانم چو فرقان کردم از بر 

دلم ز مدح و غزل بر مناقب و مقتل هزار شکر خداوند را که خرسند است 

علم نخواهی و هنر نشمري مدح و دبیري و غزل را نگر 

قلم چی- 1398

در بررسی سبکی، متن زیر می تواند متعلق به کدام اثر باشد؟  197
«ایزد عّز ذکُرُه مزد دهاد سلطان معظم را به گذشته شدن امام القادر باهللا امیرالمؤمنین. انّا هللا و انّا الیه راجعون. مصیبت سخت بزرگ است اّما

موهبت به بقاي خداوند بزرگ تر. ایزد جاي خلیفۀ گذشته فردوس کناد.»

کشف االسرار التفهیم تاریخ بیهقی تاریخ بلعمی
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1398 قلم چی با توجه به سبک عبارت هاي گزینه ها، «حذف افعال به قرینه» و «اطناب» می تواند جزء ویژگی هاي کدام یک باشد؟  198

بفرمود تا خداوندان کتب را، از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهاي خراسان و هشیاران از
آنجا بیاورد.

سپاس و آفرین مر خداي کامران و کامکار و آفرینندة زمین و آسمان را آن کش نه همتا و نه انباز و نه دستور و نه زن و نه فرزند. همیشه بود و همیشه باشد.

شب به حقیقت بودن ماست اندر تاریکی سایۀ زمین، چون آفتاب از ما غایب باشد زیر افق؛ و چون نزدیک آمد، به برآمدن آن شعاع هاي او را که گرد بر گرد سایه
است نخست ببینیم.

دیگر روز به درگاه آمدي و با خلعت نبود، که بر عادت روزگار گذشته قبایی ساخته کرد و دستاري نشابوري یا قاینی، که این مهتر را رضی اهللا عنه با این جامه ها
دیدندي به روزگار و از ثقات او شنیدم ...

قلم چی- 1398

از دیدگاه فکري، یکی از مضامین عمدة شعر سبک خراسانی، در دورة عراقی نیز پر تکرار است. این مضمون در کدام بیت دیده  199
می شود؟

 بازي و ظرافت به جوانان بگذار  چون پیر شدي ز کودکی دست بدار

 تو گفتی تنش سر نیاورد بار  بزد بر سر و ترگ آن نامدار

 که دین را پشت و دولت را شعارست  سپهبد میر نصر ناصر دین

 از نکبت که؟ ز نکبت تو!  میباید گفت باز صد فحش

قلم چی- 1398 از میان عبارات زیر، کدام یک به نثر دورة سامانی نوشته شده است؟  200

به ما حضر قناعت کند و تکلّف طعام هاي خوش نکند که مقصود مؤمن، نگاه داشت قّوت عبادت بود نه تنّعم؛ و سنّت است نان را گرامی داشتن که قوام آدمی بدین است.

دانستن صورت عالم و چگونگی نهاد آسمان و زمین و آنچه به میان این هر دو است، سخت سودمند است اندر پیشۀ نجوم؛ ازیراك، گوش به نام ها و لفظ ها که منّجمان
به کار دارند، خو کند.

چون نوروز بگذرد، سوي غزنین رویم و تدبیر برادر چنان که باید ساخت، بسازیم که ما را از وي عزیزتر کس نیست، تا این جمله شناخته آید ان شاء اهللا عّز و جّل.

فأمّا حدیث حشمت: چنین خواندم در اخبار خلفا که چون هارون الّرشید امیرالمؤمنین از بغداد قصد خراسان کرد – و آن قصه دراز است و در کتب، مثبت که قصد به چه
سبب کرد – چون به طوس رسید، سخت ناالن شد و بر شرف هالك شد.

36

م)
ده

ع (
ام

 ج
ون

فن
 و 

وم
عل



»: ساخت دستور تاریخی: اندر کشیدیم. گزینۀ « گزینه 1  1

»: اغلب واژگان، ساختمانی ساده دارند. گزینۀ «

»: شبکۀ معنایی: در بیت دوم واژه هاي چشم می گریم و .... گزینۀ «
زبان هاي ایرانی میانه، به دو گروه زبان هاي پارتی و پهلوي تقسیم می شوند. زبان پارتی، در دورة اشکانیان رایج بوده و تا اوایل دورة ساسانی نیز آثاري به این زبان، گزینه 2  2

تألیف می شده است. این زبان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است.

» به خواننده حالت شادي و نشاط درونی را منتقل می کند. وزن و آهنگ تند بیت گزینۀ « گزینه 2  3
بررسی سایر گزینه ها:

»: وزنی نرم و آرام دارد. » و « گزینه هاي «

»: وزنی حماسی دارد. گزینۀ «

گزینه 2   4
تشریح گزینه هاي دیگر:

  :« گزینۀ «

  :« گزینۀ «

   :« گزینۀ «
زبان پارتی، در دورة اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورة ساسانی نیز آثاري به این زبان، تألیف می شده است. گزینه 2  5

»، «مصنوع» و در سایر گزینه ها، موزون است. نوع نثر در عبارت گزینۀ « گزینه 4  6

» حالت غم و اندوه را منتقل می کند. لحن و وزن بیت گزینۀ « گزینه 3  7

» وزنی ضربی دارند و تکرار منظم موسیقی و لحن ابیات، حالت شادي و نشاط درونی را به خواننده منتقل می کند. » و « » ،« ابیات گزینه هاي «
موارد «الف» و «پ» هر دو سجع مطرف دارند. (الف: بسته، شکسته / پ: بجنبیده، رسیده)  گزینه 2  8

سجع سایر عبارات:
ب) لطیف و نظیف: متوازي / ت) قاصر و عاجز: متوازن

گزینه 3  9
فرَسهمتمگشلعقبا

سیَكبیَهرراچکویک
حاجت پیش کسی بردن به «نیازمندي» اشاره دارد. گزینه 1  10

همانطور که مشاهده می شود تعدد فعل ها نشان دهندة کوتاهی جمالت است و «را» نیز در معناي حرف اضافه «به» است و مشابه متمم است و «را»ي مفعولی نیست. گزینه 1  11

در این گزینه فقط واج آرایی در حرف «ش» دیده می شود و واژه اي تکرار نشده است اما در گزینه هاي دیگر به ترتیب  عقل و جان / عشق / دل، بر، دوش گزینه 3  12
واژه آرایی ساخته اند.

» با تکرار هجاهاي کوتاه در وزن شعر و استفاده از وزنی که هجاهاي کوتاه آن کنار هم و پر تعداد هستند، توانسته است به خوبی، طرب و موالنا در بیت گزینۀ « گزینه 4  13

» در مضمون خیلی طرب آمیز نیستند و بیشتر مبین هجران و فراق اند که هجاهاي بلند را به خوبی به این منظور مستی عرفانی خود را در موسیقی شعر جلوه گر سازد. ابیات گزینه هاي « و 
به کار گرفته اند. 

» هم تعلیمی است و وزنی متناسب با لحن آموزش دارد.  بیت گزینۀ «

» با تکرار منظم موسیقی به خوبی تناسب و هم سویی وزن و عاطفه را برقرار کرده است.  بیت گزینۀ « گزینه 2  14
هجاي کوتاه از کنار هم قرار گرفتن یک صامت و یک مصّوت کوتاه ساخته می شود. صامت و مصّوت بلند هجاي بلند می سازند.  گزینه 4  15

در این گزینه اشتباهی که صورت گرفته و باعث نادرستی این عبارت در مورد تاریخ  ادبیات ایران در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم شده است این است که گزینه 4  16
اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی از راه ترجمۀ متوِن عربی وارد فارسی دري شد نه از راه ترجمۀ متون پهلوي.

در این گزینه «را» نشانۀ فک اضافه نیست؛ بلکه حرف اضافه است چون در معناي «براي» به کار رفته است.   گزینه 4  17
گزینه هاي دیگر همه اطالعات درستی با خود دارند:  

: نام گیرد: مشهور شود   گزینۀ 

: ماضی استمراري کهنه در واژه هاي «نشستی: می نشست / ببستی: می بست»   گزینۀ 

: آن به که: بهتر است که گزینۀ 
واج آرایی: حرف «ن» در گزینۀ «ج»  گزینه 2  18

واژه آرایی: تکرار واژه هاي «یار» و «شدم» در گزینۀ «الف» 
اغراق: خورشید گریان می شود - بهرام بریان می شود در گزینۀ «د»

استعاره: مخاطب قرار دادن «صبا» - شاه خوبان استعاره از معشوق در گزینۀ «ب»
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در این گزینه حرص و طمع نکوهش شده است و سخن از ناپایداري دنیاست. گزینه 4  19
شعر در قالب مثنوي است و جابه جایی ضمیر دارد: سپهرم مدد کرد - از مردگان پندت آید به گوش

کنایه: پنبۀ غفلت از گوش کندن / جناس: کرمان - کرمان / گوش - هوش
«اي دوست» ردیف و قافیۀ این بیت «جهان و جان» است که حروف قافیه بر اساس الگوي «مصّوت + صامت» می باشد. گزینه 2  20

» فقط واج آرایی (در واج «د») دیده می شود. در گزینۀ « گزینه 2  21
بررسی سایر گزینه ها:

»: واژه آرایی: تکرار «سلطان»/ واج آرایی: واج «س» گزینۀ «

»: واژه آرایی: تکرار «مستی» و «ناز»/ واج آرایی: واج «آ» گزینۀ «

»: واژه آرایی: تکرار «دلبر»/ واج آرایی: واج «د» گزینۀ «
بر: صحرا/ بر: روي/ بر و بحر - بر و تر گزینه 3  22

بررسی سایر گزینه ها:

»: بر و سر: جناس ناهمسان گزینۀ «

»: کر و در: جناس ناهمسان گزینۀ «

»: بر و تر: جناس ناهمسان گزینۀ «
الف: جناس: خال و خیال/ پ: سو و عقل و جان تکرار شده اند. / ت: موازنه دارد. / ب: واج آرایی صامت «ت» گزینه 4  23

نکته: در واج آرایی شکل امالیی واج ها اهمیتی ندارد.
بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2  24

:« گزینۀ «
بُـ لن ديد َمن ماد ُچن گرز هر با

:«    گزینۀ «
َرد شع ِل هاآن ذر ِر داتش ذر ِر ايگر هس ت آ

  :«  گزینۀ «
ِچ خان دس تیط کز ُمر دند از سق راِي کی پر سی

مصراع هاي «الف» و «ت»: گزینه 1  25
ديبیَشُرخفرنانِچآن
راآشگوزيباِلِطف

------

خابِبنمبیمیِنگر
َردَبمیِلمَعلُمَمز
-----

 تقطیع مصراع هاي دیگر:
ب)

تیَکسِشراَدشلیِكُچن
------

بتباِحَفتشدباِكاز
------

 پ)
بانِدنرمابنِكتمگف

------

مانسآبرَومَربرتا
------

 ث)
روزَهرِبراقانَخلُتحیُصبَهزِب

--------

سیرت صادقان چنین باشد گزینه 1  26

ابـجد عاشقان چنـین باشـد
کلمات «سیرت» و «ابجد» با یکدیگر تنها سجع متوازن دارند.
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بنفش و درفش: قافیۀ اول گزینه 3  27
خویشتن و مزن: قافیۀ دوم

بررسی سایر گزینه ها:

»: سخت و نیکبخت: قافیه گزینۀ «

»: سیر و کفشیر: قافیه گزینۀ «

»: گنج و خنج: قافیه گزینۀ «

» دریافت می شود. مفهوم «هموار شدن سختی و مبّدل شدن آن به راحتی، به عشق وصال یار» به طور مشترك از ابیات صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 1  28

،  و  و بررسی سطح نحوي و ادبی این جمالت می توان فهمید هر سه گزینه، مربوط به نثر سده هاي پنجم و ششم هستند که لغات و با دقت در گزینه هاي  گزینه 4  29

ترکیبات عربی در این سبک زیاد است، جمالت طوالنی هستند و آرایه هاي ادبی کاربرد فراوانی دارند؛ اما در گزینۀ  این موارد دیده نمی شود.
در این شعر واژگان کهن و متروك به چشم نمی خورند؛ اما کاربرد تاریخی دستور در عبارت هاي «یکی خوب کردار» و «نگرفتمی»، بهره گیري از آرایه هاي تشبیه: گزینه 3  30

«دهانی به خنده چو گل باز کرد» و «چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد» و جناس بین «بسی» و «کسی» در این شعر وجود دارد.
لحن کلی شعر هم که در قالب مثنوي است به شیوة روایی و در نوع ادبیات تعلیمی است.

قاعدة میان تمام ابیات در این سؤال مطابق با قاعدة «1» است؛ چون در همۀ ابیات حرف اصلی قافیه مصوت بلند است. گزینه 1  31

» جناس ندارد و پاسخ سؤال است. در گزینه هاي  ،  و  جناس هم وجود دارد؛ اما گزینۀ «
جناس گزینه هاي دیگر:

»: ناقص افزایشی  صالح - صال گزینۀ «

»: ناقص اختالفی  می گویم - می جویم گزینۀ «

»: ناقص اختالفی  باال - واال گزینۀ «

» آمده است: قافیه هاي سه بیت طبق قاعدة « گزینه 4  32
ب) خو - او

پ) نوا - آشنا
ت) را - زیبا

در متن «ب» تکرار فعل وجود دارد؛ اما در متن «الف» تکرار فعل دیده نمی شود. گزینه 2  33
در این گزینه وزن چنین است: فعولن / فعولن/ فعولن/ فعولن گزینه 2  34

اما در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سوال وزن چنین است: مفتعلن/ مفتعلن/ فاعلن
تشریح گزینه هاي دیگر:  گزینه 2  35

»: اصل تفسیر، نوشتۀ محمدبن جریر طبري به زبان عربی است و ترجمۀ آن متعلق به جمعی از دانشمندانی است که آن را به فارسی برگرداندند. گزینۀ «

»: شعر حکمی در این دوره به وجود آمد؛ اما در دورة سلجوقیان به پختگی رسید. گزینۀ «

»: «تاریخ الرسل و الملوك» نوشتۀ محمدبن جریر طبري است که بلعمی آن را به فارسی برگرداند. گزینۀ «
عبارت سؤال تأکیدي است بر پرهیز از خشم افراطی. گزینه 4  36

» شاعر به شادي و دوري از غم توصیه می کند. گزینه 3 در بیت گزینۀ «  37
جسمانی و روحانی حرف روي مشترك ندارند. گزینه 3  38

شعر در قالب رباعی سروده شده است. گزینه 2  39
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «را» در مصراع پایانی در معناي حرف اضافه است. گزینۀ «

»: «زنگ دنیی» و «صیقل معنی»: تشبیه / دنیی و عقبی: تضاد گزینۀ «

» می گوید: زمانی سخن گفتن سودمند است مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط «سنجیده گویی و با اندیشه سخن گفتن» است. اما شاعر در بیت گزینۀ « گزینه 3  40
که موجب شهرت آدمی باشد.

در عبارت گزینۀ «2»: حذف فعل دیده نمی شود. گزینه 2  41
بررسی سایر گزینه ها:

»: توانگري حاصل از حرص و آز ارزشی ندارد. گزینۀ «

گزینۀ «3»: کاربرد «مر» در کنار «را» از کاربرد هاي تاریخی دستور است.

گزینۀ «4»:«در پوستین افتادن» کنایه از بدگویی و غیبت کردن است و «بی هنر» و «هنرمند» تضاد دارند.

ـِاي» را نیز حرف مشترك بدانیم، قافیه » «مه اي» را نمی توان حروف مشترك بین دو قافیه دانست؛ زیرا حروف مشترك با صامت آغاز نمی شوند. اگر «ـ در گزینۀ « گزینه 3  42

) نخواهد بود. بنابراین قافیه غلط است. ) و ( طبق قاعدة (
بررسی سایر گزینه ها:

( »: حرف مشترك = ــُ ر (قاعدة  گزینۀ «

( »: حرف مشترك = ــُ و (قاعدة گزینۀ «
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 ( »: حرف مشترك = آ (قاعدة  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها : گزینه 2  43

»: نثر هم در عهد سامانی، مانند شعر پارسی، رواج یافت و رونق گرفت. گزینۀ «

»: جمعی از دانشمندان آن زمان کتاب تفسیر طبري را به زبان فارسی برگرداندند. گزینۀ «

»: عده اي از دانشوران خراسان، کتاب شاهنامۀ ابومنصوري را دربارة تاریخ گذشتۀ ایران نوشتند. گزینۀ «

بررسی عبارت هاي نادرست: گزینه 4  44
پ)  وزن، امري حّسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را در می یابد، وجود ندارد.

ت) توّجه به فضاي عاطفی و آهنگ متن، سبب کشف لحن می شود.
ث) پس از عاطفه، مهم ترین و مؤثرترین عامل، وزن است.

زبان پهلوي، زبان رسمی دوران ساسانی بود؛ از آن جا که این زبان، اساسًا به ناحیۀ پارس تعلق داشته است و در مرحله اي میان فارسی باستان و فارسی نو (دري) قرار گزینه 4  45
دارد، آن را «فارسی میانه» نامیده اند. منظومۀ «درخت آسوریک» و «یادگار زریران» هر دو اصل پارتی دارند.

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 3  46

»: تا اوایل دورة ساسانی نیز آثاري به زبان پارتی تألیف می شده است.  گزینۀ «

»: نامه ها و فرمان هاي شاهان هخامنشی به زبان فارسی باستان نگاشته شده است.  گزینۀ «

»: منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود. گزینۀ «

در آغاز این دوره، هنوز بیشتر دانشمندان آثار خود را به عربی می نوشتند تا بتوانند در سرتاسر دنیاي اسالم خوانندگان بیشتري پیدا کنند.  گزینه 1  47

قافیۀ نخست: یار، مار / قافیۀ دوم: ابد، لحد  گزینه 3  48

وزن ادراکی است که از احساِس نظم حاصل می شود. وزن امري حسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمی یابد، وجود ندارد؛ وسیلۀ ادراك وزن حواس ما گزینه 2  49
است؛ مثًال چرخی که می گردد، حرکتی مداوم دارد، اما وزن ندارد. حال اگر نشانه اي در یک نقطۀ چرخ باشد که هنگام حرکت آن دیده شود، از دیدن بازگشت هاي پیاپی آن، ادراك و وزن

حاصل می شود.

الف) واج آرایی: صامت «ي»، «ج» گزینه 3  50
ب) کنایه: کمر به بندگی بستن: فرمانبرداري

پ) واژه آرایی: جایی
ت) تشبیه: هر گوشۀ چشم دریایی گشته کشتی  باده

مصراع صورت سؤال: داراي «بیست و دو» صامت است. (ب، گ، هـ، ش، د، ب، گ، هـ، ش، د، خ، ر، ش، د، ء، ن، د، ر، چ، هـ، ش، د) گزینه 3  51

«بو - بگو» سجع مطّرف دارند. گزینه 2  52
کلمات داراي سجع متوازي در گزینه هاي دیگر:

»: «دلستان - آسمان» گزینۀ «

»: «جان - آن» گزینۀ «

»: «هندو - پهلو» گزینۀ «

درد عشق از تندرستی خوش تر است / گرچه بیش از صبر درمانیش نیست: صبر، درمان درد عشق است. گزینه 4  53

» نشانۀ مفعول است («فرمان او» مفعول است.) معناي «را» در سه گزینۀ دیگر، «براي» است. همچنین فعل اسنادي به مفعول نیاز ندارد. «را» در گزینۀ « گزینه 2  54

لب لعل: تشبیه / در بیت اول حذف فعل دیده می شود / تکرار: مست / جابه جایی ضمیر در ابیات دیده نمی شود. گزینه 3  55

«را» در «پادشاهی را شنیدم» به معنی «دربارة/از» است. گزینه 1  56

»: ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن (گرفت) گزینۀ «

»: خون: مجاز از کشتن/ بشوید و بگوید: سجع/ دست از جان شستن: کنایه از گذشتن از جان گزینۀ «

»: با توجه به آیه  سورة آل عمران «الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس : خشم خود را فرو مى برند و از خطاى مردم مى گذرند» که در انتهاي متن به کار رفته جنبۀ تعلیمی بودن گزینۀ «
متن کامًال مشهود است.

در ابیات صورت سؤال، آرایۀ تشبیه دیده نمی شود امّا کنایه (در کفن خفتن کنایه از مردن )، تکرار ( ور تو هستی مرد عاشق شرم دار/ خواب را با دیدة عاشق چه گزینه 2  57
کار) وجود دارد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: مفهوم عرفانی مذکور در بیت آخر به خوبی پیداست. گزینۀ «

» : بیشتر کلمات شعر، ساختمانی ساده دارند. گزینۀ «

» :با توّجه به قرار گرفتن قافیه، متوّجه می شویم شعر در قالب مثنوي سروده شده است. چند بیت داراي ردیف است. ابیاتی که ردیف دارند :  گزینۀ «
«عاشقی از فطرت عشق آشفته بود/ بر سر خاکی به زاري خفته بود

رقعه اي بنبشت چست و الیق او/ بست آن بر آستین عاشق او
عاشقش از خواب خود بیدار شد/ رقعه بر خواند و بر او خون بار شد
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مفهوم بیت پایانی، اظهار ارادت به حضور معشوقی دائمی و زوال ناپذیر است. گزینه 4  58

در گزینۀ  بیت مورد نظر به کاربرد عرفانی بیت مورد نظر اشاره شده است (حیطۀ قلمرو فکري) گزینه 4  59
در قسمت دوم به کنایه اشاره شده است «خرقۀ می آلود، پاك دامن» (حیطۀ قلمرو ادبی)

در قسمت سوم به استفاده از فعل امر اشاره شده است (حیطۀ قلمرو زبانی)

- مست/ پا و با: جناس/ گلشن: استعاره/ خار، ریحانه و گلشن: تناسب (مراعات نظیر) / «خار، ریحانه - مشغول    بادة عشق: تشبیه/ سرگرم داراي ایهام است:  گزینه 4  60
بودن» کنایه از آسان بودن سختی ها

در بیت اّول تشبیه وجود ندارد و تنها در بیت دوم تشبیه به کار رفته است. گزینه 2  61
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: با توّجه به تعریف قالب غزل، در شعر صورت سؤال، مصراع اّول و مصراع هاي زوج قافیه دارند و.... گزینۀ «

»: تشخیص: حباب، باد نخوت در سر داشته باشد./ تشبیه: باد نخوت  گزینۀ «

»: در بیت نخست واژه هاي «تاب و عتاب» قافیه هستند و جناس دارند. گزینۀ «

توّجه به روابط معنایی ( ترادف «جوز» به جاي «گردو» ): قلمرو زبانی / انسان باید به فکر نسل هاي آینده هم باشد. : قلمرو فکري / حکایت در زمرة ادبیات تعلیمی گزینه 2  62
است: قلمرو فکري

حرف «را» در جملۀ چهارم نشانۀ مفعول است نه حرف اضافه. گزینه 4  63
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: بعد از «صافی تر» فعل «است» یا « باشد» حذف شده است. گزینۀ «

»: کلماتی چند موجز باید به صورت «چند کلمۀ موجز» باشد. گزینۀ «

»: «تواند بود» شکل تاریخی «می تواند باشد» است. گزینۀ «

- تقدیم فعل بر سایر اجزاي جمله؛ گفت پارسایی را .... / چه - استفاده از «را» در معنی «به»؛ پارسایی را: به پارسایی     در متن، کاربرد دستور تاریخی وجود دارد:  گزینه 3  64
گویی در حق فالن عابد .....

واژة «قاتل» در معنی «کشنده» براي غیر انسان (زهر) به کار رفته است. گزینه 2  65

آرایۀ تشبیه در متن دیده نمی شود. (تضاد: پادشاه و رعیت / درازدستی: (در اینجا) کنایه از تجاوز به مال ) گزینه 4  66
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: واژگان دشوار: زجر، مصادره، مضّرت / دستور تاریخی: «را» (پادشاهی را): به معنی «براي» گزینۀ «

»: شبکۀ معنایی واژگان: پادشاه، رعیت، درویش / مال، مصادره، خزینه گزینۀ «

» بر تواضع داشتن تکیه شده است. در بیت گزینۀ « گزینه 3  67

متن بر این نکته تأکید دارد که نباید به قضاوت مردم اهمیت داد. گزینه 3  68

»: تشبیه: چراغ توفیق/ کنایه: زبان دراز بودن (زبان طاعنان در حق او همچنان دراز): کنایه از آزار رساندن با زبان (در اینجا)/ تضاد: کوتاه و دراز گزینۀ «

»: واژگان عربی در متن: مناهی، توفیق، ذمایم، حماید، مبدل، طاعنان، قاعده، بی معّول و ... . گزینۀ «

»: زبان فارسی باستان در دورة هخامنشیان رایج بود. آثار بر جاي ماندة این زبان به خط میخی نوشته شده است. گزینۀ « گزینه 1  69

»: منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود. گزینۀ «

»: منظومه هاي «درخت آسوریک» و «یادگار زریران» هر دو اصلی پارتی دارند. گزینۀ «

در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل طاهري و پس از آن، دولِت مستقل صفّاري بر سر کار آمد. گزینه 3  70
تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه 3  71

»: شعر این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع، تنّوع یافت و در شاخه هایی چون مدح، هجو، ظنز، وعظ و حکمت، داستان سرایی و تغّزل به کار گرفته شد. گزینۀ «

»: برخی از شاعران این دوره هم چون سنایی و ناصرخسرو از مدح شاهان و انتساب به دربارها پرهیز می کردند. گزینۀ «

»: حکمت و دانش و اندیشه هاي دینی در شعر این دوره، تأثیري عمیق بخشید و جزئی از مضامین شعري این دوره شد. گزینۀ «

شاعر در شعر صورت سؤال از تشبیه بهره نگرفته است. گزینه 3  72

تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه 4  73

: تفاوت تلفظ واژة «هگرز» نسبت به امروز (هرگز) گزینۀ 

: استفاده از دو نشانه (حرف اضافه) براي یک متمم (حروف «به و بر» براي «فلک») گزینۀ 

: کهنه و مهجور بودن واژه هاي «شرزه (خشمگین)، زوبین (نیزه) و ...» گزینۀ 

شعر صورت سؤال، ویژگی هاي سبک خراسانی را دارد و مربوط به همین دوره است. در شعر این سبک (سبک خراسانی) آرایه هاي ادبی طبیعی و در حّد اعتدال گزینه 3  74
است.

گزینه 4  75
َفس َن /َبر /َفس /َن /یی /گو /ِك /هی /خا /ُچـ /
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» وزن و آهنگ نرم و حال و هواي پند و اندرز و » وزن آهنگ کوبنده و ضربی دارند و با لحن حماسی خوانده می شوند، اما بیت گزینۀ « » و « » ،« ابیات گزینه هاي « گزینه 2  76
تعلیم دارد.

» سنگین و آرام است. » تند و ضربی و در بیت گزینۀ « » و « » ،« وزن و آهنگ در ابیات گزینه هاي « گزینه 2  77

» است. عالمت هجاهاي بیت هاي «ب» و «ث» تکرار چهار بار « گزینه 4  78
نانماَسلُمنانماَسلُم
راريیاتگفیدباِچ

ُچنرمداَن ُخدازبرَخ
هاريراَقبیدزپنِس

هجاهاي کوتاه در این مصراع: گزینه 4  79

ِب / ُك / َر / ِز / ِك / ِن / َد / َم / ( هجاي کوتاه)
هجاهاي کوتاه سایر مصراع ها:

»: ِچ / ُخ / ِف / َه / ِم / ( مورد) گزینۀ «

»: َغ / ِم / ِل / َن / َع / َگ / َن / ( مورد) گزینۀ «

»: ُس / َخ / ِب / ِك / ُچ /  َا / ِر / ( مورد) گزینۀ «
ابیات صورت سوال از شاهنامه انتخاب شده اند. قالب شعر، مثنوي است. گزینه 3  80

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: چون باد، رفتن: تشبیه از نوع حسی گزینۀ «

»: به خورشید بر: استفاده از دو نشانه براي یک متمم گزینۀ «

» سه بار حذف همزه صورت گرفته است: در بیت گزینۀ « گزینه 4  81
دلبندم آن: دلبنَدمان // منظور چشم آرام دل: منظور چشماراِم دل // ببرد آرام را: ِبُبردارام را

حذف همزه در سایر ابیات:

»: دو بار (می زنند این: می َزنندین) / (بوده است: بودست) گزینۀ «

»: دو بار (می کنیم آن: می ُکنیمان) / (چنین اصنام را: چنیَنصنام را) گزینۀ «

»: یک بار (این اقدام را: ایَنقدام را) گزینۀ «

تکرار واج «ر»:  بار  گزینه 2  82

تکرار واج «ز»:  بار
آرایه هاي بیت: گزینه 2  83

جناس: ساروان، کاروان / سجع: ساروان، کاروان، روان
واج آرایی: «ر»، «واو»

استعاره: سرو روان / کنایه: روانم می رود (مردن) 

هجاهاي کشیده: درد، درد، درد، هند ( هجا) گزینه 3  84
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: هجاي کشیده: دوست، نیست، دوست، رست ( هجا)  گزینۀ «

»: هجاي کشیده: دست، عقل، عقل، رفت، واب ( هجا) گزینۀ «

»: هجاهاي کشیده: خلق، چند، بار، چند ( هجا) گزینۀ «
بیت دوم بر فریفته نشدن بر مادیات و بیت سوم بر آماده شدن براي مرگ تأکید دارد. گزینه 4  85

بیت «الف» عاشقانه است و از حال و هواي عاشق و معشوق می گوید. (غنایی) گزینه 2  86
بیت «پ» گلۀ عاشق از معشوق است. (غنایی)

بیت «ث» از جایگاه معشوق در دل عاشق می گوید. (غنایی)
بیت «ج» از برتري چهرة معشوق نسبت به حوران بهشتی می گوید. (غنایی)

فعل «نخواهم کرد» کاربرد تاریخِی محض نیست و امروزه نیز استفاده می شود. گزینه 2  87
«روي در هم کشیدن» کنایه است و «شنیدم که ...» بیانگر روایی بودن شعر است. آمدن «فرو ریختند و همی گفت و برون آمد» کاربردهاي دستور تاریخی هستند. گزینه 4  88

ابیات به عدم خبرچینی اشاره دارند نه دشمن ستیزي. گزینه 3  89
«نیارست» واژة کهن، «صفا و قفا» جناس و «خموش» کنایه از «سکوت کردن» و حذف «است» بعد از «نداسته بهتر».

بیت دوم به ناتوانی افراد جوان در جنگ اشاره دارد. گزینه 3  90
مصراع دوم بیت هاي اول و دوم کنایه دارد. «به زیر خم کمند آوردن» و «از هول بگسلد پیوند».
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بیت سوم میان واژگان مسأله، شرع و دانشمند و (عالم دینی)، شبکۀ معنایی به کار رفته است.
«گران» نیز در معناي «با اهمیت و مهم» است.

واژه هاي «باده» و «خون» هر کدام دو بار آمده اند. گزینه 1  91
توجه: «باز» در بیت سوم در دو معنا به کار رفته است و در این مواقع آرایۀ جناس تام است نه آرایۀ تکرار!

در گزینۀ  نیز «است» ردیف است و آرایۀ تکرار محسوب نمی شود.

در وزن شعر گزینۀ  از ارکان «مفتعلن مفتعلن فاعلن» استفاده شده است که قرار گرفتن این ارکان در کنار هم وزنی ضربی و شاد ایجاد می کند. در حالیکه شاعر از گزینه 3  92
محنت و غم، سخن رانده است. 

: محتوا غمناك و آهنگ کالم آرام: هماهنگ گزینۀ 

: محتوا عاشقانه و آهنگ نسبتًا شاد: هماهنگ گزینۀ 

: مفهوم و محتوا عاشقانۀ غمگین و وزن نسبتًا آرام گزینۀ 

گزینۀ  و  هم وزن هستند و وزنی شاد و طرب انگیز دارند. گزینه 2  93

گزینۀ  نیز وزنی ضربی و شاد دارد.

گزینۀ  نیز در اصل جزء اوزان ضربی و شاد است ولی از گزینه هاي دیگر کم تر است.
«چشم بستن» و «گشاي چشم» می توانند کنایه باشند. گزینه 1  94

تشبیه جهان به خواب
تناسب خواب و چشم

تکرار چشم، این، خواب
واج آرایی حرف «خ»، البته واج آرایی ضعیف است.

بررسی همۀ گزینه ها: گزینۀ  بی توجهی به امور دنیوي و شوق وصل به دریاي معنویات در ادبیات عرفانی است. گزینه 3  95

در گزینۀ  مفهوم «پیر» به معنی «راهنما» و «مرشد» بُن مایۀ عرفانی دارد.

گزینۀ  مفهوم نکوهش صداي گوش خراش در ردة ادبیات عرفانی نمی گنجد.

گزینۀ  عبارت «عشق که مایۀ معجزات و کرامات است» در ردة عرفانی می گنجد.
بررسی همۀ گزینه ها: گزینه 4  96

: در این داستان بحث حیله گري روباه مورد تأکید نیست بلکه توجه به بُعد روحانی مورد توجه است. گزینۀ 

: در این داستان هیچ نکتۀ اجتماعی وجود ندارد. گزینۀ 

: سادگی زبان و بیان داستان، به تأثیرگذاري بر گروه بیشتري از مخاطبان تأکید دارد.د گزینۀ 

گزینۀ  «دل» در این داستان نماِد بُعد معنوي انسان و «گوش و زبان و دندان» نماد بُعد مادي انسان است که هر دو ساحت مادي و معنوي را دربرمی گیرد.
بررسی همۀ گزینه ها: گزینه 2  97

: «جور استاد» یا همان تربیت همراه با تنبیه را از مهر پدر بهتر دانسته است. گزینۀ 

: دقیقًا مفهوم مقابل بیت سؤال است، چون تأثیر تربیت (صیقل) را بر «انسان بدگهر» (آهن) بی تأثیر می داند. در صورتی که در بیت سؤال تشویق و تربیت را بسیار مؤثر می داند؛ حتّی گزینۀ 
در موقع پشیمانی.

: «چوب تر» (انسان نیک سرشت) را می توان به راحتی خم کرد و قابل انعطاف و تغییر است؛ اما «چوب خشک» (انسان بدگهر) را هیچ تغییري جز سوزاندن نمی توان داد. گزینۀ 

: تأثیر همنشین خوب براي انسان مانند تأثیر تربیت است. گزینۀ 

مفهوم گزینه هاي  و  و  با بیت سؤال تناسب دارد و همگی بر این موضوع تأکید دارند که انسان عاقبت سرانجام گفتار و کردار خود را می بیند.  گزینه 2  98

: عصبانیت، دین و تقوي و انسانیت را از بین می برد. مفهوم گزینۀ 

در گزینۀ  بر مفهوم بخشندگی حتی از ماِل اندك خود تأکید شده است. گزینه 3  99
واژة «روي» در این گزینه معناي یکسانی ندارد بنابراین واژه آرایی ندارد اما در گزینه هاي دیگر به ترتیب: خاك / عشق / یار واژه آرایی دارند. گزینه 4  100

روي در مصراع اول چهره و در مصراع دوم فلز روي است.

) به سبک مصنوع نگارش یافته اند. ) و ( ) ،( ) جزو نثر دورة سامانی است و عبارات گزینه هاي ( عبارت گزینۀ ( گزینه 1  101
از ویژگی هاي نثر مصنوع، آوردن آرایه هاي ادبی فراوان، امثال و اشعار گوناگون از عربی و فارسی و اصطالحات علمی است.

) که از تاریخ بیهقی انتخاب ) فاقد سجع هستند؛ در عبارت گزینۀ ( ) و ( ویژگی اصلی نثر خواجه عبداهللا، به کارگیري سجع هاي ساده است. عبارات گزینه هاي ( گزینه 4  102
شده است، برخی واژه هاي هم آهنگ به چشم می خورند اما این هم آهنگی کلمات، به عنوان یک آرایۀ ملموس به چشم نمی آید و زاییدة سیاق متن است، همچنین طوالنی بودن جمله در این

) سجع به عنوان اصلی ترین آرایۀ سخن خودنمایی می کند. عبارت ویژگی نثر دورة سلجوقی و غزنوي است؛ اما در گزینۀ (
مفهوم مشترك ابیات مرتبط: سپري شدن ایام خوب زندگی و از عّزت به ذلّت رسیدن گزینه 2  103

): شکست در زندگی موجب پیروزي و سربلندي است. مفهوم بیت گزینۀ (
موارد «الف» و «ث» درست هستند. گزینه 4  104

موارد نادرست:
ب) موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم قرن ششم، عالقه مندي شاعران به سرودن غزل هاي لطیف و زیباست.
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پ) شعر حکمی و اندرزي در دورة سلجوقیان به پختگی رسید.
ت) ناصرخسرو، شیوة کایی مروزي را در آوردن موعظه و نصیحت در قصیده ادامه دارد.

» این استکه تواضع و فروتنی موجب سربلندي و ارزشمندي است. ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي « گزینه 2  105

»: با مدارا و نرمی می توان بر دشمن غلبه کرد. مفهوم بیت گزینۀ «

»:  تقطیع درست مصراع: سر/ َمس/ ت/ َك/سی/ با/ شد/ کو / ُخد/ َخ/ َب/ َرش/ َنبـ/ َود گزینۀ « گزینه 3  106

ـَ/ می / بُر / َرد »: تقطیع درست مصراع: با/   / ِد/ ِل/ دیـ/ وا/ ِن/ َزن/ جیـ/ ر / ه گزینۀ «

ـَ/ َنم/ جا/ نم ـَ/ می / َپر/ َرد/ َاز/ ُقو/ ِس/ ت »: تقطیع درست مصراع: ُچن/ تیـ/ ر/ ه گزینۀ «
اي شه شطرنج فلک مات مرا برد تو را / اي ملک آن تخت تو را تختۀ این نرد مرا گزینه 2  107

ای

-

َشطھـَِش

-

َرن

-
لَکَفجِ

-

ما

-

راَمت

-

بُر

-

راُتد

-

ای

-

ِلَم

-

تَخ

-

راُتِت

-

تَخ

-

ِیِت

-

نَر

-

راَمد

-

ُمفتَِعلُنُمفتَِعلُنُمفتَِعلُنُمفتَِعلُن
وزن گزینه هاي دیگر

»: از کرمت من به ناز می نگرم در بقا / کی بفریبد شها دولت فانی مرا «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» گزینۀ «

»: بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد / آخر چه گستاخی است این واهللا خطا و اهللا خطا«ُمستفِعلُن ُمستفِعلُن ُمستفِعلُن ُمستفِعلُن» گزینۀ «

»: بگو شّکر فروش شّکرین را / که تا رونق دهد بازارمان «َمفاعیلُن َمفاعیلُن َفعولُن» گزینۀ «
* هر چهار بیت از دیوان غزلیات شمس است. 

گزینه 2  108

دياینلیصاچٌچٌ

UUUU

 وزن گزینه هاي دیگر:

»: َفعولُن َفعولُن َفعولُن َفَعل  گزینه «

»: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  گزینۀ «

»: َفعولُن َفعولُن َفعولُن  گزینۀ «

وزن این بیت می شود   گزینه 3  109
َفعولُنَفعولُنَفعولُنَفعولُن

----

ییزاَفهاواَرکونیِرداِکرِب

--------

ییباُرهادلِدُخنفرِرتاُگفـِب
--------

وزن ابیات دیگر یعنی گزینه هاي  و  و  می شود:
َفَعلفعولُنفعولُنفعولُن

----

این گزینه ها نسبت به گزینۀ  در رکن آخر یک هجاي بلند کمتر دارند.

آثاري که به زبان پهلوي نوشته شده اند، بیشتر آثار دین زردشتی را در بردارد، البته اصل آثار از بین رفته اما ترجمۀ عربی آن ها در دسترس است. آثاري چون کلیله گزینه 2  110
و دمنه، هزار و یک شب. «یادگار زریران» به این زبان نیست.

در این گزینه یازده مصوت به کار رفته است. گزینه 2  111
در گزینه هاي دیگر:
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:  مصوت گزینۀ 

:  صامت گزینۀ 

:  صامت گزینۀ 

نثر گزینۀ  مربوط به دورة سامانی است با ویژگی هایی چون: ایجاز و اختصار در لفظ و معنا، تکرار فعل یا اسم، کوتاهی جمالت، بهره گیري کمتر از لغات عربی اما گزینه 1  112
در سایر گزینه ها که مربوط به دورة غزنوي و سلجوقی است ویژگی هایی همچون: اطناب، تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث، حذف افعال به قرینه، کاربرد بیشتر لغات عربی؛ دیده می شود.

در گزینه  به ناتوانی عقل اشاره شده است؛ حال آن که ستایش خرد از ویژگی هاي سبک خراسانی است. گزینه 1  113

در بیت (ج) تیر غمزه تشبیه دارد. در بیت (الف) واژة «گشته» تکرار شده است. در بیت (د) «پاي بند» کنایه است و در بیت (ب) «نرقصد و نبیند» سجع دارند. گزینه 4  114
توجه: در بیت (الف) نیز تشبیه دیده می شود؛ اما اگر تشبیه را به این بیت اختصاص بدهیم در بیت (ج) واژه آرایی با تکرار دیده نمی شود.

واژه هاي سجع در مورد الف: شقاوت - سعادت  متوازي گزینه 4  115

واژه هاي سجع در مورد ب: خّرم تر - منّظم تر  مطرف

واژه هاي سجع در مورد پ: بی تعّذر - بی تحّرز  متوازن

واژه هاي سجع در مورد ت: نامرغوب - نامحبوب  متوازي
توجه شود در مورد (پ) بین واژگان مالطفت و معاشرت نیز سجع متوازي وجود دارد که نباید لحاظ شود و آخرین سجع عبارت مدنظر است. توجه: دو واژة بی تعّذر و بی تحّرز شباهت زیادي

به سجع متوازي دارند، اما چون حروف پایانی متفاوت است، سجع متوازن هستند.

همان طور که مشاهده می شود در این گزینه واژگان عربی زیادي (اهل - ثواب - معنی- عقاب - تعالی- جنّت- نار) وجود دارد و در سایر گزینه ها لغات عربی در گزینه 1  116
حداقل خود است.

سجع هاي به کار رفته در عبارات: گزینه 3  117
الف- سجع مطرف بین واژگان   نگروند، ننهند

ب- سجع متوازي بین واژگان    رفته، گفته
پ- سجع مطرف بین واژگان    گرفتار، گفتار

ت- سجع متوازن بین واژگان    متین، کریم
ث- سجع متوازي بین واژگان    دوست پسند، شهر پسند

توجه داشته باشید که صورت سوال مواردي را خواسته است که به ترتیب سجع هاي مطرف، متوازي و متوازن باشد. در چهار حالت (الف - ب -ت)، (الف - ت - پ)، (پ - ب - ت) و (پ -

ث - ت) به این ترتیب است که مورد آخر یعنی ترتیب پ - ث - ت در گزینۀ  دیده می شود.

فضاي حاکم بر بیت دوم فضاي غم و اندوه است، درحالی که در سه بیت دیگر مفهوم شادي نمایان است. گزینه 2  118

»: قید: دایم  صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت / همانا  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت بلند گزینۀ « گزینه 2  119
تشریح سایر گزینه ها:

»: قید: یکسر  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت کوتاه + صامت گزینۀ «

»: قید: هرگز  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت+ مصّوت کوتاه + صامت گزینۀ «

»: قید: امروز  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت بلند + صامت / فردا  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت بلند گزینۀ «

» نوا (سامان، ساز و برگ) با نوا (نغمه) جناس همسان دارد و جناس همسان قافیۀ شعر است نه ردیف. در گزینۀ « گزینه 1  120
تشریح سایر گزینه ها:

»: بر، در = قافیه / انداخته = ردیف گزینۀ «

»: در، بر = قافیه / محرومی، قیّومی = قافیۀ دوم. بیت ذوقافیتین است. آ= بن مضارع از مصدر آمدن که به شکل فعل امر در شعر به کار رفته و ردیف شعر است. گزینۀ «

»: بیگانه، خانه = قافیه / را گم کرده ام = ردیف گزینۀ «

در جملۀ «و از آن براي دلخستگانت اندوهی فراهم است»، «فراهم» قافیه و مسند به شمار می رود. گزینه 3  121
تشریح سایر گزینه ها:

»: قید است و قافیه نیست. گزینۀ «

»: مفعول است، ضمن این که قافیه هم نیست. گزینۀ «

»: فعل جمله به شمار می رود و نقشی ندارد. گزینۀ «

) نام پرنده اي است. این ویژگی (کاربرد واژگان در ) واژگان غیرفارسی عربی بسیار دیده می شود و این ویژگی سبک عراقی است. «کلنگ» در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 2  122

) نیز نوع ) «به ... اندر» یعنی آمدن دو حرف اضافه براي یک متمم از ویژگی هاي زبانی سبک خراسانی است. در گزینۀ  ( معناي قدیم) از ویژگی هاي زبانی سبک خراسانی است. در گزینۀ (
تشبیه (حسی به حسی: مشبه حسی و مشبهٌ به حسی) از ویژگی هاي ادبی سبک خراسانی است. همچنین «گویی» از ادات تشبیه هاي رایج در سبک خراسانی است.

ها  ِت  ِف  غیب  ِن  دا  داد  ِك  آ  ري  ُب  ُك  َند گزینه 2  123
واج «ء» در هجاي «آ» حذف نمی شود.

نثر گزینۀ  مربوط به دورة سامانی است. گزینه 2  124

در گزینۀ  کثرت واژگان غیرفارسی و تلمیح، در گزینۀ  وجود واژگان عربی و در گزینۀ  نیز وجود واژگان ترکی مغولی (غیر فارسی) نشانۀ سبک غزنوي و سلجوقی است.
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تقطیع صحیح گزینه هاي دیگر: گزینه 4  125

- ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی: 

- زنجیر زلفش هر طرف دیوانه وارم می کشد: 

- گرچه من خود ز عدم خرم و خندان زادم: 
البته موارد الف و پ تمامًا نادرست نیستند و صورت سوال ایراد دارد. (در واقع هیچ مورد تمامًا نادرست نیست.) گزینه 4  126

در مورد الف عبارت «سبک دوره غزنوي بینابین است» نادرست است؛ زیرا سبک سلجوقی بینابین است. همچنین درمورد پ «آذربایجان» نادرست است زیرا جرء خراسان بزرگ نبوده است.

در گزینۀ  همزه «آ» حذف می شود و به صورت «َاز َبِر یا  را  َمِد اي» خوانده می شود. گزینه 3  127
شده - افتاده: سجع مطرف / بردي - کردي: سجع متوازي / علتی - زلتی: سجع متوازي / گردانیدن - بردن: سجع مطرف گزینه 1  128

بیت «ب» تشبیه: چون گلنار گزینه 4  129
بیت «ت»: موازنه دارد.

بیت «الف»: جناس: تیر (اول) ابزار جنگ، تیر (دوم): یکی از ماه ها
بیت «ث»: اشتقاق: برگشایم - بگشایند

بیت «پ»: کنایه: «آب از سرگذشتن»
در گزینۀ سوم خط عروضی صحیح است. گزینه 3  130

بررسی سایر گزینه ها:

»: دریاِي َجماِل ُت ُچن موج َزَند ناَگه گزینۀ «

»: َهمی َزد ِچش َم کان َنرِگس ِب سوِي ُگل ِك َخندانی گزینۀ «

»: ِب ِگرد چرِخ استاِر ُچ مشتاقاِن آواِر گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 4  131

»: «شاهنامۀ ابومنصوري» در حدود سال  قمري نوشته شد.  گزینۀ «

»: بهار شش سبک و دوره براي شعر فارسی قائل است. (خراسانی، عراقی، هندي، بازگشت، مشروطه و معاصر).  گزینۀ «

»: حذف افعال به قرینه و تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب از ویژگی هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی است که کتاب «التفهیم» مربوط به این دوره نیست و به نثر دورة گزینۀ «
سامانی تعلّق دارد.

»   الف (اژدها و بال)/ د (دریا و باال) قاعدة « گزینه 2  132

»   ب (فرهنگ و اورنگ)/ ج (تیو و غریو)/ هـ ( راست و خواست) قاعدة «
عبارت «الف»: رانده - مانده: سجع متوازي گزینه 2  133

عبارت «ت»: طریقت - شریعت: سجع متوازي
عبارت «ث»:غفلت - مثبت، ورزد - گردد: سجع متوازي

بررسی سایر عبارات:
عبارت «ب»: خار - خال: سجع متوازن

عبارت «پ»: نمود - فرمود: سجع مطرف
عبارت «ج»: کمال - دوام: سجع متوازن

در ابیات «ب»، «ت»، «ث» و «چ» هیچ گونه جناسی به کار نرفته است. گزینه 2  134
جناس در سایر ابیات:

بیت «الف»: نهان و شهان - جان و جهان - جهان و نهان - ما و را: جناس ناهمسان
بیت «پ»: دستان (قوي: صفت رستم)، دستان (مکر و حیله): جناس همسان، ما و را: جناس ناهمسان

بیت «ج»: میر و شیر: جناس ناهمسان

نثر به کار رفته در موارد «الف - ب - ت» فنی است. گزینه 3  135
نثر موارد «پ - ث» موزون است.

در دو مورد ردیف درست آمده است. گزینه 1  136
مورد الف: «مستان» با دو معناي متفاوت به کار رفته است.

مورد ب: «تو باز آمدیم» ردیف است.
مورد پ: «یم» جزء حروف الحاقی قافیه است.

مورد ت: «راست» ردیف است در موارد دیگر. حروف یا کلمات مشخص شده قافیه هستند.
مورد ث: «جوي» با دو معناي متفاوت به کار رفته است و می دانیم که اگر کلماتی عینًا تکرار شده اند ولی با دو معناي متفاوت به کار رفته اند قافیه اند.

» همۀ واژه ها معناي حقیقی خود را دارند؛  به عبارت دیگر هیچ آرایۀ ادبی در آن به چشم نمی خورد. در گزینۀ « گزینه 1  137
اما در گزینه هاي دیگر:

»: استعاره: گردون  آسمان گزینۀ «

»: استعاره: ماه  زیبارو/ کنایه  دست از جان فشاندن گزینۀ «
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»: استعاره: صنم  معشوق/ کنایه  از دست شدن گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2  138

» کاربرد لغات عربی بیشتر است و »: ویژگی هاي نثر سامانی نظیر «کوتاهی جمالت، کاربرد اندك لغات عربی، تکرار فعل و اسم» دیده می شود؛ اما در گزینۀ « » و « » ، « در گزینه هاي «
حذف افعال به قرینه موجود است که از ویژگی هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی است.

بررسی همۀ گزینه ها: گزینه 2  139

 :« گزینۀ «

 :« گزینۀ «

  :« گزینۀ «

 :« گزینۀ «

بررسی همۀ گزینه ها: گزینه 3  140

»: تشبیه ندارد. گزینۀ «

»: تکرار ندارد. واژگان «مهر و ماه» چون معنی هاي متفاوت دارند جناس اند؛ نه تکرار. گزینۀ «

»: چین با معانی متفاوت: جناس همسان/ تیغ  تکرار/  چین در مصراع دوم  ایهام تناسب :  – شکن (کاربرد دارد)  – کشور چین: کاربرد ندارد؛ ولی با «روم» تناسب دارد./ گزینۀ «

تشبیه  تیِغ مرگ/ کنایه: چین گرفتن رخ  ناراحت شدن

»: تکرار ندارد. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 4  141

»: تشبیه  چو سنگ/ اشتقاق  داللت، دلیل گزینۀ «

»: آب اول= آبرو / آب دوم = آب خوردن  جناس تام/ مهِر روَیش  اضافۀ تشبیهی گزینۀ «

»: واج آرایی  صامت «س» و «م»/ مجاز  نرگس: مجازًا چشم گزینۀ «

نویسنده از سخن گفتن خودداري می کند تا مورد انتقاد قرار نگیرد. گزینه 2  142

گزینه 2  143
ريَگـِنـمیصشخـِیـماسیـِبـتُـ

نیمراِحیـعُصنـِرثاراَدما

نادرستی هاي گزینه هاي دیگر: گزینه 4  144

) در مورد نثر دورة چهارم و پنجم هجري باید گفت که در این دوره نثر و شعر با هم و به صورت برابر رونق گرفتند.

) هنوز در این دوره اصطالحات علمی و اشعار و امثال در نثر ورود پیدا نکرده اند و رایج نشده اند.

) نویسندگان این دوره بیشتر به موضوعات ملّی عالقه دارند تا موضوعات سیاسی.

پیام این متن «نکوهش طمع داشتن به مال دنیا و سلطنت طلبی» است. گزینه 3  145
موارد موجود در متن با توجه به گزینه ها:

) سجع و جناس بین «نگران - دگران»

) آوردن دو حرف اضافه براي یک متمم در مصراع دوم بیت اول (به روي زمین بر) - همی گردید (در معناي می گردید): دستور تاریخی

) «را» در جملۀ اول فقط به کار رفته است و آن هم نشانۀ مفعول بودن محمود سبکتکین است.

گزینه 2  146

این گزینه بر وزن «مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن» و داراي  هجاي بلند است.

تحول روحی و معنوي سنایی باعث دگرگونی عمیق شعر فارسی در نوع عرفانی شد و باعث ظهور شاعران زیادي از جمله عّطار و مولوي در این سبک گردید. گزینه 2  147

این مصرع بر وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن» (بحر مثمن متقارب سالم) سروده شده است؛ در حالی که گزینه هاي دیگر بر وزن «فعولن فعولن فعولن َفَعل» (بحر گزینه 2  148
مثمن متقارب محذوف) سروده شده است.

(  گزینۀ 
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(  گزینۀ 

در این مصراع  هجاي کشیده در کلمات «خار - زار - بار» دیده می شود و در گزینه هاي دیگر  هجاي کشیده وجود دارد. گزینه 3  149
مستفلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

این بیت متعلق به سبک پس از خراسانی یعنی عراقی است که عشق آسمانی و مفاهیم انتزاعی در توضیحات و تشبیهات دیده می شوند. در گزینه هاي  و  وجود گزینه 4  150

ویژگی سبکی، آوردن دو حرف اضافه براي یک متمم و در گزینۀ  هم توصیفات ساده و تشبیهات عینی از ویژگی هاي بارز سبک خراسانی است.

» کلمات «روایتی - غایتی» است، در این گزینه تنها حرف الحاقی «ي» است. قافیۀ بیت گزینۀ « گزینه 1  151
بررسی سایر گزینه ها:

»: قافیه ها: نچشیدیم - ندیدیم  حروف اصلی «ید» - حروف الحاقی «یم»   مصوت + صامت  گزینۀ «

ـَ م»   مصوت کوتاه + صامت »: قافیه ها: بچینم - ببینم  حروف اصلی «ین» - حروف الحاقی « گزینۀ «

ـَ م)  مصوت کوتاه + صامت »: قافیه ها: تدبیرم - گیرم  حروف اصلی «یر» - حروف الحاقی ( گزینۀ «
در این گزینه تنها یک جناس افزایشی به کار رفته است (مهر - مهره). گزینه 2  152

بررسی سایر گزینه ها:

»: ُرستم - َرستم (جناس ناقص حرکتی)/ َرستم - رسته (جناس اشتقاق) گزینۀ «

»:  ُگل - ُمل (جناس ناقص اختالفی)/ خار - خمار (جناس ناقص افزایشی) گزینۀ «

»:  بال - باِلش (جناس ناقص افزایشی)/ پُر - َپر (جناس ناقص حرکتی) گزینۀ «

در این گزینه تنها «بنماي - بگشاي» قافیه هستند؛ چون در «دري - رهی» اگر (ي) که حرف الحاقی است را کنار بگذاریم، «در - ره» می مانند که هیچ حرف مشترکی گزینه 3  153
با هم ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: «وفا - هوا»/ «یار - کار» گزینۀ «

»: «خورشید - جمشید» / «گرم - نرم» گزینۀ «

»: «پرخون - بیرون» / «شوي - روي» گزینۀ «
در بیت موارد «ب» و «پ» قافیۀ میانی وجود ندارد. در بیت «ب» قافیه بین «بگردان - جان» با حروف «ان» است و «ساقیا» ردیف محسوب می شود و در بیت «پ» قافیه گزینه 3  154

بین «مردنا - فسردنا» با حروف «انا» می باشد.
قافیه هاي میانی موارد دیگر:

مورد «الف»  «دلدار - اسرار -  دیدار - بازار»

مورد «ت»  (یارا - ما - بنما - باال ) با حرف «ا»

در میان این ابیات قاعدة قافیه هاي موارد «ب» و «ت» درست نوشته شده است. گزینه 1  155
صورت صحیح گزینه هاي «الف» «پ» «ث»: 

الف) کلمات قافیه: بار - عیار (حروف اصلی: ار)  قاعدة  - ردیف: بیا

ـَ ت)  قاعدة  - ردیف: ها پ) کلمات قافیه: دولت - ظلمت ( حروف اصلی: 

ث) کلمات قافیه: شیدا - یکتا (حروف اصلی: ا)  قاعدة  - حروف الحاقی: یی
156 گزینه 1 

جناس: سنگ - سگ / تضاد: بسته - گشاده / کنایه: سنگ را بسته اند (وسیلۀ دفاع را از انسان گرفته اند.) / سجع: نثر، مسجع است براي مثال: بر کنند و در کنند، گزینه 4  157
بدید و بشنید و بخندید، بسته و گشاده

نرود و نیاید: سجع گزینه 4  158
«پاي تغابن از گل برنیاید»: کنایه از جبران نشدن ضرر و زیان

پاي تغابن: اضافۀ استعاري
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: واژگان غیرفارسی متن: حسرت، تغابن، وارث گزینۀ «

»: جناس: دل، گل گزینۀ «

»: تاجري که بدون توجه به حوادث دریا، کاالیش را به کشتی می سپارد یا وارثی که با افراد الابالی بی ثروت مصاحبت می کند، متحمل زیان می شود؛ چون آینده نگري نداشته است. گزینۀ «
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عمر: استعاره از اسبی که عنان دارد. / عنان گسسته: کنایه از با سرعت رفتن / سوار عمر: اضافۀ تشبیهی گزینه 3  159

الف) ترصیع در متن وجود ندارد. / سجع: برآرند و نیارند، برنیاید و افتد / تضاد: بی هنر، هنرمند گزینه 1  160
ب) «نیارند» فعل از مصدر «یارستن» است و «هرآینه» نیز کهن است.

پ) مضارع التزامی: بینند.
ت) عبارت «سگاِن بازاري سِگ صید را مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند» تمثیل است؛ ولی براي بیان حسادت بی هنران نسبت به هنرمندان به کار رفته است.

ث) در پوستین افتادن: کنایه از غیبت کردن / کوته دست: کنایه از ناتوان

» کاربرد دستور تاریخی یافت نمی شود. در بیت گزینۀ « گزینه 4  161
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «نمی یارست» و «کم انگاشت» گزینۀ «

»: «نه» حرف منفی سازي است که از فعل جدا شده است. گزینۀ «

»: «شد» در معناي «رفت»، «زیاد» (فعل دعایی) و «بـ» تأکید بر سر فعل (برفت) گزینۀ «

» در متن وجود ندارد. ویژگی مذکور در گزینۀ « گزینه 1  162
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: جمالت متن، کوتاه اند و واژه هاي «که»، «تو»، «من» و «اقربا» در متن تکرار شده اند. گزینۀ «

»: بخواند: خواند / تنها واژه هاي «معبّر»، «تعبیر»، «اقربا» و «جمله» عربی هستند. گزینۀ «

»: همۀ دندان هاي او بیرون افتادي به یک بار: همۀ دندان هاي او به یک بار بیرون افتادي. گزینۀ «

» است. «نکوکاري در حق دیگران» مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2  163
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: بیان غمگین بودن شاعر گزینۀ «

»: توصیه به ثمربخش بودن و نکوهش بی بري گزینۀ «

»: مردم پست روزگار، اگر نعمت یابند، باري بر دل درویش هستند. گزینۀ «

» ترك تعلقات دنیوي براي رسیدن به آرامش اخروي است که از مفاهیم ذهنی رایج در عرفان اسالمی است و تناسبی با عبارت سوال ندارد. در مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 2  164
گزینه هاي دیگر سخن از اموري واقعی است.

بررسی سایر گزینه ها:

): توصیف عشق زمینی گزینۀ (

): توصیف قدرت ممدوح گزینۀ (

): توصیف بهار گزینۀ (

) به سبک نثر موزون نزدیک تر است. اطناب و کاربرد بیشتر واژگان عربی که از ویژگی هاي نثر کلیله و دمنه به نثر مصنوع نگاشته شده است؛ در حالی که گزینۀ ( گزینه 4  165
مصنوع است در سه گزینۀ نخست دیده می شود.

)، دو حرف اضافه براي یک متمم به کار نرفته است. (به رسم کیان، بر سرش تاج زر) در بیت گزینۀ ( گزینه 2  166
بررسی سایر گزینه ها:

): این بیت واژة عربی ندارد. گزینۀ (

): کلمۀ «شش» و «خوش» هر دو به صورت متفاوتی (َشش - َخش) تلفظ شده اند. ( از هم قافیه  بودن این کلمات می توان این نکته را د ر یافت. ) گزینۀ (

): «نیو شنده» واژه اي کهن است.  گزینۀ (

»: استعاره: ماه نیمروزي (استعاره از معشوق زیبا رو) / جناس: خیز، ریز /  تشبیه:کمند زلف گزینۀ « گزینه 3  167
بررسی سایر گزینه ها:

»: استعاره: ماه نیمروزي (استعاره از معشوق زیبا رو)  گزینۀ «

»: استعاره: ماه نیمروزي (استعاره از معشوق زیبا رو)، لعل (استعاره از لب آب) گزینۀ «

»: استعاره: ماه نیمروزي (استعاره از معشوق زیبا رو)  گزینۀ «

) این است که علم باعث می شود انسان به ثروت دست یابد و ارزش علم از ثروت برتر است. مفهوم مشترك ابیات صورت سوال و بیت گزینۀ ( گزینه 3  168
بررسی سایر گزینه ها:

): برتري علم دینی بر عقل و حس انسان گزینۀ (

): ارزش علم و بی ارزشی ثروت گزینۀ (

): بی ارزشی علم بی هنر گزینۀ (

) وزنی حماسی و موضوعی تعلیمی دارد. بیت گزینۀ ( گزینه 3  169
بررسی سایر گزینه ها:

) : موضوعی تعلیمی و همخوان با وزن دارد. گزینۀ (

4

1

2

3

1

2

3

4

2

1

3

4

2

1

3

4

4

2

1

3

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

1

49

م)
ده

ع (
ام

 ج
ون

فن
 و 

وم
عل



) : موضوعی شاد و همخوان با وزن دارد. گزینۀ (

) :  موضوعی تعلیمی و همخوان با وزن دارد. گزینۀ (
استعاره: «لعل» استعاره از «لب» گزینه 1  170

تشخیص: غنچه، پیراهن را قبا می کند.
کنایه: «پیراهن قبا کردن» کنایه از «پاره کردن و دریدن لباس»

مجاز: «دم» مجاز از «سخن» / «چمن» مجاز از «باغ»

بیت گزینۀ «4» تشبیه ندارد. «نرگس» استعاره از «چشم» است. گزینه 4  171
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «1»: «روي» مثل روز و «موي» مثل شب 

گزینۀ «2»: تشبیه «رخ» به دیبا و «لب» به قند

گزینۀ «3»: تشبیه «قد» به سرو
الف) سیل فنا (تشبیه)، بنیاد هستی برکند (کنایه)، کشتی نوح (تلمیح) گزینه 1  172

ب) نتوانستن کشیدن (کنایه)، این بیت اشاره به آیۀ قرآن (ِانّا َعَرضنا اَالمانۀ) .................. دارد. (تلمیح)
پ) چنگ و چنگ (جناس) [چنگ در مصراع اول: مجاز از دست / در مصراع دوم: نوعی ساز]

ت) میان خطر جاي بودن ندیدن (کنایه از فرار کردن) 
ث) تکرار «ذّره» (واژه آرایی) 

واج آرایی: تکرار «ي» / واژه آرایی: ندارد. / رخ بازنمودن: کنایه از آشکار شدن. گزینه 4  173
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ«1»: واج آرایی: «ا» / واژه آرایی «ما» / کنایه: ترش کردن (کنایه از «عصبانی شدن»)

گزینۀ«2»: واج آرایی: «م» و «ا» / واژه آرایی «من» / کنایه: به باد رفتن (کنایه از «از دست دادن» / رفتن)

گزینۀ«3»: واج آرایی: تکرار مصوت «ا» / واژه آرایی: تو / کنایه: گوي در خم چوگان شدن (کنایه از «روزگار بر وفق مراد شدن»)، مصرع دوم: کنایه از تسلط ممدوح بر کل گیتی.
بررسی سایر گزینه ها: گزینه 3  174

»: فراوانی ترکیبات نو (زبانی)  / استفاده از ترکیبات دشوار (ویژگی نثر؛ البته در شعر هم، زبان به سوي دشواري حرکت می  کرد.) گزینًه «

»: حذف افعال به قرینه (ویژگی نثر) / رواج داستان سرایی (ویژگی ادبی) گزینًه «

»: آوردن مترادف ها و توصیف هاي فراوان (ویژگی نثر) / رواج منظومه هاي داستانی (ویژگی ادبی). گزینًه «
پدید و بدید = قافیه هاي اصلی / شد، خود = قافیه هاي دوم  گزینه 1  175

بررسی سایر گزینه ها:

»: نور ، دور = قافیه / اي صنم = ردیف  گزینۀ «

»: خدادوست، آدمی پوست = واژه هاي قافیه / بود = ردیف گزینۀ «

»: باري، کاري = واژه هاي قافیه / دگر است = ردیف گزینۀ «
مفهوم مشترك ابیات مرتبط: عشق معشوق، سختی هاي راه را هموار می کند. گزینه 2  176

»: ستایش تواضع و خاکساري در راه عشق. مفهوم بیت گزینۀ «
در سطح بیانی متن از دید مسائل علم بیان، یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه بررسی می شود. گزینه 4  177

شهر: مجاز از مردم / آتش عشق: تشبیه / دریاي غم: تشبیه / سوخته در آتش عشق: کنایه / غرقۀ دریاي غم بودن: کنایه
بررسی سایر گزینه ها:

»: «بوستان» می تواند استعاره از وجود رایحه انگیز معشوق باشد. گزینۀ «

»: «خار»: استعاره از غم - «چو گل»: تشبیه - «صبح»: استعاره از وصال  گزینۀ «

»: «لب خندان قدح»: استعاره (تشخیص) گزینۀ «
در بیت «ب» صامت «س» پنج بار تکرار شده است. (واج آرایی)  گزینه 2  178

مصوت «ا» نُه بار در بیت «ج» تکرار شده است. (واج آرایی) 
در بیت «د» صامت «ش» پنج بار تکرار شده است. (واج آرایی)

واژه هاي «درد» و «درمان» در بیت «الف» تکرار شده اند. (واژه آرایی) 
واژة «اختیار» در بیت «و» عینًا تکرار شده است. (واژه آرایی) 

توجه: واژه هاي «غریب» و «باال» در بیت هاي (د - هـ) عینًا تکرار شده اند؛ اما معانی متفاوتی دارند؛ پس جناس تام هستند: غریب (عجیب) و غریب (بیگانه) / باال (قد) و باال (بخش بلند هرچیز).
مفهوم مشترك بین صورت سؤال و ابیات مرتبط: مدح و ستایش ممدوح و مخاطب و توصیف مبالغه آمیز جایگاه رفیع او  گزینه 2  179

»: شاعر مدح و ستایش ممدوح را موجب ارزشمندي خود می داند. مفهوم بیت گزینۀ «

»: جناس: با و باد / سجع: خواهی و سحرگاهی  گزینۀ « گزینه 3  180
بررسی سایر گزینه ها:

»: واج آرایی: تکرار صامت «ر» / فاقد ترصیع گزینۀ «
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»: فاقد سجع / جناس: کوه و کاه گزینۀ «

»:فاقد اشتقاق / تکرار: «غمزه» و «ما» گزینۀ «

قلمرو زبانی: گزینه 4  181
کاربرد دو حرف اضافه براي یک متمم: به فتراك زین بر

کاربرد کهن فعل ماضی ساده: ببست (بست) - بیامد (آمد) - بپوشید (پوشید): (کاربرد فعل به شکل کهن)
کاربرد لغات کهن: باره (اسب)، فتراك، گبر

قلمرو ادبی:
استفاده از واج آرایی صامت «ب»: در بیت اّول؛ در بیت هاي دیگر نیز این آرایه دیده می شود.

تشبیه: بارة پیل پیکر / جناس: لب (کناره) - لب (عضوي در صورت)، گبر - ببر / کنایه: لب پر از پند، دل پر از باد

» که مفهومی عرفانی (فناي فی اهللا) مفاهیم ذهنی شعر شاعران قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم، از قلمرو تعالیم کلّی اخالقی فراتر نمی رفت؛ بنابراین بیت گزینۀ « گزینه 2  182
دارد، نمی تواند سرودة شاعران این عصر باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: کسی که درد نکشیده است، حال دردمند را نمی فهمد. گزینۀ «

»: مرگ قدرتمندان و ناپایداري دنیا گزینۀ «

»: نکوهش جهان ناپایدار گزینۀ «

استفادة فراوان از آرایۀ هاي ادبی، کاربرد لغات مهجور، اطناب، کابرد عبارت عربی در متن و استفاده از ترکیبات دشوار از ویژگی هاي نثر «کلیله و دمنه» است که  در گزینه 2  183

» یافت نمی شود.  عبارت گزینۀ «

در عبارت صورت سؤال واژه هاي «آشنا» و «جدا» به واسطۀ یکسان بودن واج پایانی «ا» سجع مطرف دارند و در ادامۀ عبارت واژه هاي «شیدا» و «پیدا» به دلیل تساوي گزینه 3  184
وزن و حرف پایانی «دا»، سجع متوازي را تشکیل داده اند. 

بررسی سایر گزینه ها:
الف) «نگیرد» و «نپذیرد»: سجع مطرف 

ب) «زبان» و «جان» سجع مطرف 
ج) «مال« و «سال»: سجع متوازي 

د) «عزیز» و «ذلیل»: سجع متوازن 

تشبیه: بیابان جنون / در این بیت جناس وجود ندارد. گزینه 3  185
بررسی سایر گزینه ها:

»: «پست» و «است» جناس ناهمسان اختالفی / «دریادالن» تشبیه است. (تشبیه دل به دریا) گزینۀ «

»: «شما» و «ما» جناس ناهمسان افزایش / واج آرایی: تکرار مصوت «ا»  گزینۀ «

»: «آن» و «جان» جناس ناهمسان اختالفی / «بهشتی» و «بهشتی» جناس همسان  گزینۀ «

بیت «ج»: تشبیه: کمند عنبرین / لبان شّکرین   گزینه 1  186
بیت «الف»: ترصیع: تقابل سجع هاي متوازي در دو مصراع پدیدآورندة آرایه هاي ترصیع است. 

بیت «د»: اشتقاق: گریست و گریه 
بیت «ب»: تکرار: سود 

موازنه: تقابل سجع هاي متوازن و متوازي در دو مصراع، پدیدآورندة آرایۀ موازنه است. / جناس: نور و دور، عرش و فرش / تضاد: عرش و فرش  گزینه 2  187
بررسی سایر گزینه ها:

»: جناس و تضاد ندارند. گزینۀ «

»: موازنه ندارد. گزینۀ «

»: تضاد ندارد.  گزینۀ «

بهر و بر / بار و بر / بر و سر  گزینه 3  188
آرایۀ جناس در سایر گزینه ها:

»: کاه و کوه / زر و بر  گزینۀ «

»: می ُکشی و می َکشی / بند و بنده  گزینۀ «

»: جام و جان / جان و آن  گزینۀ «

واج آرایی در مصوت «ا» و صامت «د» و «ر» / جناس تام درکلمۀ داغ: سوختگی / مهري که روي غالم یا برده می زنند تا شناخته شود.  گزینه 4  189
بررسی سایر گزینه ها:

»: بیت فاقد ترصیع است. گزینۀ «

»: بیت فاقد جناس است. گزینۀ «

»: بیت فاقد تشبیه است.  گزینۀ «
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» فردوسی به پاداش بعد از تحمل رنج اشاره می کند و مضمون بیت اندوهناك و غمگین نیست، ولی در سایر ابیات مضمونی غم انگیز در قالب آهنگی در بیت گزینۀ « گزینه 3  190
طرب انگیز یا کوتاه به گوش مخاطب می رسد.

خواب: «واو» واج نیست؛ زیرا خوانده نمی شود.  گزینه 4  191
بررسی سایر گزینه ها:

»: سودا: س ــُ و / د ا  گزینۀ «

»: غوغا: غ ــُ و / غ ا  گزینۀ «

ـِ  ـَ ع / د ـ »: وعده: و ـ گزینۀ «

»: توصیه به بی تعلّقی و ستایش وارستگی  مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 2  192
مفهوم مشترك سایر ابیات: ضرورت پرهیز از راحت طلبی و توصیه به استقبال از سختی هاي زندگی

( »: یک هجاي کشیده وجود دارد: دوست ( در مصراع گزینۀ « گزینه 4  193

( ) / روز ( »: برچنند ( گزینۀ «

( ) / دور ( ) / پاي ( »: خار ( گزینۀ «

( ) / دلسوختگان ( »: گاه ( گزینۀ «

مفهوم این بیت «شکایت دنیا» است از مفاهیم رایج در سبک خراسانی نیست.  گزینه 4  194
بررسی سایر گزینه ها:

»: روح حماسه بر این بیت حاکم است.  گزینۀ «

»: شعر، واقع گرا و توصیفات آن محسوس و عینی است.  گزینۀ «

»: روح شادي و نشاط بر بیت حاکم است.  گزینۀ «

سبک خراسانی برحسب زمان، به سه سبک فرعِی سامانی، غزنوي و سلجوقی تقسیم می شود. سبک دورة سلجوقی را باید بینابین نام نهاد، زیرا ویژگی هاي سبک گزینه 4  195

» نیز آوردن دو نشانه براي یک متمم (به عراقی نیز در آن به چشم می خورد. بنابراین این سبک حد فاصل سبک خراسانی و عراقی و داراي ویژگی هاي هر دو سبک است. در بیت گزینۀ «
خدمت بر) نشان از سبک خراسانی و استفاده از واژگان عربی (حسن االستماعت) و استشهاد به آیات قرآنی (او أدنی) بیانگر سبک عراقی می باشند.

تشریح گزینه هاي دیگر:

): شعر مدحی است و کامًال بر ویژگی هاي سبک خراسانی منطبق است. گزینۀ (

): استفاده از واژگان کهن، این بیت را به سبک خراسانی بسیار نزدیک کرده است. گزینۀ (

): استفادة فراوان از واژگان عربی و عبارات قرآنی، مبین سرایش این بیت طبق سبک عراقی است. گزینۀ (

) به سرزنش مدح و شعر مدحی پرداخته است اما در بیت ) و ( ) ،( مضامین عمدة شعر سبک خراسانی، حماسه، مدح، اندرز و... است. شاعر در ابیات گزینه هاي ( گزینه 3  196

) از مدح رسول اکرم (ص) و خاندان او (ع) احساس خرسندي می نماید. گزینۀ (

در عبارت سؤال «حذف به قرینه»، «استشهاد به آیه» و «کاربرد واژگان عربی» مشهود است که از ویژگی هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی (همانند نثر تاریخ بیهقی) گزینه 2  197
می باشد.

«تاریخ بلعمی» و «التفهیم» از نثرهاي دورة سامانی اند و «کشف االسرار» از نمونه نثرهاي موزون است.

)، این عبارت (که از تاریخ حذف افعال به قرینه و اطناب از ویژگی هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی است. با توجه به استفاده از کلمات عربی بیشتر در گزینۀ ( گزینه 4  198
بیهقی انتخاب شده است)، مربوط به این سبک می باشد. سایر عبارات با توجه به ویژگی هاي ایجاز و اختصار در لفظ و معنا، کوتاهی جمالت و بهره گیري کمتر از لغات عربی، به نثر دورة

سامانی تعلق دارند (گزینه هاي  تا  به ترتیب از کتاب هاي شاهنامۀ ابومنصوري، تاریخ بلعمی و التفهیم انتخاب شده اند.)

» در همین مضمون سروده شده مضمون «پند و اندرز»، هم از جمله مضامین عمده در سبک خراسانی است و هم در شعر سبک عراقی فراوان است. بیت گزینۀ « گزینه 1  199
است. ابیات دیگر گزینه ها به ترتیب در مضامین حماسه، مدح و هجو سروده شده اند.

» استفادة مکرر از واژه ها و عبارات عربی (مانند ماَحَضر، تکلّف، تنّعم، ان شاءاهللا عّز و جّل، فأمّا و ...) و نیز اطناب موجود در عبارت در عبارات گزینه هاي « و  گزینه 2  200

» که از کتاب  «التّفهیم» انتخاب شده است، واژه هاي عربی اندکند و لغات فارسی کهنه ( مانند «ازیراك» و »، از ویژگی هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی است؛ اما در عبارت گزینۀ « گزینۀ «
«اندر») به چشم می خورد که از ویژگی هاي نثر دورة سامانی است.
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