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 ها درست است؟ در كدام گزينه معني همه واژه .1

 گياه : جوان، نبات: كيوان، برنا: مهر 1
 قصر : پارچة ابريشمي، سرير: گسترده، ديبا: فراخ 2
 جعبه : رام و مطيع، حقّه: مسخّرنيايش كردن، : تسبيح 3
 كيلوگرم  300خربار، معادل : ارزش، خروار كاالي بي: پير و سالخورده، متاع: فرتوت 4

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي ساير گزينه

  سيارة زحل: خورشيد، كيوان: مهر: »1«گزينة 
  تخت، اورنگ: سرير: »2«گزينة 
  كاالي باارزش، چيز گرانبها: متاع: »4«گزينة 

  
 اند؟ نادرستدر متن زير چند واژه از نظر اماليي  .2

هـا، نحرهـا،    هـا، بيابـان   بدان كه هرچه در وجود است همه صنع خداي تعالي است، چون كـوه «
  .بحرها، ميق و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قوس قزح

هـاي وي   اين عالم، خانة خداست و فـرش وي، زمـين اسـت و چـراغ وي مـاه اسـت و غنـديل       
 ».و تو از عجايب اين، غافل كه خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر. ستارگان

 يك 4  دو 3  سه 2  چهار 1
   2 صحيحگزينٔه 

  نهر، ميغ، قنديل : هاي نادرست امالي درست واژه

  
: رودخانه، نحـر : آوا بسيار دقت كرد، مثل نهر هاي هم ها بايد به واژه براي تشخيص امالي درست واژه

  براي، سهم: دريا ، بهر: قرباني كردن يا بحر
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 در كدام گزينه نام پديدآورندة اثر درست آمده است؟ .3
 سعدالدين وراويني: كيمياي سعادت 2  محمدبن منور : اسرارالتوحيد 1
 فردوسي : كليات 4  غزّالي محمد امام: نامه مرزبان 3

   1 صحيحگزينٔه 
  :ها  بررسي ساير گزينه

  امام محمد غزّالي: كيمياي سعادت: »2«گزينة 
  سعدالدين وراويني: نامه مرزبان: »3«گزينة 
  سعدي: كليات: »4«گزينة 

  
 است؟ نادرست كدام جمله .4

تشبيه و تشخيص از جمله عناصر تخيل هستند كه در نوشتن متني توصيفي بايـد بـه ايـن مـوارد      1
 . دقت داشت

 . اند هاي تعليمي با هدف آموزش و اندرز نوشته شده متن 2
 . شود كار گرفته مي ها به هاي پديده لحن توصيفي با هدف شرح و توصيف خصوصيات و ويژگي 3
توان آن را با لحـن دسـتوري و فرمـان، يكـي      يز و زنهار همراه است، ميوقتي اندرز و تعليم با پره 4

 . دانست
   4 صحيحگزينٔه 

  
و لحـن   رو، خواننـده بايـد آهنـگ    انـد، از ايـن   هاي تعليمي، با هدف آموزش و اندرز نوشـته شـده   متن

انديشـي و   نيـك  در لحن تعليمـي، خواننـده بـا حفـظ روحيـة     . متناسب با فضاي تعليمي را رعايت كند
بـر تـأثير كـالم     گفتـاري،  حفظ آرامـش و نـرم  . دگير كار مي خيرخواهي، نرمي و ماليمت درگفتار را به

نبايـد آن را بـا لحـن     افزايد، البته گاهي اندرز و تعليم بـا زنهـار و پرهيـز، همـراه اسـت و      اندرزي مي
  .ستدستوري و فرمان، يكي دان

  .نادرست است» 4«با توجه به نكتة ذكرشده گزينة 
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 ؟نداردية ذكرشده در مقابل كدام بيت در آن وجود آرا .5
 اينك تو را چه شـد، كـاي مـرغ خـانگي     1

  

ــي  ــش نم ــي  كوش ــرّي نم ــي، پ ــي؟ كن  زن
  

 )تشخيص(
 همـــي دانـــه و خوشـــه خـــروار شـــد 2

  

 ز آغـــاز هـــر خوشـــه خـــروار نيســـت
  

 )نظير مراعات(
 :گويند خبرت هست كه مرغان سحر مي 3

  

 آخر اي خفته سر از خواب جهالت بـردار 
  

 )تشبيه(
 چـوب؟ كه تواند كه دهد ميوة الـوان از   4

  

 يا كه داند كه برآرد گل صدبرگ از خار؟
  

  )بخشي جان(

   4 صحيحگزينٔه 

  
  ادعاي همانندي ميان دو يا چند چيز: تشبيه

  .گيرند اي از مفاهيم كه در يك گروه قرار مي مجموعه: نظير مراعات
  جان جان بخشيدن به موجود بي): تشخيص(بخشي  جان

  
بخشـي،   جـان (مورد خطـاب قـرار گيـرد، بـا آرايـة تشـخيص       » اي«هر گاه موجودي غير از انسان با 

  .ايم مواجه) بخشي شخصيت
  
  

  :ها بررسي ساير گزينه
كوشش / ايم ايم و آن را صدا زده براي مرغ خانگي شخصيت انساني فرض كرده: تشخيص: »1«گزينة 
  .صفتي انساني و انتساب آن به مرغ خانگي تشخيص استكردن 
  )اصطالحات مربوط به محصوالت كشاورزي(دانه، خوشه، خروار : نظير مراعات: »2«گزينة 
  )خواب جهالت. (جهالت مانند خواب است: تشبيه: »3«گزينة 
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 وجود دارد؟» بخشي و كنايه پرسش انكاري، جان«ترتيب  در كدام ابيات به .6
 :گويندهست كه مرغان سحر مي خبرت) الف

 

 آخر اي خفته سر از خواب جهالت بـردار؟ 
 

 تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش؟)ب
 

 حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار
 

 كه تواند كه دهد ميوة الوان از چوب؟)ج
  

 يا كه داند كه برآرد گل صدبرگ از خار؟
 

 خـانگياينك تو را چه شد، كاي مـرغ)د
  

 زنــي؟ كنــي، پــرّي نمــي كوشــش نمــي
  

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

  :هاي ابيات بررسي آرايه
 خـواب / شـدن  آگـاه  از  كنايـه   برداشـتن  جهالت خواب از سربخشي،  جان: سخن گفتن پرندگان) الف

  . ، پرسش انكاري نداردتشبيهي اضافه:  جهالت
  نماد آگاهي: نرگس) ب

  خبري نماد غفلت و بي :بنفشه
  تو در خوابي كنايه از اينكه غافلي

  نرگسبيدار بودن نرگس كنايه از هوشيار و آگاه بودن 
 نرگس و بنفشه مراعات نظير

  .كنايه از غافل بودن، پرسش انكاري ندارد: بخشي، سر غفلت در پيش داشتن جان: بيدار بودن نرگس
  . كلّ بيت پرسش انكاري دارد) ج

 درخت از مجاز چوب
  خار و گل بين تضاد

  
  .تواند مي كسي چه: داند كه. است بوده توانستن گذشته در دانستن معاني از يكي

  
كنـد كـه بـا ظـاهر      رح مـي گاهي شاعر يا نويسنده براي تأكيد بر سخن يا رد و نفي آن پرسشي را مط

تـر   خواهد خبر يا دستوري را با تأكيـد بـيش   شود و در واقع پرسشي نيست، بلكه مي پرسش مطرح مي
  .گويند مي» پرسش انكاري«بيان كند كه به آن، 

  
  .بخشي و كنايه ندارد اين بيت جان

/ نكـاري نـدارد  كنايه از تالش كردن، پرسش ا:بخشي، پر زدن جان: مخاطب قرار دادن مرغ خانگي) د
  .كوشش كردن صفتي انساني و انتساب آن به مرغ خانگي تشخيص است
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 ة گروه اسمي در كدام گزينه وابستة پسين دارد؟هست .7
 كدام مستمع آگاه است؟ 2    همان سه گروه 1
 هر درس كتاب 4    اين همه آيات 3

   4 صحيحگزينٔه 
  :ها بررسي گزينه

  هسته: ، گروه)پيشين(صفت شمارشي : سه، )پيشين(صفت اشاره : همان: »1«گزينة 
  هسته: ، مستمع)پيشين(صفت پرسشي : كدام: »2«گزينة 
  هسته: ، آيات)پيشين(صفت مبهم : ، همه)پيشين(صفت اشاره : اين: »3«گزينة 
  )پسين(اليه  مضاف: هسته، كتاب: ، درس)پيشين(صفت مبهم : هر» 4«گزينة 

  
هـا اگـر پـيش از اسـم آورده شـوند و       وابسـته  اين نوع از. هايي دارد عنوان هستة گروه، وابسته اسم به

» ينپيشـ « هـاي  هـا وابسـته   بـه آن  ،بيـان كننـد   را...  مفاهيمي چون اشاره، شمارش، پرسش، تعجب و
» پسـين «هـاي  ها را وابسـته  اسم را بازگو كنند، آن هاي كار روند و ويژگي گويند و اگر پس از اسم به مي
  .نامند مي
  

 ؟ندارد خانواده وجود هاي هم در كدام بيت واژه .8
ــعدي  1 ــاش از او سـ ــبور بـ ــد صـ  گوينـ

  

ــوانم    ــبر نتـ ــه صـ ــم كـ ــارش بكشـ  بـ
  

 نماست ضـمير منيـر دوسـت    جام جهان 2
  

 جا چه حاجت اسـت  اظهار احتياج خود آن
  

ـ   3  داد آسـمان را و چون ملك بر و بحـر ت
  

 گـزار  بـاش حـق   علم و عدل هميه را ب آن
  

ــو  4 ــرچ ــردد   مبص ــك گ ــر نزدي ــا بص  ب
  

ــردد  ــك گــ ــر ز ادراك آن تاريــ  بصــ
  

   3 صحيحگزينٔه 
  :ها خانواده در گزينه هاي هم بررسي واژه

  صبور، صبر: »1«گزينة 
  احتياج، حاجت: »2«گزينة 
  مبصر، بصر: »4«گزينة 

  .اي وجود ندارد خانواده همهيچ واژه » 3«در گزينة 
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 اشاره دارد؟ متفاوتكدام بيت به مفهومي  .9
 چيسـتتسـبيحگفت كه ايـن سـجده و1

  

ــت     ــد گريس ــو، باي ــردار ت ــو و ك ــر ت  ب
  

ـ كوه و دريا و درختان همه در تسبيح2  دان
  

 نه همه مسـتمعي فهـم كنـد ايـن اسـرار     
  

 هر كس به زباني، صفت حمد تـو گويـد3
  

 قمـري بـه ترانـه    خـواني و  بلبل بـه غـزل  
  

 هـــر چـــه مخلـــوق حضـــرت اوينـــد4
  

ــبيح حضــــرتش گوينــــد   همــــه تســ
  

   1 صحيحگزينٔه 
 .گوست اما رفتار و كردار درستي ندارد نكوهش كسي كه در ظاهر، عابد و تسبيح

  .كنند همة موجودات خداوند را ستايش مي: »4«و » 3«، »2«هاي  مفهوم مشترك گزينه
  

 رود؟ كار مي به مثَل زير دربارة چه كساني .10
اي است كه در قصر ملكي سـوراخي دارد؛ جـز غـذاي خـويش و يـاران       مثَل تو، چون مورچه«

بيند و از جمال صورت قصر و بسياري غالمان و سرير ملـك وي، هـيچ خبـر     خويش چيزي نمي
 ».ندارد

كننـد و از عجايـب آن مـدهوش و متحيـر      افرادي كه در بستان معرفت حـق تعـالي تماشـا مـي     1
 .شوند مي

 .كنند ها تعجب مي كساني كه با ديدن عظمت قصر پادشاهان و غالمان آن 2
 .اند كساني كه مانند مورچه در زندگي دائماً در حال تالش و كوشش 3
 .گنجد ها نمي هاي خلقت در چشم مختصر آن اند و شگفتي افرادي كه از درك عجايب هستي غافل 4

   4 صحيحگزينٔه 
هستي و عجايب آن، ديدن غـذا و يـاران و خبـر نداشـتن از جمـال      = غافل، قصر ملكافراد = مورچه
  هاي خلقت نديدن و درك نكردن شگفتي= قصر

گيريم كه مثَل ذكرشده در صورت سؤال دربـارة كسـاني اسـت كـه از      با توجه به موارد باال نتيجه مي
  . هاي جهان هستي عاجزند درك عجايب و شگفتي

  


