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3فاریس انم درس: صبح 00:08ساعت رشوع:    

دوازدمه انساینپایه و رش ته:  نوع آ زمون: تس یت)چهار گزینه ای( 

 مبحث: فصل دوم ) درس سوم و پنجم( انم دبری:

 ابرم سوال ردیف

 رسیر" اشاره شده است؟ –پس افکند  –آ وند  –در کدام گزینه به معین درست واژه های "ارغند  1

 پنهاین  –پس افت  –معلّق  –ختت پادشاهی                       ب( دالوری  –پس افکنده  –شکوه  –الف(جشاع 

 اورنگ  –مریاث  –آ ویزان  –ارزمشند                                   د( خشمگنی  –ابزمانده  –ختت  –ج(قهر آ لود 

 

1 

 نوش ته شده است؟ اندرستمعین چند واژه روبروی آ ن  2

 / حنس:بداخرت""اس تقرار:برپایی / بیت احلََزن:مامتکده / س تور:ردیف ها / َسالنه َسالنه: به آ هس تگی / طرف: کناره / فغان:انهل و زاری / َمسلَک:روش 

 د(یک              الف(چهار                                ب(سه                                ج(دو                     

 

1 

 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟ 3

 الف(جامه ای اکو نشود غرقه به خون حبر وطن            ِبَدر آ ن جامه که ننگ تن و مک از کفن است

 ب(اب آ ن که جیب و جام من از مال و می هتیی است      ما را فراغیت است که مجش ید مج نداشت

 پامین                                  اب اخرت سعد کرده پیوندج(اب شری س پهر بس ته 

 د( برکش ز رس این سپید معجر                            بنشنی به یکی کبود اورند

 

1 

در ابغچه ما بود و  در منت"هبار، فصل خوش و معتدل بود. درخت ها شکوفه می کرد. ده از سکوت س نگنی زمس تاین خود بریون می آ مد. یک درخت ِبه 4

 (92)هرن چیدن و خوردن شکوفه ِبه یکی از رسگرمی های من بود." به ترتیب چند "ترکیب وصفی" و چند "ترکیب اضایف" هست؟

 8 - 5د(                     7- 5ج(                        7-  6ب(                      8-6الف( 

 

1 

 معنوی ای لفظی" حذف شده است. فعل در کدام گزینه"به قرینه 5

 الف(امروز روز شادی و امسال سال گل              نیکوست حال ما که نکو ابد حال گل

 ب(زنده کنند و ابز پر و ابل نو دهند                   هر چند برکنید شام پّر و ابل گل

 گنجد خیال گل؟ج(گل آ ن هجاین است نگنجد در این هجان             در عامل خیال چه 

 د(گل را مدد رس ید ز گلزار روی دوست              ات چشم ما نبیند دیگر زوال گل 

 

1 

 ؟نیستواژه "سعدی" در کدام گزینه منادا  6

 الف("سعدی" مالمت نش نود ور جان در این رس می رود       صویف گران جاین برب سایق بیاور جام را

 ب("سعدی" قمل به خسیت رفته است و نیک خبیت                پس هر چه پیشت آ ید گردن بنه قضا را 

 ج(نگفمتت که به یغام رود دلت "سعدی"                         چو دل به عشق دهی دلربان یغام را

 ی کشد قالب را د("سعدی" چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو         ای یب برص من می روم او م

1 

 ؟ندارددر کدام بیت آ رایه "ُحسن تَعلیل" وجود  7

 الف( تویی هبانه آ ن ابرها که می گریند              بیا که صاف شود این هوای ابراین

 ب(دهان پس ته ز رشک لب تو پر خون است     وگرنه بر دهن پس ته هیچ کس نزده ست

 که اندر خاک می جویند اایم جواین را      ج(مخیده پشت از آ ن گشتند پریان هجان دیده

 د(بس یار بود رس روان و گل خندان               لیکن نه بدین صورت و ابال که تو داری

1 

 

 

 

 

 در کدام گزینه آ رایه "اس تعاره" به اکر رفته است؟ 8

 الف(ُخامرین نرگسان را کرد پر آ ب         به گل بر رخیت مروارید خوشاب

 شریین البه دایه گفت اب ویس      چرا بر تو چننی شد چریه ابلیس؟ب( به 

 چرا اب جان خود چندین س تزیی؟     چرا بهیوده چندین اشک ریزی؟ج(

 د(نه تو امروز ویِس خوب چهری        میان خوب رواین مه چو ِمهری

1 

 به اکر گرفنت کدام واژه در بیت زیر آ رایه "جماز" را پدید آ ورده است؟ 9

 "مست و خرامب ات ابد ین دل ش نامس ین ِخَرد         اکندر خراابت ازل نوش یده ام پامینه ای"

1 



 الف(مست                     ب(ِخَرد                      ج(خراابت                         د(پامینه

 "قصه شریین فرهاد" از آ اثر کیست؟ 10

 ب(امحد عربلو                ج(عییس سلامین لطف آ ابدی                  د(محمد تقی هبارالف( نظامی                 

 

1 

 (84)زابن "مفهوِم مقابل" بیت "افرسده مباش اگر نه س نگی / رهوارتر آ ی اگر نه لنگی" کدام است؟ 11

 الف(تو قلب فرسده زمیین                    از درد ورم منوده یک چند

 منشنی خسن مهی گوی           افرسده مباش خوش مهی خندب(خامش 

 ج(شو منفجر ای دل زمانه                   وآ ن آ تش خود هنفته مپس ند 

 د(ای مشت زمنی بر آ سامن شو             بر وی بنواز رضبیت چند

1 

 ؟داردکدام گزینه اب مفهوم "ظمل س تزیی" تناسب ن 12

 الف(هنال عدل را در ابغ بنشان           درخت ظمل را از بیخ برکن 

 ب( برکَن ز بُن این بنا که ابید            از ریشه بنای ظمل بَرکَند

 ج(ظامل و مظلوم رسمست مغ اند        عاقل و دیوانه مه دست مه اند

 د( عدل را ات بیخ کن برگاه)=ختت(      ظمل را چارمیخ کن در چاه

1 

 کدام گزینه اب بیت "اب آ ن که جیب و جام من از مال و می هتیی است / ما را فراغیت است که مجش ید مج نداشت" تناسب معنایی دارد؟ 13

 الف(هر آ ن که کنج قناعت به گنج دنیا داد               فروخت یوسف مرصی به مک ترین مثین)=هبایی(

 به زهد مه چو تویی ای به فسق مه چو مین                 ب( بیا که رونق این اکرخانه مک نشود      

 ج(ز تند ابد حوادث منی توان دیدن                      در این مچن که گیل بوده است ای مسین 

 د(هبصرب کوش تو ای دل که حق رها نکند              چننی عزیز نگیین به دست اهرمین

1 

 ؟ نیستکدام گزینه اب عبارت "لعنت بر دهاین که یب موقع ابز شود." متناسب  14

 الف(تو نداین این خسن ای ذو فنون           زان که این رمز از ماکین دیگر است 

 ب(بس یج خسن گفنت آ ن گاه کن                که داین که در اکر گرید خسن 

 ر خسن وقیت و هر نکته ماکین داردج(اب خراابت نشینان ز کرامات مالف        ه

 د(جمال خسن ات نبیین ز پیش                  به بهیوده گفنت مرب قدر خویش

1 

 مفهوم عبارت "درست مثل این است که خبواهمی اب یک اکسه ماست، اب آ ب یک درایچه دوغ درست کنمی." در کدام گزینه دیده می شود؟ 15

 پر از نعمت ز چشم سری ماست الف(از قناعت دس تگاه شکر می گردد وس یع              اکسه گردون 

 ب( کش یت خواب به درایچه اشمک گم شد                 تو به چشمم که نشیین دل درای داری 

 مست نیستج( ور تو مس یت می منایی در حمبت چون نه ای          عشق گوید دوغ خورد و دوغ خورد او 

 د( نیست ممکن حبر را در کوزه پهنان ساخنت              عاقالن را در دل ارسار الهیی ره نیافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 پاخسنامه آ زمون تس یت فصل دوم فاریس دوازدمه ادبیات و علوم انساین
 

 : گزینه د1

 : گزینه د 2 

 / هبر: به معنای برای در اینجا حصیح می ابشد.( : گزینه الف : )حبر به معنای درای در اینجا اندرست است.3

 : گزینه ج 4

 : گزینه الف5

 : گزینه الف : )در گزینه ب / ج / د "سعدی مورد خطاب واقع شده است.(6

 :گزینه د ، خایل از حسن تعلیل است.7

 برریس سایر گزینه ها:

 پاییین َجو ، تغیری دما و جا به جایی هوا / دلیل شاعر: عاشق شدن ابر! الف: موضوع: ابرش ابران / دلیل علمی و منطقی: رسد شدن خبار در سطح

 پس ته!ب: موضوع:رسخ بودن مغز پس ته / دلیل علمی و منطقی: رنگدانه های موجود در مغز پس ته / دلیل شاعر: حسادت پس ته به لب معشوق و لب گزیدن 

س تون همره ها در اثر کُهولَت سن / دلیل شاعر:مخ شدن ساملندان برای جست و جو کردن ج: موضوع:مخیدگی پشت ساملندان / دلیل علمی و منطقی: احننای 

 جواین ِ گم شده، در خاک!

 : گزینه الف :) نرگسان: دو چشم / گل: صورت ، چهره ، رخسار / مروارید: اشک(8

 : گزینه د :) پامینه ؛ جماز از حمتوایت پامینه است(9

 :گزینه ب 10

 وم بیت؛ دعوت به تالش و تاکپو می ابشد که بیت گزینه الف مفهوم مقابل آ ن را داراست.:گزینه الف:) مفه11

 :گزینه ج 12

 : گزینه الف: ) مفهوم بیت سوال؛ قناعت و عزت نفس(13

 : گزینه الف:) مفهوم لکی صورت سوال و سایر گزینه ها: س نجیده گویی(14

 نتظار غری منطقی(:گزینه د ) مفهوم لکی صورت سوال و گزینه )د( ؛ ا15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منره به عدد:  

 

 منره به حروف:

 انم دبری:

 

 امضا و اترخی:

 

 منره جتدید نظر:

 انم مصحح :

 اترخی و امضا:

 


