
برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شمارۀ 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

 درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

10 375 69

6سؤال دشوارتر   سؤال دشوار 9

سؤا لهاي ۵ تا ١٠

درصد مراجعه %78 تا 68%

سؤا لهاي ۶١ تا ۶٩

درصد مراجعه %56 تا 27%

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

68%

57%

27%

آرایه

26 5516 87

11سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 13 11

79%

سؤا لهاي ١۶ تا ٢۶

درصد مراجعه %79 تا 66%

سؤا لهای ٤٣ تا ۵۵

درصد مراجعه %63 تا 49%

سؤا لهاي ٧٧ تا ٨٧

درصد مراجعه %48 تا 26%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

49%

مفهـوم

فصل یکم 

سؤا لهای ٣٢ تا ٣٧

درصد مراجعه %67 تا 57%

    سؤا لهای دشوار

6   سؤال نسبتًا دشوار

78%

26%

66%

4 311 60

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار 5

سؤا لهاي ١ تا ٤

درصد مراجعه %77 تا 73%

سؤا لهاي ۵۶ تا ۶٠

درصد مراجعه %63 تا 49%

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

73%

64%

49%

15 4211 76

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 5 7

78%

سؤا لهاي ١١ تا ١۵

درصد مراجعه %78  تا 64%

سؤا لهاي ٧٠ تا ٧۶

درصد مراجعه %51 تا 22%

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

52%

سؤا لهای ٢٧ تا ٣١

درصد مراجعه %71 تا 64%

    سؤا لهای دشوار

4   سؤال نسبتًا دشوار

77%

22%

64%

لغت و امال

دسـتور زبان

ادبیات تعلیمی 

درصد مراجعه %77 به 73% درصد مراجعه %78 به%68درصد مراجعه %71 به %64درصد مراجعه %63 به49% درصد مراجعه %67 به%57درصد مراجعه %56 به 27%

درصد مراجعه %78  به 64% درصد مراجعه %63  به52% درصد مراجعه %79 به %66درصد مراجعه %51 به 22% درصد مراجعه %63 به 49% درصد مراجعه %48 به 26%

سؤا لهای ٣٨ تا ٤٢

درصد مراجعه %63  تا 52%

    سؤا لهای دشوار
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 1مبحث: لغت و امال
 امالیی دارد؟ نادرستیکدام بیت  -1

 ستاناز پرتو سعادت شاه جهان ط ارم جوانی زمین چو بساد عرصهـش (1

 باالنشین مسند ایوان المکان طنتـی اقلیم سلرصهـشان عـنطانـ( سل2

 جا که باز همّت او سازد آشیانآن روجـوّت عـود قـبـم را نـرغ وهـمـیـ( س3

 مهرش نهان چو روح در اعضای انس و جان ( حکمش روان چو باد در اطراف برّ و بهر4

 یت نادرستی امالیی دارد؟کدام ب -2

 یکه شهد محض بود چون تو بر دهان آر و باک مدار یوـبگ یه دارـخ چـلـجواب ت( 1
 یست که در جسم مرده جان آرا که ممکن شیمرهم ر یچه جا ییو گر به خنده درآ( 2
 یز بحر و کان آر فیو لطا یسفر کن که در آفاق ینو اـز من بش فهیطـل یکـ( ی3
 ی؟ان آرـچه ارمغ غـرابـتل و ـاه شیـه پـب ارـب درـد انـاشـبـندی ـعـس عـیداـگرت ب( 4

 معنا شده است؟ نادرستی زیر هاچند تا از واژه -3

غوغاکنان  و شور: زنغلغله / سرگشته: شتابنده / خیره: تیزپا کردن /آوردن، درنگبهانه :تعلّل زیور / : حیات / پیرایه: برازندگی»

 « شوق: نمط مانند /بی: کلید / نادره: مفتاح میدان جنگ /: گل / معرکه یبوته: پشت گردن / گلبُن :گشایش / قفا: فرج /

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 کند؟کدام واژه بیت زیر را کامل می -4

 «گه تو حق شد نه عصا / انداز عصا و آن را ...کنتکیه»

 ( قوت4 ( یله3 ( شکن2 ( نمط1

 مبحث: آرایه

 دارد؟ آمیزیحسکدام بیت  -5

 خوان از قفسبندی همچو من، فریاد میور پای نفسنـریـل شیـبـلـنال ای بـد بـهار آمـوی بـــ( ب1

 هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس انـربـهـان و مـربـهـامـان نـتـد مردم دوسـرنـیـ( گ2

 دارد جرسکن بر شتر تا بانگ میمی تو خواب و ای ساربانـگـنگ را از من بــآهشـیـول پـمـ( مح3

 گر جستم این بار از قـفس بیـدار باشـم زین سپـس ون که بندم سخت شدـ( پند خردمندان چه سود اکن4

 دارد؟ « آمیزیحس»بیت  کدام -6

 چه موسی چنان کم شنیدشنید آن ه موسی بجست و ندیدـچ( بدید آن1

 شنید چشمم مبیناد اگر گوشم یـتـگرف اری ـتی و یـدم رفـنیـ( ش2

 چون شد ردیف شعر تر ما دهان دوست دارـر نازک و شیرین آبـ( گفتیم شع3

 ـنیـد روی زمـیــک بویــشـی مـمـه ینـگبـان خرّم و آب چون انـهـ( ج4

 دارد؟« آمیزیحس»بیت  کدام -7

 شنومرنگ تو ز الله و سمن می ومـنـشیـن مـمـاز چ و ـت  نـده وی ـب (1

 می رنگین به جام انداز و عارض ارغوانی کن میزی دوران مشو غافل ز من بشنوآ( ز رنگ2

 هواست مشنو کان همه چون درنگری باد ی وصلت خواجوبا مژدهـاد صـد بـر دهـ( گ3

 ماتـمی را که بـود ســود نـدیـده اسـت کـسـی شادر غمت را به حالوت دلـورم زهـخ( می4

                                                           
 :کنید تمرین شیوه دو به را کتاب این سؤاالت توانید می شما بنابراین. است شده تنظیم بحثیم صورت به فصل هر سؤاالت کتاب، این در 1

 .دهید پاسخ را درس یک سؤاالت تمام مرحله هر در: محور فصل( 1

 .دهید پاسخ را( مفهوم زبان، دستور ادبیات، تاریخ و آرایه امال، و لغت) مبحث یک سؤاالت مرحله هر در: مبحثی( 2

64% 

77% 

23/07/95 

54% 

75% 

16/09/97 

69% 

74% 

04/08/97 

63% 

73% 

07/08/95 

72% 

78% 

21/08/95 

55% 

75% 

20/07/97 

60% 

73% 

23/07/95 



 

 

 پایۀ دهم –( 1فارسی )

 
 ادبیات تعلیمی :یکم فصل

8 

 

 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟به« آمیزی، کنایهتشبیه، جناس، حس»های ابیات، آرایه بهبا توجه  -8

 یادگاری که در این گنبد دوّار بماند تروشـدم خـدیـق نـشـن عـخـدای سـالف( از ص

 گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس ول ناصحان را خواندمی قول ربابـه قـن کـب( م

 آباد و گلگشت مصلّا را کنار آب رکن هی یافتج( بده ساقی می باقی که در جنّت نخوا

 گیردگیرد این آتش، زمانی ور نمیاگر می ینه را روزی به دست آرم سکندروارـد( من آن آی

 ( ج، د، الف، ب4 ( د، الف، ب، ج3 ( د، ج، الف، ب2 ( الف، ب، ج، د1

 زیر نیست؟ بیتکدام آرایه در  -9

 «چو صبح تشنه مکش چون سرابدشنه مکش هم / امنهیردی ةتشن ریزود س یمن به تو ا»

  بخشی( شخصیت2  ( کنایه1

 ( جناس4  آمیزی( حس3

 دارد؟« آمیزیحس»کدام بیت  -10

 دارند یکه تو دار یصورت و معن نینه چن  وارندیورت بر دـران صـدگ تـیرو شـیـپ (1

 آرند انیست که با دوست به پاا مگر آن باشد یشب قدر یبه عمر ندـیآن که گو( 2

 دارندیز غمت ب یو شهر ردیگیخواب م شم تو دارم که شبانش تا روزـعجب از چ( 3

 دـارنـفتـکرگـان شـه مرغـمـت هـعـبـاغ طـب یسخننیریاندازه ندارد که چه ش یسعد( 4

 مبحث: دستور زبان

 عبارت زیر چند فعل مضارع اخباری دارد؟  -11

کنند. ها را با درآمد خود مقایسه میبینند و آنه کنند، عددهای کالنی میاگر کارگران به جدول درآمد مدیران شرکت نگا»

 « اندازد.کنند که آیندۀ شرکت را به خطر میها دارند کارهایی میخبرهایی به گوش من رسیده است که همین االن هم بعضی

 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 توان گنجاند؟ ابیات زیر را در کدام نوع ادبی می -12

  ندارد چیخم و پ چیمانند الف ه/  خواجه اگر قامت اقبال تو امروز یا»

 «ندارد چیمعلوم  تو گردد که الف ه/  تفاخر مکن امروز که فردا اریبس

 ( ادبیّات حماسی4 ( ادبیّات انقالب اسالمی 3 ( ادبیّات تعلیمی 2 ادبیّات پایداری (1

 ترتیب کدام است؟ در بیت زیر به «ضمیر پیوسته»و نقش دستوری « خود» دستورینقش  -13

 «چو خود را به چشم حقارت بدید / صدف در کنارش به جان پرورید»

   الیه( متمّم، مضاف2ٌ  متمّم، مفعول (1

 ( مفعول، مفعول4   الیهمفعول، مضافٌ (3

 است؟« مفعول»شده در بیت، نقش دستوری کدام کلمة مشخّص -14

 هاسوخته پرها و بال یهاپروانه انددهسو فشان رکه ه شیآن جاست برگ ع (1

 هاسال ندیخلق گردد و گو یرسوا از مرض ابدیر که شفا ـشق هـک عـلـدر م( 2

 هانرسد از زوال انیرا ز دیخورش یـول انـتـدوساق دل ـد ز طـتـه فـه گـگ( 3

 هاالـود از مثـا شده بـنـا آن که آشـب و بشناخت چشم عقل دهیگشود د رهصد ( 4

 شده در ابیات زیر صحیح است؟ مشخّص« آن»ام عبارت دربارۀ دو کد -15

 شمار استهای بیش رنگآنگل از شوق تو خندان در بهار است / از »

 «شک جان جانیوصفی که گویم بیش از آنی / یقین دارم که بی آنهر 

 ( هر دو صفت است.2  هر دو ضمیر است.  (1

 و دومی ضمیر است. صفت لیاوّ( 4 ( اوّلی ضمیر و دومی صفت است. 3

55% 

72% 

4/08/97 

29% 

69% 

17/09/96 

43% 

68% 

21/07/96 

25% 

78% 

05/11/97 

59% 

76% 

17/01/97 

28% 

69% 

04/08/97 

42% 

68% 

21/07/96 

45% 

64% 

20/07/97 
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 مبحث: مفهوم

 چیست؟« چون بگشایم ز سر مو، شکن / ماه ببیند رخ خود را به من»مفهوم بیت  -16

 برد.ماه به رخسار زیبای من حسد می (1

 ها هستم.دهندۀ زیباییمن با شفّافیّت خود، جلوه (2

 اندازد.زیبایی جعد و پیچ زلف من ماه را به حیرت می (3

 دهد.به چین و شکن زلف من زیبایی میماه، ( 4

 کدام بیت با مصراع دوم بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ -17

 «که پیدا کرد آدم از کفی خاک/  به نام کردگار هفت افالک»

 ز راـت پرویـردن دولـد شمـاک ره بایـخ دارد قیمتیـآدم ننیـت آل بـلکـ( م1

 دهـوانا شـو تـف از تــاک ضعیــخ دهـیدا شـو پـی ز تـ( ای همه هست2

 هر چند فرق فرقد جای نشست ماست رویم( با پاسبان کویش در خاک می3

 خاک بر سـر جـسم را چـون جــان تـو راســت باشد گو مباشـو نـا تـورت ار بـ( ص4

 انتخاب شده است(. )عبارات همگی از دعای عرفه دارد؟ ییقرابت معنا «هر آن وصفی که گویم بیش از آنی»با مصراع  عبارتکدام  -18

 های کاملت را بر من تمام کردی.: نعمتنْعامِالاْ سَوابغَ ( اَتْمَمْتَ عَلَى1َّ

 نیست. اىخداى را سپاس که براى حکمش برگرداننده: ئِهِ دافِعٌالْحَمْدُ هلل الَّذى لَیْسَ لِقَضا( 2

 .داند او چگونه استنمىجز او  کهى آن: اا مَنْ ال یَعْلَمُ کَیْفَ هُوَ ااِلّ هُوَی( 3

 .بینمخدایا چنانم کن که از تو بترسم گویا که تو را مى: اجْعَلْنى اَخْشاکَ کَانّى اَراکَ ( اَللّهُم4َّ

 ؟نداردکدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی  -19

 گویند مگو که بیش از آن است وییـه گـرچـه هـش چه کنی کـفـ( وص1

 شک جانِ جانییقین دانم که بی یـش از آنـیـم بـ( هر آن وصفی که گوی2

 که شنعت )زشتی( بود سیرت خویش گفت ( نخواهم در این وصف از این بیش گفت3

 ردن هــم تو دانـیـکـه وصــف خویـش ک یش از آنیـردم بـه کـی کـفـر وصـ( ز ه4

 بیانگر مفهومی مشترک هستند. …بیت گزینة  جزبههمة ابیات  -20

 بانی مـنشـود نکنـد حسـن دیـدهنمی  آبروی گلزارش منم چو شبنم گل  (1

 دانـمچراغ مـیسـرشک را گـهـر شـب دانم منم که قیمت یاقوت داغ می( 2

 چرخ کبکی است که در چنگل شهباز من است  سیرتر از عشق بود همّت من المکان (3

 گـهــر  مـنهـمپیـدا  نتـوان  کـرد  کسـی    صائب منم امروز که در نه صدف چرخ ( 4

 ؟نداردقرابت مفهومی « بکوش تا گندم نمای جوفروش نباشی»دام بیت با عبارت ک -21

 که نـان گـندم درویـش طعم جــو دارد هنـر ز فقـر کند در لبـاس عیـب ظهور  (1

 کس این دو رشتة پوسیده پود و تار نکرد مبـاف جامـة روی و ریـا که جز ابلیـس ( 2

 کـه آن رفیـق تو را دزد راه خـواهد بـود  بهر خلق از آن اندیش  ز طاعتی که کنی (3

 آری آری دانه جنس خویش را بار آورد  تخم رسوایی دهد بَر، دانة تسبیح زرق ( 4

 ؟نداردها قرابت کدام بیت با دیگر گزینه -22

 نـتـوخــآم  اــم درز ــان   دتـــایــب  وختنـواهی در آتش سـخر نمیــ( گ1

 به آموختن سر بـنـه بـر ستـــانه )آستانه( شو رست خواهی همی ز سوختنگر ا( 2

 از سنگ  لــلع و  ز آب  آرد ــــــرب  ردُ دارد ننگــن نـتـوخــه از آمـرکـ( ه3

 استاد  دندـوختن شـگران هم از آمـکه دی آموختن مپیچ و بدان ۀر از قالدــ( س4
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 در کدام بیت نماد جدایی است؟« دیوار» -23

 در و واریتو د دارید مست از وانـــج  و  رــیــپ  وــار تــتـفـــگ  هــوال( 1

 نبود یواریو د یکوبش سنگ یسر ب چیه مپرس دم،یا دهزاهدان کردم، چه یکو ریس (2

 باش وارید ییهسا ینباش گری چتر شاه دمبا ینفعیـان داغ بـنشهمتـت سـک چـیه (3

 یواریـدبود دـواهـخـاو ن ادیـو  اـم انـیـم سهل است یعمدّ او رو د واریمنعم ز دند ـک (4

 ؟نداردقرابت مفهومی « نمای جوفروش مباشگندم»کدام گزینه با مفهوم  -24

 یکار جو چون درود نتوان گندم  یپندار غلط یهم جانا رو رو (1

 یپوش دهیپوس جو گندم در که  یجوفروش ینماگندم آن تو (2

 پرخارند و صورتندگل همه  جودارند یاـنمندمـگ مهـه (3

 ینماگندم و تـاس وفروشـج نیا هـک  یگرا فروشانگندم ازارـب به (4

   مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -25

 دل خود قوی کن به نیروی بخت ود کار سختـد ار شـیـاامـو نـشـ( م1

 میدیپدید آمد نشان ناا پیدیـد سـاه آمـیـوی سـو در مـ( چ2

 نباید بریدن امید از خدای ای تا بود جان به جای( به هر سختی3

 نــبــرّم ز دیــدار یــوســف امـیـد م ار دیده گردد سفیدـوبـعقـو یـ( چ4

  با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  گزینهکدام  -26

 «شک جانِ جانییقین دانم که بی/  هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی»

 گوستزبان بیهودهچه جای کلک بریده قه در وصف شوق ناالن است( زبان ناط1

 خاموشی از ثنای تو حدّ ثنای توست دی ثنای تو نتواند به شرح گفتـعـ( س2

 آیدوصف تو به گفت برنمی دـآییــمــدرن م ـوه  هـب و ـل تـ( وص3

 ــالــم بـالـابــا هــمــه کـرّوبــیــان ع تنـفـو گـد تـمـق حـیم حـتوانـا نـ( م4

 

 

 مبحث: لغت و امال

 معنا شده است؟  نادرست های زیر، چند واژهبین واژه -27

 «کف: پنجه / ورطه: روش / معرکه: جای نبرد / پیرایه: زیور / فروغ: پرتو / گلبن: شبرنگ /  هنگامه: غوغا / افالک: چرخ»

   دو (2  یک (1

 چهار (4  سه (3

 کند؟بیت زیر را کدام واژه پر می -28

 «کنم ریاست که تحر ...نامه  یکیدر /  هاتیه دمیآن چه در مدت هجر تو کش»

 مُحال  (4 عنود (3 لجوج (2 سرشت (1

 است؟های زیر درست معنا شدهچند تا از واژه -29

 «در: حریص زن: شور و غوغا کنان/ زهرهزهی: ادات تحسین/ شکن: گردیِ صورت/ پیرایه: زیور/ بن: بیخ/ غلغله»

  ( دو2  ک( ی1

 ( چهار4  سه (3

 معنا شده است؟ نادرستی زیر هاچند تا از واژه -30

رو / فروغ: پرتو / نمط: روش / ورطه: مهلکه / کام: دهان / معرکه: میدان جنگ / تعلّل: درنگ کردن / قفا: روبه»
 «یله: رها / زهی: آفرین / هنگامه: غوغا / مفتاح: کلیدها

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یک1
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 الخطّی دارد؟ نادرستی امالیی یا رسم بیتکدام  -31
 میریعب یتر از بوزیو دالو میخاک مـیارـهـب اد ـب از   رـتکاـنـربـو ط مـیارـخ (1
 میریو خروشنده چو ش میرهجوشنده چو ب تـآواس رـپ  رخـچ ا ـم  ةـانـتـسـمۀ رـعـاز ن( 2
 میریتر از مرغ استو خاموش یرو یب مـیـیاـبـاد صـر از بـتابـتیـو بــوق تـاز ش( 3
 میریـکه بر او خرده نگ نیاسد مسکـز حـج ؟ستین یره یهاکه مدهوش غزل ستیآن ک( 4

 مبحث: آرایه و تاریخ ادبیات

 در کدام گزینه اثری به اشتباه به کسی نسبت داده شده است؟ -32

 بن محمّد بن زید طوسیی یوسف: احمد الملک توسی / تفسیر سورهنامه: خواجه نظامست( سیا1
 نامه: سعدالدّین وراوینی( اتاق آبی: سهراب سپهری / الهی2
 احمد زده: جالل آل( اسرارالتّوحید: محمّد بن منوّر / ارزیابی شتاب3

 نامه: عنصرالمعالینامه: ناصرخسرو / قابوس( سفر4

 نام خالق چند تا از آثار زیر نادرست بیان شده است؟ -33

حسام خوسفی نامه: ابنسنامه: عطّار نیشابوری / قابواحمد / اتاق آبی: سهراب سپهری / الهیبود: جالل آلپیرمرد چشم ما »
 «سفرنامه: ناصرخسرو /

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو 2  یک (1

 دارد؟« آمیزیحس»کدام بیت  -34

 وچارز ماه ده ستی اچرخ عروس یچون سو ست و نثارا ست و نثارا اختران را شب وصل (1
 همچو بلبل که شود مست ز گل فصل بهار فیلط یگنجد ز نواهاـن شـیوـره در خـزه( 2
 اریو بر او مژده ب ریتو ز سر گ یکه جوان زحل ریـپ یوـس دـیـب دوانـاس یرـتـشـم( 3
 ارـب تـت شـو ماهـچ یود از روـن شـروز روش یدر آن صبح که تو درتاب زـیرـبـس تـمـش( 4

 دارد؟« آمیزیحس» بیتکدام  -35

 تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم با من به سالم خشک ای دوست زبان تر کن (1
 در دامن تو ریزم یا در برت افشانم هر دارمـه گـتـد رشـم صـانـژگـوزن مـ( بر س2
 بر خنجر تو پاشم یا بر سرت افشانم م جانی است، چه فرماییـالـلوم من از عـعـ( م3
 داری بر افسترت افشانمتـا سر به کـلـه سر کن و بر سر نهـافان را ـطـلـاک در سـ( خ4

 با کنایة موجود در مصرع دوم بیت زیر مفهومی یکسان دارد؟  موجود در کدام گزینه کنایة -36

 «از خجلی سر به گریبان برد/  در بر من، ره چو به پایان بَرد»

 کرت به گریبان تا چندما ز جورت سر ف بان هر روزـریـرآری ز گـاز بـرِ نـو سـت (1
 خورمخون دل سر در گریبان می یـنـردامــن تــمــرِّ د ســدانــا نــ( ت2
 مرا مانده سر در گریبانِ ننگ ه چنگـان بـاد دامـریـرد فـکیـمـ( ه3
 یا مشک در گریبان بنمای تا چه داری ( عود است زیر دامن یا گل در آستینت4

  ی ... در معنای مجازی به کار رفته است.گزینه جزبه های گزینهدر همه« سرو»ی واژه -37

 ی سرو خرامانت شومتا فدای سایه ای بر من فکنای سهی سرو خرامان سایه( 1
 کند؟شود یاد سمن نمیهمدم گل نمی کند؟( سرو چمان من چرا میل چمن نمی2
 توان کردنسبت قد تو با سرو روان ن ماند سروی گرچه به باالی تو میـتـ( راس3
 هـرکـه را در طـلبت همّت او قاصر نیست دان سرو بلندش برسدـت بـت دسـ( عاقب4

 مبحث: دستور زبان
 شده مضارع اخباری است؟کدام فعل مشخّص -38

 گردد  های محبّت گردد / من گدا گردم و نامش به داللت برود ار مالک غم جانم( 1
 آوردمی  آوردیم واریدر د دیه رو از شرم آن خورشک/  ز بام قصر او روشن مدیدیم فروغ ماه( 2
 شنودمی  شنود صیت شهپرمشکر خدا که باز در این اوج بارگاه / طاووس عرش می( 3
 رسانم  مملوک این جنابم و مسکین این درم/  رسانم سریر فضل ( شاها اگر به عرش4
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 ؟نیستدر کدام بیت مضارع اخباری « ماند» -39
 ات اشکم روان استبدینسان کز پی دــدوانیــم ش ـونــخ  هـک  دــانـم دان ــب (1
 چون ژاله که بر برگ گل یاسمن افتد ه ماند؟ـه چـش بـر رخ خوبـرق بـه عـی کـ( دان2
 وان هم برای آن که کنم جان فدای دوست ( دل رفت و دیده خون شد و جانم ضعیف ماند3
 یـا ز رخـسـار تـو گـویـم کـه بـه جایی ماند نمش؟ه روی تو برابر کـه بـد کـاشـه بـه چـ( م4

 در بیت زیر یکسان است؟« ش»در انتهای کدام بیت، با نقش دستوریِ « ش»نقش دستوری  -40
 «چو خود را به چشم حقارت بدید / صدف در کنارش به جان پرورید»

 تنشآن ندارد ز لطافت که در آن جامه  می لعل ار چه لطیف است در آن جام عقیق (1
 بو که معلوم شود صورت احوال منش گردـا نـبـورت زیـه در آن صـنـیـر در آیـ( گ2
 هیچ کس نیست که یک بار بگوید مزنش المـنه در چنگ فراق تو چو نی میـس کـ( ب3
 چـکد هـر نفسی آب حیات از سخنشمـی نیـی نوش تو چو راند سخ( خواجو از چشمه4

 نسبت داده شده است؟  کدام نوع فعل به اشتباه به بیت -41

 مضارع التزامی بر سر آنم که گر ز دست برآید / دست به کاری زنم که غصّه سرآید (1
 مضارع اخباری  کند از پرتو من زندگی گل به همه رنگ و برازندگی / می (2
 ماضی استمراری  نالید / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوشدوش مرغی به صبح می (3
 ماضی التزامی نا زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروشتا نگردی آش (4

 اند، کدام گزینه کامالً درست است؟ هایی که در بیت زیر با بن فعل ساخته شدهنقش دستوری واژه یا واژه دربارۀ -42

 «شمار استهای بیگل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ»
 ر دو مسند هستند.اند که ه( دو واژه1
 ( فقط یک واژه است و آن هم مسند است. 2
 اند که یکی مسند است و دیگری صفت بیانی. ( دو واژه3
 ( فقط یک واژه است و آن هم صفت بیانی است.4

 مبحث: مفهوم

   ؟نداردبا بیت زیر قرابت مفهومی  گزینه کدام -43

 «نادانتویی رزّاق هر پیدا و پنهان / تویی خلّاق هر دانا و »

 پرور و رزّاق رهنماخلّاق بنده انـمـد آسـداونــدان و خبـیـدادار غ (1
 مگر بهر آسایش مفلسان انـرست روزیـداده اسـم نـعـنـه مـ( ب2
 همه آشکار و نهان از من است ن هست روزی و جان از من استـ( ز م3
 مّا )سخت و محکم(در بن چاهی به زیر صخرۀ ص م غیب بداندـلـه عـوری بـت مـاجـ( ح4

 با عبارات زیر نزدیکی معنایی بیشتری دارد؟ بیتکدام  -44

است،  غم به نآ تشبازگ که دیاش هر و نشوند جای از باطلی و حـقّ هر بزرگان به که بِنگردی، خویش نهاد و حال از هر محالی، به که کوش بدان »
 «.امید، بسته دان و امید را در نومیدی در را نومیدی و شاب امیدوارتر نومیدی وقت به و مشمر شادی را نآ
 خبر این نیز بگذردانده مخور که بی تـوسـت  رای ق ـوف  رـب ه ــن ار ــروزگ  دور  ار (1
  شادی است که او را سر و برگ سفری هست تـوده اسـبـن م دور ـم ز دلــدری غـقز ـرگــه( 2
  همه از تو خوش بود ای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی رمتو گر تفقّد و گر ستم بود آن عنایت و این کز ( 3
 بــاک یــکــی اســتمـردن و زیـستــن مــردم بـی ه از خویش گذشتیم چه هجران چه وصالـکا ـم (4

  در کدام گزینه آمده است؟« به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو.» عبارتمفهوم  -45

 یزندگان یشاد ز دیبفزا که یــوانــت  اــت  را  دل  دار  یادــش   هــب (1
 رنج ز ینال چه و گنج به یناز چه جـنـپـس یراـس درـان  دل یدـنــب  هـچ( 2
 نگشود کارم ناله ز دمینال گر ادـشـگـن دل امدهـنـخ ز دمـیدـنـخ رـگ( 3
 یپنهان یها گنج بود جـرن ریز هـک اوست حاصل وصل چو هجرت غم از ننالم( 4
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 بیانگر مفهومی یکسان هستند. …بیت گزینة  جزمة ابیات بهه -46

 ممنونش منم ،رداند از من رویــگه میـرکـه رـآزارتغ بیـیـت تـت پشـغ اسـیـ( از دَم ت1
 وقت ملکی خوش که در صحرا و هامونش منم شود پرشور هر وادی که مجنونش منم( می2
 ونش منمـرات و رود جیحـل و فـیـه و نـلـدج تع روانم تازه اسـم از طبـالـاغ عــاربــ( چ3
 ت مضمونش منمـوبی اسـه مکتـآسمان سربست افت راز چرخ راـدری ( هرکه کرد ادراک من4

 کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟ -47

 «.الهی، اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم»

 به سر خار برفت یکه به پهلو نتوان یعدـس یدیتان امـتو نه مرد گل بس (1
 ییدعا یشیکند در کار درو ییت پارساـمـر ز رحـد گـاشـه بـچ (2
 ستوت یبه لطف و عطا دواریام یسعد شتنیبه اعمال خو دواریـر کس امـه (3
 یتو صبور یتر که ز روـهـو بـور تـم جـه از تو ندارد دیبه جفا دست ام یسعد (4

 دیگر قرابت مفهومی دارند.  با یک …ی ینهگز جزبه هاگزینههمة  -48
 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود ای در کار کردبر در شاهم گدایی نکته (1
 رسانخدای است رزّاق و روزی انـوان کسـت روزی ز خـسـیـرم نـ( گ2
 مگس هرگز نماند عنکبوتبی دــدهیــر مــان پــرس( رزق را روزی3
 قانـع شـدن بـه رزق مـقـدّر نـکـوتـر است ت رزق فراخ از قضا ولیک( گرچه نکوس4

 :جزبهها یکسان است؛ مفهوم ابیات همة گزینه -49

 ( ز بدگهر همه نیک تو بد شود لیکن / به قول نیک تو فعل بدش نکو نشود1
 ارزش(پول فلزی کمنهاد باش و مباش / به دل خالف زبان چون پشیز زراندود )پشیز: ( به فعل و قول زبان یک2
 ( قول چون خرما و همچون خار فعل / این نه دین است این نفاق است ای کرام3
 ( لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن / نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باش4

 آمده است؟« ظلم و ستم را بر شخص خاصی روا داشتن»مثلی به معنای  بیت کدامدر  -50

 چه دیوار کوته، چه بام بلند اند این کمندندهکـرافـا بـر جـه هـ( ب1
 تو بردار تا کس نیندازدم ر افرازدمـی سـشــخـب اج ـر تــ( اگ2
 ولیکن به ملکی دگر راه نیست ز جرمم در این مملکت جاه نیست (3
 ای دیـوار ماگـر چــه کــوتـه دیـده بندـا مـه روی مـی در بـانـر زمـ( ه4

 ت زیر ارتباط معنایی دارد؟ بیت کدام گزینه با بی -51
 «ها سازی سوی خاکفروغ رویت اندازی سوی خاک / عجایب نقش»

 طاقتیم پرده برافتاداز صورت بی م نظر افتادـوبـورت خـر آن صـه بـه کـ( زان گ1
 چون خاک تو را خاک شدم پاک شدم دمـاک شـو را خـاک تـی خـویـاک تـر خـ( گ2
 هاکه در خاک از تمنّای تو شد فرسوده قالب تاقان گذاری کن( خدا را جان من بر خاک مش3
 سـاز انــدر صـوریــک حــقـیـقـت جـلــوه رـظـنبــاحـد صـه شـی کـمـشـگرد چـنـ( ب4

 ها متفاوت است؟ کدام گزینه با سایر گزینه مفهوم -52
 داشتنخاک را جز باد نتواند پریشان  باد  بیرون کن ز سر تا جمع گردی بهر آنک (1
 چون شنید انجام فرعونان و عاد ادـی و بـتـسـن مـای  دـنهـر بـل از سـاقـ( ع2
 مبادا کس به زور خویش مغرور دور  ودــر شــس  اله ازــک  روریــغــم ( ز 3
 زان کـه دارد صـد بـدی در زیـر او وـکـن تـفـگ ز آن   رورـغـم و ـشـان مــ( ه4

 ا معنای این واژه در بیت زیر برابر است؟در کدام بیت، ب« راست»معنای  -53
 «راست به مانند یکی زلزله / داده تنش بر تن ساحل یله»

 یــرابــده شــی بــاقــی ســوایــزن نــرب بــطـم ایدـت نـرده راسـاهش در پـو مـف رخ چـوص (1
 صی مکّار( زمان بودآن که گرفت دست تو خاصبک )نام شخ ( شیخ شیوخ عالم است آن که تو راست نومرید2
 دـر آمـرابـی از بـس نـی پـت نـی راسـپ نـی چـن ه بیرونـی از درون نـون نـچیـدای بـد نـآم (3
 نـــه کـودکـی کــه نـدانـی یــمیــن خــود ز شـــمـال وا تو این نامهـر از هـیـگـت بـت راسـه دسـ( ب4
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 ادبیات تعلیمی :یکم فصل پایۀ دهم –( 1فارسی )

 تناسب معنایی دارد؟« اش، تا همچنان که هنر ایشان بینی، عیب نیز بتوانی دید.ولیکن به ایشان مولع نب»... کدام بیت با عبارت  -54

 صد حجاب از دل به سوی دیده شد  یده شدـوشـر پـنـد هـرض آمـون غــچ (1

 ر استـبـتـعـه مـان نـمنـن دشـخـس ت ـر اسـنـان هــتـاران و دوسـب یـیـ( ع2

 سـت بـاهـادشـام پـعـزد و انـی ایاـرض ( به منّت دگران خو مکن که در دو جهان3

 پــیـر محلّه گو مرا توبه مده که بشـکنم هر گو مرا وعظ مگو که نشنومـم شـالـ( ع4

    است؟ نیامدهدر کدام گزینه « به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار.»مفهوم عبارت  -55

 انــهــن ارمــکــآش اــب ودــب یــکــی  انـهـج درــان ودمــب وانـلـهـپ یـمـه (1

 ارـکیـب ودـب انـزب دـیوـگ هـچ رـه  ارــی دــاشــبــن انــزب اــب رــاگ دل( 2

 است یکی زبان با دلش که آن غالم من یا  اندگشاده عشقش یدعو به زبان یخلق( 3

 دل یوــس یرــب هــچ از انــزب امــــن  لـهـب را انـزب تـاس تـدرس وـچ دل( 4

 

 

 و امال مبحث: لغت

 الخطّی دارد؟ کدام بیت نادرستی امالیی یا رسم -56

 زین دو اگر کم کنی ملک شود ناتوان ر توست معتدل ارکان ملکـیـف و شمشـاز ک (1

 زنی از شبانرقص نزیبد ز بز، تیشه اج و نگین داد لیکـو چرخ تـدون تـه بـرچـگ( 2

 ر شاه باد بریده زبانبنده به شمشی کس سخنی گفته است نمت گر به جهان زین( 3

 ند از زعفرانـت گاو دانـر گوشـصـل بـاه ر منـحـد از سـر دانـیـم غـظـان نـهـاه جـش( 4

 کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ -57

 قزح کمان دارد؟چرا سپهر ز قوس افکندفا بر کمینه میـر جـیـه تـر نـاگ (1

 ورش ز آشیان داردکه سنگ تفرقه د کسی و غربتم من آن مرغیکنج بیبه ( 2

 کشان دلو و ریسمان داردز چرخ و کاه د کیوانـا دهـو را آب تـاه تـال جـهـ( ن3

 ی جـنـان داردکـسـی کـه آرزوی روضـه ر گشاد کارش بســو بـبّ تـید حـ( کل4

 کند؟را کدام واژه پر می زیربیت  -58

 «گراز )دندان( از یشک ...که نندیشد شیر  زان/  نتوان جست خالفش به سالح و به سپاه»

 یله (4 کام (3 زهی (2 شکن (1

 در کدام بیت متفاوت است؟ « نهاد»معنی واژۀ  -59

 ردــش گــدیــدانــاد بــهــرآر از نـب ردــم  ردانــم  و  ازیــت ان ـبـاس  هـب (1

 دمـی قـاد در ره آزادگـهـوان نـتـن  ا نکنی پیشه راستیـرو تـو سـو چـ( خواج2

 تر از پرگار نیستکو به کار خویش سرگردان ن کو با تو پا بیرون نهاد از دایره( کیست آ3

 ـد پـرویـن کـنـیـقـم از عـــوقـــر طـاگ  ادـهـردن نـو گـش تـیـه پـم بـواهـخـ( ن4

 کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ -60

 بخش گساریو م یبه م لسانیو ط حیتسب طح در ره آهنگ چنگ نهـات و شـطام (1

 دار بخشزندهگو جام زر به حافظ شب صبوح دۀاه نوش کند باـچو ش یـاقـس( 2

 خوشگوار بخش یزهد خشک را به م نیو  ع به خار بخشو مرقّ نیبچ یگل یصوف( 3

 به من خاکسار بخش یارهـطـر قـهـب نیـز  یاه ره به مشرب مقصود بردهـآن ک یا( 4
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 پایۀ دهم –( 1فارسی )
 

 ادبیات تعلیمی :یکم فصل

 مبحث: آرایه

 به کار رفته است؟ « از و تشبیهمج»در کدام بیت هر دو آرایة  -61

 امباز باید خامهزان که آتش امش بسوزد نامهـرحـم شـدهر ـگ (1

 گوهرافشان شد ز هجر یار خویش ابر از چشم گوهربار خویشهمچو ( 2

 کز نگاه او دل از دستم فتاد ه یا رب نرگس مستم فتاد؟ـکر ـب( 3

 ا مـایی نباشد هیچ غمچـون تـو بـ ر قدمـد هـاشـزاران دام بـر هـ( گ4

 توان یافت. را در بیت گزینة ... می« بخشیتشبیه، تلمیح، مجاز، شخصیت»آرایة  چهارهر  -62

 عشق دادش بندگی محمودوار دارــامــت آن نـذشـی گـاهـر شـساز  (1

 دـیـدمیـا مـهلـت و گـرسیـها مالله چکیدینش به خاک ار میـونـخک ـاش( 2

 آن نور روی موسی عمرانم آرزوست شت ز فرعون و ظلم اوول گـلـم مـ( جان3

 هنـوز همـ وطن خـویش و بـیـت احـزان به ( به غربت اندر اگر سیم و زر فراوان است4

 بین آثار زیر، چند اثر به نظم است؟ -63

 « اق آبی ـ اسرارالتّوحیدات ی ناصرخسرو ـنامه ـ سفرنامهنامة عطّار ـ قابوسالهی»

  سه( 2  چهار (1

 ( یک4  ( دو3

 ای وجود دارد که در معنای مجازی به کار رفته است.کلمه …بیت  جزبهابیات  همةدر  -64

 ی شیران کشیدن مشکل استطعمه از سرپنجه  ژگان بتان نتوان گرفتـی ز مـانـ( دل به آس1

 روزی ما باد لعل شکر افشان شما  ی بشنو آمینی بگوـافظ دعایـند حـکیـ( م2

 که این محلّ عبور است نه مکان حضور  را مردمـسن کاروانـاند در ایهـفتـه خـ( چ3

 گردم گـرد عـالـم بـه چـنـیـن روزنـه مـن می  گردانیخواهی تو مرا شیفته می( راست می4

 شود؟دیده نمی« مجاز»آرایة  بیتدر کدام  -65

  وستندیو بازپ دندیببر یتکه مدّ  در شناسند عهد صحبت راـت قـدو دوس (1

 ییـاـجـه از کـو کـگـاه بـم یا  یــاتــزک  دهــب  تــبــل  لــعـل   از (2

 پستند قامتش چمن پیش سروهای که  ی ماستیکی درخت گل اندر میان خانه (3

 دـد شـخواهـ، نمـبه زلفت قس اهیس یکن  ماهرو که روز مرا یا یرـر آن سـر بـاگ( 4

 ؟ندارد« مَجاز»کدام بیت  -66

 قصد خون مسلمان برآورده خنجر ب  م ترک تو چون کافران مستـشـلحظه چ هر (1

 گرددمگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد به زندان قـفس مرغ دلم چـون شاد می (2

 یندار اریسر اغ ییما یکه تو آشفته  نیعاشق مسک ایکه ب ییخنک آن دم که بگو( 3

 وز دسـت تـو هـیـچ دسـت بـاالتـر نیست داور نـیـسـت از تـو بـه کـه نـالـم کـه دگـر  (4

 ؟ندارد« مَجاز»کدام بیت  -67

 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است   ع که امشبـمـج نیـدر ا دیـارـیـع مـمـو شـگ (1

 یگذر کرد و گذر نکرد خواب هاالیچه خ ـی ابـتـآف دیـرآـب  هـک  بـشـام ندارد   ر آنـس (2

 یره سرسر نیبنهد پا در ا هک سر ندارد آن  باشد جسم و جان را او حجاب هک آن ندیدل نب (3

 مـن در مـیان جـمـع و دلم جای دیگر است   ای؟ هــرگــز وجـود حـاضـر غـایـب شـنـیـده (4

 ؟ندارد« مَجاز»کدام بیت  -68

 بدنم که به فتراک تو به زان که بود بر  ستین یمن و سر باک نکیا یاگر به خون تشنه (1

 من نه آنم که توانم که از او برشکنم  اک نداشتـم بـج دلـن و از رنـت از مـسـکـبرش( 2

 از او برنکنم دهیکه من د دهیبرکنم د  یهمه سودا مکن و جنگ مجو نیـا بـیـرق یا( 3

 قدر بس که رود نام لبت بر دهنم نیا  اـجـه کـا بـا تـجـت ز کـانـو ده یدـعـب سـل( 4
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