
:ادبيات نظام قديمگروه انسانی    

١گزينه: ١سوال   

:تشريح ساير گزينه ھا  

سنديقطعٔه کاغذى که روى آن مى نو: عهرق: ٢گزينه   

ار دوست دارنده، صفتى ازصفات خداى تعالى استيبسٮار مھربان، بس :ودود  

نىيسخن چ: تيسعا: ٣گزينه   

سبزى و تره بار: بقل: ۴گزينه   

)، لغت٢ادبيات (  

۴گزينه : ٢سوال   

شراب بامدادى: صبوحى  

شراب، می: راح  

)، لغت٣ادبيات (  

٢گزينه : ٣سوال   

و از کمان سر دھند تا  ن گذارندير کوچک که آن را در غالف آھنينوعى ت: ناَوک
)ادبيات پيش دانشگاھی، لغت.(دورتر رود  

۴گزينه : ۴سوال   

رذالت> =رزالت  

)امال(  

٣گزينه : ۵سوال   

:ھاتشريح ساير گزينه   

صبا> =سبا: ١گزينه   
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ضياء> =ضياع: ٢گزينه   

غضبان> =قضبان:۴گزينه   

)، امال٣ادبيات (  

١گزينه : ۶سوال   

 حيضح و تويتصح. از آثار محمدعلی فروغی است ات سعدىيّ ح کلّ يتصح
.عى کدکنى استيآثار پژوھشى شفد ياسرارالّتوح  

)، تاريخ ادبيات٢ادبيات (  

١گزينه : ٧سوال   

:ھای ديگرتشريح گزينه   

.تصحيح بھارستان از آثار دکتر اسماعيل حاکمی است: ٢گزينه   

.است یحاکم لياز آثار دکتر اسماعسماع در تصوف : ٣گزينه   

.از آثار تقی پورنامداريان است خانه ام ابرى است: ۴گزينه   

)، تاريخ ادبيات٣ادبيات (  

٢گزينه : ٨سوال   

 یاجتماع اتيّ و زبان رمزگونه و ادب افتيگسترش  یدر دورٔه سوم، شعر نو تغّزل
.کرد دايسلطنت نبود، رواج پ ميرژ نديکه چندان خوشا یحماس و  

)ادبيات پيش دانشگاھی، تاريخ ادبيات(  

١ نهيگز: ٩سوال   

استعاره از دھان " چشمه"استعاره از چھره معشوق و " ديخورش: "استعاره
 معشوق

)استعاره ھم ھست یصيشخدر ضمن ھر ت(آتش  یآبرو قائل شدن برا: صيتشخ  

امبرياشاره دارد به داستان خضر پ" اتيآب ح: "حيتلم  
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آتش#آب: تضاد  

معنا در  نيا:آبرو.١!(ھاميتناسب دارد، نه ا ھاميدر مصراع نخست ا" آب: "توجه
.)با آتش تناسب دارد: عيآب ما.٢. کاربرد دارد تيب  

( یبيه،ترکيآرا ) 

۴ نهيگز:١٠سوال   

یشانيو پر تيجمع: پارادوکس  

مو" طره مجازا: مجاز  

ھا نهيگز ريسا حيتشر : 

مانيو پ مانهيپ: جناس/ ندارد ليحسن تعل: ١ نهيگز  

ندارد ھاميا"/ زيرستخ: "حيتلم: ٢ نهيگز  

ندارد یزيحس آم/ چمن و سمن: جناس: ٣ نهيگز  

( یبيترک ه،يآرا ) 

٣ نهيگز: ١١سوال   

مصراع اول یاست برا یمصراع دوم در حکم مصداق": د" تيب: معادله اسلوب . 

اشاره دارد اتيبه آب ح": ب" تيب: حيتلم . 

ھجر باشد وصل/ وصل، ھجران است": الف" تيب: هيتشب  

نگاه تلخ": ج" تيب: یزيآم حس  

( یبيترک ه،يآرا ) 

٢ نهيگز: ١٢ سوال  

هيصفت مضاف ال: آن بام گوشهء  

گريد یھا نهيگز حيتشر : 
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هيمضاف ال هيمضاف ال: وحشت یقلمرو صحرا وانهءيد: ١ نهيگز  

هيمضاف ال هيمضاف ال: حلقهء زناز تو/ سلسلهء زلف تو: ٣ نهيگز  

هيمضاف ال هيمضاف ال: دل ما انهءيم: ۴ نهيگز  

( ی، زبان فارس٣ یفارسزبان  ) 

١ نهيگز: ١٣ سوال  

ھا نهيگز ريسا حيتشر : 

صواب: ٢ نهيگز  

سمن: ٣ نهيگز  

رياس: ۴ نهيگز  

( ی، زبان فارس٣ یزبان فارس ) 

٣ نهيگز: ١۴ سوال  

)ربط وجود دارد" واو"در مصراع دوم ( غلط : الف  

)بس: مسند(درست : ب  

)معطوف است" مھربان"بدل و " نامھربان( "غلط : ج  

)ھر: صفت مبھم(درست : د  

{ مسند )" است( یکيھرروز خاطر با . "ميرسد دو مسند داشته باش یالبته بنظر م
نشده  یبه آن اشاره ا ديچون در کتب نظام جد یول) یکيا ب(به صورت متمم باشد
دينما یمسند ھم بالاشکال م نيمحسوب نکردن ا } 

( ی، زبان فارس٣ یزبان فارس ) 

۴ نهيگز:١۵ سوال  

 یبه معنا اتياب ريدر سا یمدارا کردن است ول یساختن به معنا ۴ نهيگز تيب در
 .درست کردن و بنا کردن است

ww
w.
ka
no
on
.ir



( یفارس، زبان ٣زبان فارسی  ) 

٣گزينه :١۶سوال   

.آمده است) گذرا(در معنای گذاشتن ) ناگذر(فعل ماندن   

)، زبان فارسی٣ یزبان فارس(  

٢گزينه : ١٧سوال   

ھنگام آشکار شدن راز کسی، عقل حکم به عدم مدارا می : ٢مفھوم بيت گزينه 
.کند  

توصيه به نرمی و مدارا: مفھوم بيت صورت سوال و ساير گزينه ھا  

)مفھوم(  

۴گزينه : ١٨سوال   

:تشريح ساير گزينه ھا  

) حاصل تالش(دليل تعظيم بزرگان جھان در برابر شاعر، برگ و بار: ١گزينه 
.اوست  

ناتوانی در صبر: ٢گزينه   

حزم و دور انديشی: ٣گزينه   

)مفھوم(  

٢گزينه : ١٩سوال   

پيوستن به مبارزه با نفس و خود برای ": الف، ج، د"مفھوم مشترک ابيات 
 پروردگار

رسيدن به معرفت و شناخت ":ب"مفھوم بيت   

شاعر ارزش جانش را کمتر از آن می داند که معشوق حتی برای ": ه"مفھوم بيت 
.نجات جان او به بالينش آيد  
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)مفھوم(  

٣گزينه : ٢٠سوال   

بی حاصلی و بی ثمری شايسته : ٣مفھوم مشترک صورت سوال و بيت گزينه 
.نابودی است  

:ريح ساير گزينه ھاتش  

.داشتن حاصل سبب رنج می شود: ١گزينه   

ننگ دانستن بی ثمری داشتن حاصل را سبب مورد آزار قرار گرفتن : ٢گزينه 
.نيز می داند  

.با وجود رنج، عشق به وجود می آيد: ۴گزينه   

)مفھوم(  

۴گزينه : ٢١سوال   

:تشريح ساير گزينه ھا  

علم به تاثيرگذاری آنتوصيه به سخن گفتن ھنگام : ١گزينه   

توصيه به حفظ اسرار دوستانه برای دست نيافتن دشمن به آن: ٢گزينه   

توصيه به سکوت در حضور يک فرد برگتر: ٣گزينه   

)مفھوم(  

٣گزينه : ٢٢سوال   

.اشاره دارد) ص(مصراع دوم به خاتم االنبيا بودن پيامبر اسالم   

)مفھوم(  

١گزينه : ٢٣سوال   

نموداری از اين  ١به بند کشده می شود و بست گزينه  ضحاک در کوه دماوند
.واقعه است  
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)مفھوم(  

۴ نهيگز: ٢۴سوال   

معرفت": گردد تمام نياسرارب یکيتا : "الف  

عشق": آتش: "ب  

رتيح": ندانم: "ج  

استغنا": ستيبار ن کيھمه : "د  

 (مفھوم)

٢ نهيگز: ٢۵ سوال  

 بيدارد، آس یباالتر گاهيکه جا یابتدا به کس ريتقد یگاه بال: ٢ نهيگز تيب مفھوم
زند یم . 

در کارھا شيمالمت خو: اتياب ريسا مفھوم  

 (مفھوم)

 

 با احترام،

 طنين زاھدی کيا




