
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ادبیات جامع

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟  1
زان که بر من رحمتی از عالم باالست این» «سایۀ باالي آن سرو از سِر من کم مباد

حسن تعلیل، کنایه، مراعات نظیر، تضاد استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام

تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل کنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه

مفعول در کدام عبارت«اسم وندي» است؟  2

دشت سینه وسیع و داغش را در برابر وزش نسیم مالیمی قرار داده بود.

مثل این بود، که رشته اي ناگسستنی قلب رزمندگان را به هم پیوند می داد.

شیهه چند اسب بی شکیب، سکوت آن دشت بیکران را درهم می شکست.

همه، آن مرد بزرگوار را دیدند که ابروان سفیدش، دیدگان کم فروغ او را پوشانده است.

در متن زیر به ترتیب چند واژة وندي، مرکّب و وندي - مرکّب یافت می شود؟  3
«نویسنده در این داستان کوتاه، روح عدالت خواهی و اعتراض به استبداد اربابان و دولت خودکامه را در سیماي دهقانی شورشی به تصویر می کشد. درگیر
ودار این نبرد و پیکار مأموران ابتدا همسرش را می کشند و سپس او را دستگیر می کنند. این داستان بیانگر واقعیت هایی تلخ از اوضاع اجتماعی عصري

است که هنرمندانه توصیف شده است.»

هفت - دو - دو شش - دو - دو هفت - یک - سه هشت - یک - سه

حرف  «را » در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  4

 دوان می برد تا به سرشیب گور تو را نفس رعنا چو سرکش ستور

 سرآمد بر او روزگاران عیش یکی را اجل در سر آورد جیش(لشکر)

 که بازش نشیند به یک لقمه آز طمع را نه چندان دهان است باز

  اولوالعزم را تن بلرزد ز هول در آن روز کز فعل پرسند و قول

در متن زیر، امالي کدام واژه نادرست است؟  5
 «درویشی و فقر، اصل بالها و زایل کنندة زور و حمیّت و مجمع شّر و آفت است. عبارتی که توانگري را مدح است، درویشی را مذّمت است. درویش اگر

سخاوت ورزد به افراط و زیاده روي منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد، آن را ضعف شمرند و اگر فساحت نماید، بسیارگوي باشد.»

مذمّت حمیّت فساحت منسوب

در کدام بیت  «نقش تبعی»  یافت نمی شود؟  6

 در برابر چشمی و غایب از نظري  تو خود چه لعبتی اي شهسوار شیرین کار

 خندان تو برون روي و گریان همه کسامروز چنان بزي که فردا چو روي 

 یا شب و روز به جز فکر توام کاري هستمشنو اي دوست به غیر از تو مرا یاري هست

 که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها به می سّجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

«مشبّه» در کدام گزینه، ذکر نشده است؟  7

چوب دستی منتشا مانند در دستش قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور. گرد به گردش به کردار صدف برگرد مروارید / پاي تا سر گوش
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در عبارت «وضیع تر از اصدقا آن است که در حال شّدت و نکبت صداقت را مهمل گذارد و غافل ترملوك آن است که در اهتمام رعایا نکوشد و  8
عهود و مواثیق ملک را نغز گرداند تا خصم همچون سباع غالب و ملک مخذول گردد» چند غلط امالیی وجود دارد؟

پنج چهار سه دو

متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  9
«ضّحاك، به کیفر کارهاي زشت خود گرفتار بود؛ هرچه بیش تر مردم را از میان می برد، بیش تر در لّجه بدنامی و بغض و نفرت همگان فرو می رفت، تا

سرانجام از پا درآمد و در بند شد.»

 هیچ نگذاشت که بر عزم شکار آید باز  شاهباز غمت از صید دل مسکینان

 دریاب که بر صید کبوتر زده اي باز  شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان

 اي کرامت همره شهباز و شاهین کرده اند  شهپر زاغ و زغن زیباي صید و قید نیست

 پس عقابی رفت و یا باز آن عمل بنیاد کرد  کبک، موري خورد و باز آمد قصاص از کبک خواست

در کدام سروده «دو نقِش تبعی» موجود است؟  10

 عاشق ابرهاي سرگردان  عاشقم، عاشق ستارة صبح

 با شعله  هاي حسرت و ناکامی  آتش زنم به خرمن امیدت

 دمساز باش با غم او دمساز  اي مرغ دل که خسته و بی تابی

 اي شهر پر خروش، تو را یاد می  کنم  اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت

در عبارت «پادشاه زاده اي را که عالمات اقبال و عمارات دولت در افعال وي واضح است و در عمارت دستی چون ابر نیسان مبارك دارد و کارداِن  11
وافر حزم، کامل خرد و صایب راي باشد باید قدر دانند و شکر آن به سزاتر بگذارند.» چند غلط امالیی هست؟

چهار سه دو یک

بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  12
 بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود»  «روي کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت

 ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم  زردرویی می کشم زان طبع نازك بی گناه

 گل بر آن گوشۀ دستار تماشا دارد  هر دم از شرم رخش روي دگر می سازد

 ور به مثل پاي سعی، در طلبت سر شود  تا تو نیایی به فضل رفتن ما باطل است

 همان ز چهرة زّرین خزانه می طلبد  اگرچه عشق بود بی نیاز از زر و سیم

آرایه هاي مقابل کدام بیت، تمامًا درست است؟  13

زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را / از ره کفر به سر منزل ایمان شده ایم (پارادوکس – حس آمیزي)

صد صوفی صافی به یکی جرعه کند مست / هر باده که در جام ز میناي تو باشد (اغراق – تشبیه)

جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست / کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله – تضاد)

در عین گوشه گیري بودم چو چشم مستت / و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل (ایهام تناسب – تشبیه)

در کدام گزینه، هر دو بیت غلط امالیی دارد؟  14
مست چندان که بپوشند نباشد مسطور الف) سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز

کند بر صریر شرف سلطنت ب) کسی کاو طریق تواضع رود
همی خواند از تو ثناهاي خود ج) چو نیکی کند با تو بر خویشتن

به سوي نریمان چو ارغند شیر د) بزد نعره اي پهلوان دلیر

ج - د ب - ج الف - د الف - ب

هریک از آثار زیر، به ترتیب، از چه کسی است؟  15
«سانتاماریا، در حیاط کوچک پاییز در زندان، تیرانا، دري به خانۀ خورشید»

سیّدمهدي شجاعی، اخوان ثالث، محمدرضا رحمانی، سلمان هراتی محمد بهمن بیگی، سیّدحسن حسینی، مهرداد اوستا ، م. سرشک

احمد عربلو، م. امید، سیاوش کسرایی، قیصر امین پور باستانی پاریزي، سهراب سپهري، شفیعی کدکنی، سلمان هراتی
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کدام بیت، «فاقد» مفهوِم بیِت زیر است؟  16
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را» «یک بار هم اي عشق من از عقل میندیش

طوفان نمی کند گوش تعلیم ناخدا را در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار

که بسی دوست نما دشمِن بدخواه بود عقل گوید که از عالم وحدت مگذر

ایمن از وسوسۀ عقل زیان کار شدیم نقد جان بر سر سوداي جنون باخته ایم

مگر بلند شود دست و تازیانۀ عشق به زور عقل گذشتن ز خود میّسر نیست

معانی واژه ها که در مقابل آنها آمده است، «همگی» درست است؛ به جز:  17

(دستاورد: پیامد) (تنیده: درهم بافتن) (کفایت: بسنده) (عماد: تکیه گاه) (لطیفه: گفتار نغز) (گرم رو: کوشا) (مقالت: گفتار) (ُجل: پوشش)

در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد؟  18

به جمع حور و پري دعوي حیا کردن زهی ستوده خصالی که بر تو می زیبد

ز چنگش کجا خواستی رستخیز یکی شیر شرزه به چنگال تیز

نه ایم عاصی بل نیک و خوب کرداریم و گر به خواست وي آید همی گناه از ما

کی می ربود از کف لیلی زمام را گر ناقه را نه نالۀ مجنون شدي ُحدي

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت، درست است؟  19

پیمان از او گرفتن پیوند از او بریدن (حسن تعلیل - جناس) پیمانۀ حیاتم پر شد فغان که نتوان

وانگه ببین شهید غمت در چه حالت است (تلمیح - ایهام) برخیز تا به پاي شود روز رستخیز

که سمن در بغل و گل به گریبان دارد (جناس - حس آمیزي) شد چمن انجمن از بوي خوشش پنداري

جمعیّت اگر خواهی زان طّره پریشان باش (پارادوکس - مجاز) اسباب پریشانی جمع است براي من

با توجه به بیِت زیر، کدام موارد کامًال درست است؟  20
هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس» «گیرند مردم دوستان، نامهربان و مهربان

الف) در بیت دو «واو» عطف وجود دارد.
ب) یک مسند در بیت وجود دارد.

ج) در بیت یک نقش تبعی یافت می شود.
د) در بیت یک صفت مبهم به چشم می خورد.

ج، د ب، د الف، ج الف، ب
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(سایه بر سر داشتن) کنایه است از مورد حمایت قرار گرفتن. / (سرو) استعاره است از معشوق / واژه هاي باال (= قامت و برزو باال) و باال (متضاد پایین) جناس  1
همسان دارند. / و این که سایۀ قامت معشوق را هماننِد رحمتی از عالم ِعلْوي دانسته تشبیه را نشان داده است.

«دیدگان» مفعوِل جملۀ دوم  و واژة وندي است. (دید + ه + ان)  2
بررسی مفعول در سایر گزینه ها:

) سینه: ساده گزینۀ 

) قلب: ساده گزینۀ 

)سکوت: ساده گزینۀ 
واژه هاي مرّکب: دستگیر  3

واژه هاي وندي - مرّکب: عدالت خواهی - خودکامه - گیر و دار
واژه هاي وندي: نویسنده، از زبان دهقانی، شورشی، مأموران، همسر، بیانگر، واقعییت، اجتماعی، هنرمندانه، عصري

» را نشانۀ مفعولی است و در گزینه هاي دیگر، را نشانۀ فک اضافه است. در گزینۀ  «  4
شکل صحیح واژه: فصاحت  5

» حرف «واو» نشانۀ ربط و پیوند است. * در گزینۀ «  6

 - خود : بدل / - روز : معطوف / - رسم : معطوف

: تشبیه «ش» (مشبّه) به «مروارید» (مشبّه به)، و تشبیه «مردم» مشبّه دیگر گزینه ها عبارت اند از: قهوه، چوب دستی و بی شرمی چاه. امّا ارکان تشبیه در گزینۀ   7
(مشبّه محذوف) به «صدف» (مشبّه به). به کردار: ادات تشبیه

امالي درست واژه ها: «گذاردن: رها کردن، ترك کردن» (گزاردن : به جا آوردن، ادا کردن) / «نقض: شکستن، باطل کردن» (نغز: خوب، خوش، نیکو)  8

متن سؤال که از داستان کاوة دادخواه انتخاب شده به موضوع قصاص در همین دنیا اشاره دارد که بیت  نیز به همین امر پرداخته است.  9

خسته و بی  تاب  معطوف / دمساز دوم  تکرار  10

) عاشق ستاره صبح، عاشق ابرهاي سرگردان: بدل  گزینۀ 

) ناکامی: معطوف گزینۀ 

) بی تاب: معطوف، «دمساز» دوم: تکرار گزینۀ 

، دو بدل داریم، اما هر دو، یک نقش تبعی هستند؛ در حالی که سوال در پی یافتن گزینه اي با دو نقش تبعی است؛ حواسمان به این نکته ) سکوت: معطوف (دقت داشته باشیم در گزینۀ  گزینۀ 
باشد.)

امارت - بگزارند درست است.  11

در بیت صورت سوال توجه و عنایت معشوق باعث کمال و زیبایی حقیقی می شود که ماندگار است، همین مفهوم در گزینۀ  دیده می شود؛ که رفتن بدون همراهی  12
یار باطل است و ارزشی ندارد و هرچه تالش هم کنیم ارزشی ندارد.

- شباهت  که در معناي چشم حضور ندارد ولی با ابرو ایهام می سازد. و نیز شاعر خود را به - چشم     در گزینۀ  عین ایهام تناسب دارد به دو معنی:   13
چشم و ابروي معشوق تشبیه کرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

: پارادوکس: از راه کفر به ایمان رسیدن / حس آمیزي ندارد. گزینۀ 

: اغراق: یک جرعه صد صوفی را مست می کند / تشبیه ندارد. گزینۀ 

: اسلوب معادله: مصراع دوم مثالی براي مصراع نخست است / تضاد ندارد. گزینۀ 
شکل درست غلط هاي امالیی عبارت اند از:  14

الف) مسطور  مستور

ب) صریر  سریر

سانتاماریا: سیدمهدي شجاعی  15
در حیاط کوچک پاییز در زندان: اخوان ثالث

تیرانا: محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا)
دري به خانۀ خورشید: سلمان هراتی

» سخن از عقل است که همگان را » نیز همین مفهوم دریافت می شود. در گزینۀ « » و « » ،« مفهوم بیت سؤال بیانگر تقابل عقل و عشق است که از گزینه هاي «  16
به سوي عالم وحدت فرا می خواند.

تنیده: درهم بافته  17
یکی شیر شرزه به چنگال تیز / ز چنگش کجا خاستی رستخیز  18

19  پارادوکس: جمعیت خاطر داشتن از پریشانی
مجاز: طّره (مجاز از کل موي سر)
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بررسی گزینه ها:  20
الف) یک «واو» عطف وجود دارد: نامهربان و مهربان

ب) یار   است.

- خود: بدل از ما - مهربان: معطوف  - نامهربان و مهربان (بدل از «دوستان»)  ج) نقش هاي تبعی: 
د) هر: صفت مبهم

بس
مسند–––

123
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