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 (بخوانيمهارا بيتچگونه ) فصل اول ايهاي چهارگزينهپرسش 
 
 (39سراسري ) ؟ ابیات به استثنای بیت ...... جای مضاف و مضاف الیه عوض شده است یهمهدر  -1

 کشور تدبیر را زیر و زبر سازد قضا / ورنه در ملک رضا نوشیروان عادل است( 1 
 / خواب ما را این صدای آب سنگین کرده استغفلت ما را سبب عمر سبک جولان شدهاست ( 2 
 جان غافل را سفر در چار دیوار تن است / پای خواب آلوده را منزل کنار دامن است( 3 
 دود / خو به عزلت کرده از سیر و تماشا فارغ استطفل طبعان را دل از بهر تماشا می( 4 

 نمای اضافه عمل كرده است؟در كدام بیت مانند نقش« را» حرف -2

 که بنگرم به گل و سر کنم ثنای تو را/  ید گل و ساز بلبلم دادیص( هوای 1

 مگر به گوش دلی بشنوم صدای تو را/  ی طورام هوس است و طواف کعبه( شبانی2
 چه غم ز شنعَت )سرزنش( بیگانه آشنای تو را/  ( گرم شناگر دریای عشق نشناسد3
 ی بقای تو راراه شوم چشمه که خضر/  ( غبار فقر و فنا توتیای چشمم کن4

 (39)سراسري   بیت تفاوت معنايي دارد؟ كدامدر « رديف» -3

 همان بهتر که در ویرانه گردد/  ( کسی کو بر وجود خود بلرزد1 

 خانه گرددوجودش با عدم هم/  ( دلی کز عشق او دیوانه گردد2 

 ز نور شمع او دیوانه گردد /  ( رُخش شمع است عقل ار عقل دارد3 

 به کلّ ماهیان بیگانه گردد/  ( چو ماهی آشنا جوید در این بحر4 

 (39)سراسري   در كدام بیت متفاوت است؟« رديف»كاربرد معنايي  -4

 این شرار شوخ، اوّل در دل آدم گرفت/  ( عشق از خاکستر ما ریخت رنگ آسمان1 

 خاتم گرفتدیو از دست سلیمان عاقبت /  کم گرفت( خط کافر لعل سیراب تو را کم2 

 دامن گل را ز دست بلبلان شبنم گرفت/  برد از پیش کار خویش را( شوخ چشمی می3 

 دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت/  ( از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت4 

 (39)سراسري   در كدام بیت با ساير ابیات تفاوت دارد؟« رديف»معنای  -5

 این دانه هر که دید گرفتار دام شد/  یدم( تنها نه من به دانة خالت مق1 

 توبه کنون چه فایده دارد که نام شد/  ( نامم به عاشقی شد و گویند توبه کن2 

 این بار در کمند تو افتاد و رام شد/  ( آن مدعی که دست ندادی به بند کس3 

 جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد/  ( شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام4 
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 (39)سراسري  است؟  نگرفتهجايي ضمیر متصل، صورت ام بیت جابهكد در -6

 دست من گیر که این طایفه پردستانند/  ( مستم آنجا مبر ای یار که سرمستانند1 

 به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم/  ( نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد2 
 شود با تو نشسته کاین منمباورم این نمی/  ( هرگزم این گمان نبُد، با تو که دوستی کنم3 

 پذرفتممعرفت پند همی داد و نمی/  ( پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار4 

 (39خارج از كشور )است؟  نگرفته صورتدر كدام بیت جابجايي ضمیر متصل  -7

 ی توستی جان خاك آستانهولی خلاصه/  ( به تن مقصرم از دولت ملازمتت1 

 وز آن گلشن به خارم مبتلا کرد/  نگ رخم خون در دل افتاد( از آن ر2 

 بیا که جان عزیزت فدای شكل و شمایل/  روی از دل( دلم ربودی و رفتی ولی نمی3 

 تاج خورشید بلندش خاك نعل مرکب است/  دار روی اوست( شهسوار من که مه آینه4 

 (39)سراسري  اده شده است؟ استف« آهنگ كردن»در معنای « ساختن»در كدام بیت از مصدر  -8

 به شعر فارسی صوت عراقی/  ( بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو1 

 گر سوزیوگر سازی اکه حكم آسمان است این /  ین ای شمع( جدا شد یار شیرینت کنون تنها نش2 

 ببندید یک شب بر او خواب را/  ( از آن پس بسازید سهراب را3 

 ی جان کنیمبه دانش مگر چاره/  کنیم؟( چه سازیم و این را چه درمان 4 

 (39)سراسري  ی معنوی صورت گرفته است.ی ابیات به استثنای بیت .............. حذف فعل به قرينهدر همه -9

 که بر کهتران سر ندارد گران/  ی مهتران( کسی را بده پایه1 

 ام وقتی آسایشیکز او دیده/  ( که یا رب بر این بنده بخشایشی2 

 ایبه گردن بر از حلّه پیرایه/  اییكی شخص از این جمله در سایه (3 

 عدو در چَه و دیو در شیشه بهْ/  ( بد اندیش را جاه و فرصت مده4 

 (39)سراسري  وجود دارد؟ « ی مركّبواژه»در كدام ابیات  -11

 لرزد از نیروی او ابلیس و مرگ/  الف( هر که از تقدیر دارد ساز و برگ 

 جبر مردان از کمال قوّت است/  ن مرد صاحب همّت استب( جبر، دی 

 کارها پا بند آیین بود، شد/  ج( ای که گویی بودنی این بود شد 

 های جانکان فزون آمد ز کوشش/  د( من ندارم طاقت آن تاب آن 

 ی حق را به دار آویختندبنده/  ها انگیختند( کم نگاهان فتنهه 

 ( ب، ج، د4 هب، ج،  (3 ه( الف، ج، 2 ( الف، ب، ج1
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 (39)سراسري های قافیه، در كدام بیت تفاوت دارد؟ در پايان واژه« م»نقش ضمیر متّصل  -11

 که ز بند غم ایّام نجاتم دادند/  ( همّت حافظ و انفاس سحرخیزان بود1 
 باده از جام تجلّیّ صفاتم دادند/  ی پرتو ذاتم کردندخود از شعشعه( بی2 
 ی ذاتم دادندجا خبر از جلوهکه در آن/  ی وصف جمالی من و آینه( بعد از این رو3 
 ها به زکاتم دادندمستحق بودم و این/  دل چه عجبروا گشتم و خوش( من اگر کام4 

در آخدر كددام واژه، « ی« »كز آن گرمي كند آتش گددايي/  به سوزی ده، كلام را روايي»با توجه به بیت  -12

 (39ي )سراسر پسوند تصريفي است؟ 

 ( گدايي4 ( گرمي3 ( روايي2 ( سوزي1 

نبايد كه گردی تو ای خوب كیش/ ز پیمان و عهدد »در بیت ........ با بیت « گرديدن»فعل، از مصدر  معنای -13

 (39)سراسري   تناسب دارد.« و ز گفتار خويش

 هیهمه عمر توبه کردم که نگردم از منا/  نان که نهی است نظر به دوست کردن( من اگر چ1 

 چو فرمان دو گردد نماند به جای/  ( خردمند گوید که در یک سرای2 

 بگردیدش از شورش عشق حال/  ( یكی صورتی دید صاحب جمال 3 

 گیری و گه تلخ زبانی گه خوش سخنی/  ( ای دوست به صدگونه بگردی به زمانی4 

 (39)سراسري   ركان جمله است.به استثنای بیتِ ..........، مفعول مقدّم بر ساير ا ابیاتی در همه -14

 اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست/  ی عالم تو بریزی( گر خون من و جمله1 

 خواستوین منزلت از خدای می/  ( جان در قدم تو ریخت سعدی 2 

 گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست/  ( روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف3 

 هر چه مراد شماست، غایت مقصود ماست/  ندی رواست( درد دل دوستان، گر تو پس4 

با كدام بیدت « نصیحت نگیرد مگر در خموش/  فراوان سخن باشد آكنده گوش»در بیت « گرفتن» مفهوم -15

 (39سراسري ) يكسان است؟ 

 چو پرشد نشاید گذشتن به پیل/  ( سر چشمه باید گرفتن به بیل1 

 نده از رزم برگشته گیروگر ز/  ( تو ایران سپه را همه کشته گیر2 

 زان که هرکس محرم پیغام نیست/  ( از هزاران در یكی گیرد سماع3 

 ور زه حق گفت جدل با سخن حق نكنیم/  ( حافظ ار خصم خطا کرد نگیریم براو4 

 (98هنر  ،)سراسري در بیت .......... متفاوت با ساير ابیات است.« به جای»ی مفهوم واژه -16

 توست هر دم کرمی / عذرش بنه ار کند به عمری ستمی ( آن را که به جای1 
 ( اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست / حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم2 
 ( پدر به جای پسر هرگز این کرم نكند / که دست جود تو با خاندان آدم کرد3 
 وفا کند / آن را وفا شمارم اگرچه جفا کندبی ( هرچ از وفا به جای من آن4 
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 شود.ی بلاغي مشاهده ميجايي ضمیر، به شیوهابیات به استثنای بیت .......... جهش يا جابهدر همه -17

 (98)سراسري، هنر   فروختگفت و فرماندهش میای دل بسوخت / که می( یكَم روز بر بنده1 

 ست / تا به قول و غزلش ساز نوایی بكنیمگوی کجا( دلم از پرده بشد حافظ خوش2 
 ( گمان مبر که بداریم دستت از فتراك / بدین قدر که تو از ما عنان بگردانی3 
 زنی به شمشیرم / سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك( عنان مپیچ که گر می4 

 (99-98 ،)تعاوني سنجش جز بیت ........... يكسان است.ی ابیات بهدر همه« شد»معنای  -18

 ( بشد تیز رهام با خود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر1 
 ( بدو گفت بشتاب و برکش سپاه / نگه کن که لشكر کجا شد ز راه2 
 ( چو رهام گشت از کشانی ستوه / بپیچید زو روی و شد سوی کوه3 
 ( به گرز گران دست برد اشكبوس / زمین آهنین شد سپهر آبنوس4 

 (نوزدهمين المپياد ادبي) در كدام گزينه مشابه كاربرد آن در بیت زير است؟ «واو»كاربرد  -19

 «طالع نگونسارم وترسیدم و پشت بر وطن كردم / گفتم من »

 قامت یار / فكر هر کس به قدر همّت اوست و( تو و طوبی و ما 1 
 کشید بایدام / بار عشق و مفلسی صعب است، میمن شرمسار کیسه و( شاهدان در جلوه 2 
 من که / ناگه چه قضا نمود دیدارم؟ و( زندان خدایگان که 3 
 چه بد کردم؟ / تا بند ملک بود سزاوارم؟ و( آخر چه کنم من 4 

 9 (39ـ  39تعاونی سنجش ) در حقیقت، كسرة اضافه است؟ « را»در كدام بیت، حرف  -21

 چراغ چشم و چشم افرزو باغی/  ( مرا چشمی و چشمم را چراغی1 
 برو سعدی که خدمت را نشایی/  ر طاقت نداری جور معشوق( اگ2 
 کو هیچ به از خود نشناسد دگری را/  ( ای خواجه چه تفصیل بود جانوری را3 
 تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری/  ( گر تشنگان بادیه را جان به لب رسد4 

 (39ـ  39نجش تعاونی س) مباينت يا استبعاد به كار رفته است؟ « و»در كدام بیت  -21

 چو حكمش روان گشت و قدرش بلند/  ( نه یوسف که چندان بلا دید و بند1 
 به دوزخ فرست و ترازو مخواه/  ( وگر خشم گیری به قدر گناه2 
 درپوشی و ما پردهکه تو پرده/  ( تو بینا و ما خائف از یكدگر3 
 و دین سگ و مسجد؟! ای فارغ از عقل/  ( مؤذن گریبان گرفتش که هین4 

                                                 

ی هااکتاا  در سازمان نیای هاتست از بردنبهره به نسبت تشانیرضا عدم بری مبن سنجش سازمان محترمی تعاونی رسم اعلام وجود با.  1

 مهاار  کاه نیا آن و مینما منتقل کشور آموزاندانش به رای آموزشی امیپ تا امآورده جا نیا در را تست چند نیا استثنائاً ،ی آموزش کمک

 و هاودهیب ساننان باا نیبناابرا کشاور ی رسامی هااآزمون در موفقیت برای هم ،یزندگ طول در هم ،ستا ارزشمندی مهارت شعرخوانی،

 غافال اساتی پارسا نیریشای هااسروده درست خوانشی نامهروش که کتا  نیا ننست فصل ازی ناآگاه و نااهل فرد چیهی دهینسنج

 ی.ارزشمندی هاپرسش نیچن طرح بابت جشسن محترمی تعاون از اسیس با. دینشمار تیاهم کم را آن و دینشو
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 (39ـ  39تعاونی سنجش ) مباينت )استبعاد( وجود دارد؟« و»در كدام بیت  -22

 آرادل دیوانه و دلیرم ای دلبر/  ( گردنكشان گسستم زنجیر این علاقه1 
 این سنّت فرنگی است یا گبر یا نصارا/  داری نسوان و نان بیاری( مردان و خانه2 
 ی همسنگ خار و خاراو از درشت خویا/  همرنگ شیشه و گل ( ما از لطیف طبعی3 
 او را نبوده یاری ما را نمانده یارا/  دنی و دارا( ما مستمند و مسكین دلبر 4 

كددام « انددپیراهني كه بر قدد ايشدان بريده/  لطف آيتي است در حق ايشان و كبر و ناز»ی بیت درباره -23

 دهد؟گزينه اطلاع درستي مي

 پایه هستند.( لطف، کبر و ناز هم2 ریفی است.ر هر دو مورد، تكواژ تصد« ی( »1 
 است.ی لفظی حذف شده( دو فعل به قرینه4 است.ی معنایی حذف شدهبه قرینه ک فعلی( 3 

 (39ـ  39تعاونی سنجش )  با توجّه به قافیة ابیات، در كدام بیت، ضمیر متّصل، نقش مفعولي دارد؟ -24

 ر ز درِ سرای او بخت کشد به گلشنمگ/  رود( از سر من هوای او هیچ به در نمی1 

 بس که به دوستی او با همه شهر دشمنم/  کند( روز وداع من کسی تنگدلی نمی2 

 ترسم از این مسافرت جان به در آید از تنم/  شود( هیچكس از معاشران همسفرم نمی3 

 مام پارة دل به دامنخون جگر به دیده/  کَنم( دامن خیمة سفر از در دوست می4 

 (39ـ  39تعاونی سنجش ) آمده است؟ « ساختن»در كدام بیت، به معنای « كند» -25

 گفتار محال و قول خامش را/  ( بر یخ بنویس چون کند وعده1 

 شرط عقل است بلا دیدن و پای افشردن/  ( بند بر پای توقف چه کند گر نكند2 

 گر از خاك سبویمکند کوزهمگر آن گه که /  ( لب او بر لب من این چه خیال است و تمنّا3 

 گرد راخبر کن حریص جهان/  ( قناعت توانگر کند مرد را4 

 (39ـ  39تعاونی سنجش خورد؟ )به چشم مي« جهش ضمیر»در كدام بیت،  -26

 کاندر این دیر کهن کار سبک باران خوش است/  ام آمد به گوش( از زبان سوسن آزاده1 

 نان حلال شیخ ز آب حرام ما/  تای نبرد روز بازخواس( ترسم که صرفه2 

 روی گشت صبح نخستکه از دروغ سیه/  ( به صدق کوش که خورشید زاید از نفست3 

 در حضرت کریم تمنّا چه حاجت است/  ( ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست4 

 (39ـ  39تعاونی سنجش ) آمده است؟ « در حق»در كدام بیت، به معنای « به جای»واژة  -27

 ای را چه باشد عیارزراندوده/  ی که زر ناید اندر شمار( به جای1 

 مرا و تو را نیست پای درنگ/  ( به جایی که رستم گریزد ز جنگ2 

 مزن بر سرش تا دلش نشكنی/  ( به جای کسی گر تو نیكی کنی3 

 چو مرگ آید از زیر خاك اندریم/  ( به جای بلند ار ز مه برتریم4 
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 (39ـ  39تعاونی سنجش )  با ساير ابیات، تفاوت دارد؟ در كدام بیت« گرفتن»معني  -28

 مكن یاری از جهل با دوست جنگ/  ( گرفتم که دشمن بكوبی به سنگ1 

 ولیكن نبردیم با خود به گور/  ( گرفتیم عالم به مردی و زور2 

 من از این باز نگردم که مرا این دین است/  ( خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفرست3 

 حسود را چه کنم کاو ز خود به رنج در است/  رفتم آن که نیازارم اندرون کسی( گ4 

 (39ـ  39تعاونی سنجش در كدام بیت به شیوة كهن آمده است؟ )« ماضي استمراری»فعل  -29

 بار سالاری بیفتادر از ستور/  ( آن شنیدستی که در اقصای غور1 

 یخی چندزیر نعلین خویش م/  کوفت ای می( نشنیدی که صوفی2 

 نسیم گل بشنیدند و توبه بشكستند/ شكستندی ( کسان که در رمضان چنگ می3 

 آن مریدان را و آن گردون مداران را چه شد/  چرخید چرخ روزگار( بر مدار عشق می4 

 در كدام بیت حرف ربطِ نشانه شرط حذف شده است؟ -31

 ه ره آرم چه حكایت باشدمن که شب ها ره تقوا زده ام با دف و چنگ/ این زمان سر ب( 1 

 بنده ی پیر مغانم که ز جهلم برهاند/ پیر ما هرچه کند عین عنایت باشد( 2 

 زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است/ عشق کاری ست که موقوف هدایت باشد ( 3 

 دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت/ حافظ ار مست بود جای شكایت باشد( 4 
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 (چگونه بخوانيمتناسب مفهومي و قرابت معنايي )اي فصل اول هاي چهارگزينهتحليلي پرسشپاسخ  
 

توانند میو ی بین مضاف و مضاف الیه را بگیرد، مضاف و مضاف الیه از هم جدا شده جای کسره« را» وقتی -1
ی جانشدین کسدره « را »بیدت  در کددا » ی پرسش این است: شدهجا شوند؛ بنابراین حالت سادهابهدر جمله ج

 کار نرفته است؟به
 ل را سفر = سفرِ جان غافل فرا سبب = سبب غفلت ما // جان غا غفلت ما

 ی نخستگزینه ←طفل طبعان را دل = دلِ طفل طبعان 

 ی مفعول است. پس از مفعول آمده است و نشانه« را»نخست و دو   هایبیتدر  -2
 دهد و حرف اضافه است.می« برای»معنای « را»در بیت سو 

ی بقای ی بقای تو را = خضر راهِ چشمهبه جای کسره آمده است: خضرِ راه شو  چشمه« را» ی چهارمگزینهدر 
 تو شو  )تست دشواری بود.(

دهد، در حدالی کده در می« بچرخد»معنای  بیت نخستاست و در « ردیف»در پایان هر چهار بیت « گردد»  -3
 است.« شود»سه بیت دیگر برابر با 

آمده است. )البتده « ور شودشعله»به معنای  بیت نخستتدر پایان این چهار بیت ردیف است و در « گرفت»  -4
اما تفداوت معندایی  1های دو  و سو  استدر بیت چهار  هم کمی متفاوت با معنای آن در بیت« گرفت»معنای 

 گیرتر است.(، در بیت نخست بسیار چشم«گرفت»
 ی خودمان است.(«شنا»هار ، همان در بیت چ« آشنا)»

 ها فعل گذرا به مسند و معنای خاصی ندارد.است و در دیگر بیت «رفت»به معنای « شد»، دوم گزینهدر   -5

که دو دیده باز باشد = عجیدب نده   است// نه عجب شب دراز مخفففعل  «ا » ←= مست هستم  مستم  -6
)=نبود بدرای   این گمان نبُد = هرگز این گمان نبود  هرگزباز باشد.//   ا]است = نیست[ که شب دراز دو دیده

که بده  ممن(؛ گفتیم که بهترین جای ضمیر پیوسته در نقش مفعول یا متمم، قبل یا بعد از فعل است.// پیش از آن
)حتی برای خوانندگان ایدن  ی نخستگزینه به دیوانگی  انجامد  کارکه دیوانگی انجامد کار = پیش از آن 

 آید.(هم تست دشواری به شمار میکتاب 

                                                 
 .  مفعول به گذرا چهارم تیب در و متمم و مفعول به گذرا سوم و دوم تیب در. ستا ناگذر نخست تیب در« گرفت» ،یدستور دید از. 1
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.// تداِِ خورشدید بلندد، خداعِ نعدلِ تافتاد.// جان عزیز فدای شکل و شمایل مدل دراز آن رنگِ رخ خون   -7

 ی نخستگزینه ←است. شمرکب

 ی سومگزینهیعنی کنار بیایی و پذیرا شوی. در « سازی»در بیت دو  «. بنواز»یعنی « بساز»در بیت نخست   -8
ای بیندیشدیم. یعنی چه چاره« چه سازیم»یعنی آهنگ جنگ با سهراب کنید. در بیت چهار  « اب رابسازید سهر»

ی نامدههای شداهدِ لتتها از بیتای و بدون زحمتِ طراحی، چون تما  گزینهو کمی سلیقه )تست دشواری بود
 .(بوددهخدا انتخاب شده

بیت به  این قبل یا بعد، در بفرما[؛ چون این فعل شایش ]کن /که یا رب بر این بنده بخ ی نخستگزینهدر   -9
 ی معنایی است نه لفظی. به قرینه ، حذف آنستاکار نرفته

 ای ]داشت[ ، از حُلّه پیرایه1ای ]بود[ به گردن برکی شخصی از این جمله در سایهی
ی گزینده ←2]اسدت[ بداندیش را جاه و فرصت مده. عدو در چه ]باشد بهتر است[ و دیو در شیشه ]باشد[ بده 

 نخست

ها بین( فتنده)افدراد کوتده نگاهدانکدمآیین بدود، شدد//  پابند//کارها  .است صاحب همتمردِ  ینِد جَبر،  -11
 ی سومگزینه ←انگیختند 

 به مدنی دیگر متمم: از جا  تجلیِ صفات است ودر سه گزینه جملهمفعول « ددَد  » ی نخستگزینهدر   -11
 دادند. به منها را به عنوان زکات خبر دادند./ این به منی ذات ]خدا[ ز جلوهجا ا باده دادند.// در آن

جزئدی از واهه اسدت )روایدی = روا « یرواید»در پایدان « ی»ی نکره است. نشانه« سوزی»در پایان « ی»  -12
 ساز یا مصدری(.اسم« ی» بودن

 ی نخستگزینه دری.( ساز یا مصاسم« ی)»نیز جزئی از واهه است « گدایی»و « گرمی»در « ی»

 آمده است.« دور شدن و ترع کردن»به معنای  ی نخستگزینهصورت پرسش و بیت  بیتدر « گشتن»  -13
ناهان نهی شده است، من تا پایان عمر  از ترع گناهان توبده اگر نگاه کردن به معشوق از گ معنای بیت نخست:

 کنم )حاضر نیستم از این گناه دوری کنم.(مین

جمله )تو( آمده اسدت،  مفعول جمله است و پیش از نهادِ ی نخستگزینهدر « ی عالمجمله و منخون »  -14
نهاد است و مفعول )جدان( پدیش از « سعدی»است. در بیت دو  مفعول بر سایر اجزای جمله مقدّ  شده بنابراین

 است. نهاد آمده

                                                 
 ه برای یک متمم آمده استفدو حرف اضا 1

 .هست ادتانی که جادو چراغ وِید 2
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نهاد )روزِ  ،ی سومگزینهمده است. اما در مفعول است و پیش از نهاد )تو( آ« درد دل دوستان» نیز در بیت چهار 

 است و مفعول )نقاب( پس از فعل جمله.در آغاز جمله آمده 1رویش(

 آمده است.« اثرکردن»در معنای « گرفتن»، ی سومگزینهسؤال و  صورتدر بیت   -15
کند، زیرا هر کسدی ررفیدت درع ذوق و مستی عارفانه از هر هزاران نفر تنها در یکی اثر می معنای بیست سو :

 رازهای عرفانی را ندارد. 
 یعنی خرده نگیریم.« نگیریم»یعنی بپندار و فرض کن. در بیت چهار  « گیر»در بیت دو  

 کاررفته.به «در حق»یگر معادل ی داست اما در سه گزینهدر معنای امروزی آمده ی دومگزینهدر « جایبه»  -16

 مای دلدجایی دارند: یك روز بدر بنددهجایی دارند یا نه؟ بله، جابهدر بیت اول جابه« دَ ش»و « دَ  »خُب،  -17
های سدو  و در گزینده« ددَ ت»جایی ضدمیر که ... . جابدهگفت می ،شفروختکه فرمانده میبسوخت که درحالی
 ی دومگزینهآفرین بر شما که  نیاز از توضیح است اید، روشن و بیندهفصل را خوااین چهار  برای شما که 

 اید.را انتخاب کرده

به معنی  3و  2، 1های در گزینه« شد»این کتاب.  این هم یك تست دیگر از بخش سو ِ فصل اول همباز  -18
 «.گشت»و معادل فعل گذرا به مسند است  ی چهارمگزینهاست اما در « رفت»

، بخدش 6است؛ یعنی همان واو همراهدی )مدورد « همراهبه»و « با»در بیت متن تست به معنای « و»حرف  -19
 .ایدمطالب را دوره کردهی آن است که خوب نشانه ی اولگزینهانتخاب  سو ، فصل اول( 

و « برای»برابر با « را»ا چیزی بودن(// در بیت دو  نیز دهد. )کسی رمی« برای»معنای « را»در بیت نخست   -21
ی است و در مصراع دو  نشانه« برای»ی همان حرف اضافه« را»حرف اضافه است. در مصراع نخست بیت سو  

جانشین کسره )فك اضافه( است: گر تشنگان بادیه را جان بده لدب رسدد= اگدر « را» ی چهارمگزینهمفعول. در 
 یه به لب برسد.جانِ تشنگان باد

 )خیلی ساده!( 4ی گزینه  -21

میان « و»ی دیگر )و= بعید است.( در سه گزینه 2داری؟! نِسوان و نان بیاری؟!مردان و خانه      2ی گزینه  -22
 ساز )عطف( است.پایهنقشِ جمله آمده است و واو هماجزای هم

                                                 
 (تشبیهي یاضافه. )است درخشان روز همچون که او روی: رویش روز. 1

 ب ه را خ ود  ای  بوده ناآگاه مسلمان مردانی جامعه انیم در...  و تیئولمسيب معتاد، مردان وجود از ایگو تیب نیای ندهیسرا. 2

 که طور هر دارد حق ایراني هری بار. دهديمنسبت انیزرتشت و انیحیمس و انیفرنگ به را زنان شرافتمندانه کارکردن و هزدی خبريب

 !دیبگو شعر و کند فکر خواهديم
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 آیدد ی تصریفی به شمار میه وابستهتکوا ، پسی نکره است نشانه« پیراهنی»و « آیتی»پایان  در« ی»  -23

 درست است. ی نخستگزینه
لطف آیتی ]از زیبایی آفریدگار[ است در حق ایشان و )اما( کبر و ناز پیراهنی است که  :ی بیتحالت مرتب شده

 اند.بر قد ایشان بریده
ه هدم پیوسدتگی بد ی دو  هسدتند )مربدو  بده جملده« کبدر و نداز»ی نخست است اما نهاد جمله« لطف»پس 

 ها حذف نشده است.ها(. هیچ فعلی در جملهمصراع

از در سرای او مرا بده گلشدن بکشداند. در یکدی از  بخت سرای او بخت کِشَد به گلشنم = اگر درِز  گر  -24
 ی نخستگزینه الیه فعل مخفف است و در دو تای دیگر، مضاف« ا »های دیگر بیت

گر از خاع بدن من سبو )کوزه( بسازد سبویم: مگر آن زمان که کوزه گر از خاع،گه که کند کوزه آنمگر   -25
 سومی گزینه )وقتی مرده باشم(.

 ماز زبان سوسنِ آزاده )وحشی و خودرو( آمد به گوش  ی نخستگزینه  -26

 ی سومگزینه  -27

 سپار !(فکر کردن را به خودتان میبازهم ) ی دوگزینه  -28

فعدل سدو  شدخم جمد   این تواند شناسه باشد، چوننمی« دیشکستنمی»در پایان « ی» ی ستومگزینه  -29
ی اسدتمرار اسدت و بدرای تدکیدد بدر نشانه« ی»ی دو  شخم مفرد است؛ پس در این جا شناسه« ی» امااست 

گشدتمی، رفتنددی، میاست؛ چند نمونه دیگدر: میشدهکار گرفتهدر فعل به« می»مفهو  استمرار به همراه پیشوند 
 ساختمی و...می

 ]اگر[ این زمان سر به راه آور ، چه حکایت باشد؟! ی نخستنهگزی  -31

 
اي برا قييراس سرال ايد، در حال حاضرر از رييااتتراف صاهر هها اگر به بيست تست ازاين سيتست درست پاسخ دادهبچه

 توري داريد! روزگارتاف توراصشاف! اداقه بدهيم؟

 


