
نام و نام خانوادگی: سهیل حاج کرم

نام آزمون: 236تست فوق العاده و جذاب دستور

زبان فارسی
تاریخ آزمون: 1399/05/13

زمان برگزاري: 12980 دقیقه

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. جاي مضاف و مضاف الیه عوض شده است.  1

 ورنه در ملک رضا نوشیروان عادل است کشور تدبیر را زیر و زبر سازد قضا

 خواب ما را این صداي آب سنگین کرده است غفلت ما را سبب عمر سبک جوالن شده است

 پاي خواب آلوده را منزل کنار دامن است جان غافل را سفر در چاردیوار تن است

 خو به عزلت کرده از سیر و تماشا فارغ است طفل طبعان را دل از بهر تماشا می دود

در عبارت«نوشته یا سخن هرگاه با عناصر ادبی درآمیزد و یک شکل هنري بگیرد، بر خواننده یا شنونده اثري مطلوب می گذارد؛ عواطف و  2
احساسات را برمی انگیزد، به اندیشۀ وي حرکت می بخشد و گاه حتّی به تغییر رفتار او منجر می شود.» نسبت وابسته هاي پیشین به پسین در کدام گزینه

آمده است؟

دو به هشت یک به نه یک به هشت دو به نه

ساختمان چند صفت مرّکب از ترکیب «اسم + صفت» ساخته شده است؟  3
«باال بلند- خوش بخت- گردن کلفت- بلند قامت- سفیدپوست- باالخانه- ریش سفید- پابرهنه- قدبلند- سیاه چادر- باالپوش»

هفت چهار شش  پنج 

در میان واژگان زیر، چند واژة مرّکب، فشردة یک جمله سه جزئی با مفعول اند که مفعولشان همراه وابسته آمده است؟  4
 «نرم خو، سرباز، جامعه شناس، شب کاله، بدحال، نصیحت پذیر، شیرین کالم»

چهار سه دو پنج

در کدام گزینه وابستۀ پیشین وجود ندارد؟  5

 تا زین دو، کدام خوش کند طبع کریم من دست تهی می روم او تحفه به دست

 هستند غرق نعمت حاجی قوام ما دریاي اخضر فلک و کشتی هالل

 امید بنده نماندي به ایزد متعال وگرنه هر دو جهان را کف تو بخشیدي

 خضر است و الیاس این مگر، یا آب حیوانی است این  این کیست این این کیست این، این یوسف ثانی است این

با توّجه به ابیات زیر در صورت آوایی کدام بیت فرآیند افزایش واجی دیده می شود؟  6

هرکس حکایتی به تّصور چرا کنند معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد

 مژه این حکم برون نامده اجرا می کرد ابرویش تا رقم خون من امضا می کرد

ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول

 چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برَکَند  

در میان واژه هاي زیر چند کلمه از ترکیب «صفت  اسم  صفت» ساخته شده اند؟  7
«سه گوش - سفیدپوست - سفیدرود- چهل چراغ - خوش خط - ریش سفید - باالدست - سیاه چادر - نخست وزیر- زیردست - خوش بخت- بزرگ سال»

چهار پنج شش هفت

+=

همۀ واژه هاي کدام گزینه در گذر زمان وضعیت مشابهی نداشته اند؟  8

سپر، رکاب، یخچال شوخ، کثیف، تماشا دستور، دستار، خوب بر گستوان، بادافراه، ایدر 
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نقش دستوري ضمیر «ش» در انتهاي کدام بیت، با نقش دستوري ضمیر «ش» در بیت زیر یکسان است؟  9
 صدف در کنارش به جان پرورید»«چو خود را به چشم حقارت بدید

 آن ندارد ز لطافت که در آن جامه تنـش  می لعل ار چه لطیفست در آن جام عقیق

 بو که معلوم شود صورت احوال منـش گر در آیینه در آن صورت زیبا نگرد

 هیچ کس نیست که یک بار بگوید مزنـش بس که در چنگ فراق تو چو نی می نالم

 می چکد هر نفسی آب حیات از سخنـش خواجو از چشمۀ نوش تو چو راند سخنی

در بین ترکیب هاي زیر به ترتیب چند واژه ي مشتق و چند واژه ي مرّکب دیده می شود؟  10
«نگارش، کودکانه، گیرا، صدمت، آهنگر، سنگدل، نمازخوان، خود سر»

چهار، دو پنج، دو چهار، سه پنج، سه

جهش ضمیر را در کدام بیت نمی توان دید؟  11

  کوه را سیل عقیقین بر کمر خواهد فتادبس که چون فرهادم آب دیدگان از سر گذشت

 ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

 در حقیقت که تو شیرینی و من فرهادممی زنم تیشه عشقت به سر هستی خویش

 گر در آن جا نام من بینی قلم بر سر زنشبعد از این اي یار اگر تفصیل هشیاران کنند

نقش دستوري کدام واژه ي مشخص شده، با نقش دستوري واژه ي «جانور» در عبارت زیر یکسان است؟  12
««صاد» هرگز جانوري از پهلو نکشید.»

 به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش          («ش» پس از دل کور) بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم

 گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت          (ماللت ها) از سخن چینان ماللت ها پدید آمد ولی

 فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید          (محض) پند حکیم محض صواب است و عین خبر

 زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است          (من) واعظ شحنه شناس این عظمت کو مفروش

در کدام گزینه همۀ صفت ها از ترکیب (اسم + بن مضارع) ساخته شده اند؟  13

دست نویس – حقیقت بین – چادرنشین خودجوش – خودرو – گردن کلفت

رهگذر – هواپیما – بیابان گرد محبّت آمیز – خویشتن دار – دیریاب

در هر دو عبارت همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. فرآیند واجی کاهش وجود دارد.  14

سپاه شکست خوردة دشمن - دستشویی هاي بهداشتی باز آمدن موسم زیباي بهار - اجرا کردن مراسم نوروز 

جمع کردن خرمن هاي گندم - استعمارگران بیگانه شمعدان هاي نقرة مادر - برانداختن حکومت ظالم

در متن زیر درباره ي کتاب «دن کیشوت»، به ترتیب چند واژه ي مشتق، مرّکب و مشتق مرّکب وجود دارد؟  15
«کتاب اثر نویسنده اي اسپانیایی است. او بخش اول این کتاب خواندنی را که داستان زندگی فردي است که دچار توّهم است، در زندان نوشت. در این
کتاب، نقش اصلی داستان خود را شوالیه می پندارد و کوه و درخت را دشمن خود. تأثیرگذاري این کتاب بر جریان هاي داستان نویسی، انکارشدنی

نیست.»

پنج، یک، سه پنج، صفر، سه چهار، یک، دو چهار، صفر، سه

درباره ي جهش ضمیر در بیت زیر، کدام عبارت صحیح است؟  16
 که دراز است ره مقصد و من نو سفرم»  «هّمتم بدرقه ي راه کن اي طایر قدس

«م» پس از «نوسفر»، در اصل پس از «مقصد» قرار داشته است. «م» پس از «هّمت»، در اصل پس از «راه» قرار داشته است.

«م» پس از «نوسفر»، در اصل پس از «دراز» قرار داشته است. «م» پس از «هّمت»، در اصل پس از «طایر» قرار داشته است.
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در بیت زیر نقش دستوري واژه هاي «مرد» و «چشم» به ترتیب کدام است؟  17
 چشم خود را سوختی در آتش و بردي به کار» «قحط تا حّدي که مرد از فرط بی قوتی چو شمع

مفعول، مفعول مفعول، نهاد نهاد، مفعول نهاد، نهاد

در کدام بیت نقش دستوري گروهی که صفت اشاره دارد، مفعول است؟  18

دود برآید از جگر ز آتش دل کباب را بس که بسوزد از غمش این دل سوزناك من

بر مه عارضت آن خط مسلسل که نوشت؟ بر گل روي تو آن خال معنبر که نشاند؟

این دل شیفته حال آمد و بنشست اینجا کیست این فتنه نوخاسته کز مهر رخش

به شّکر خنده بگشاید دهان را شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه 

در کدام گزینه، فعل «نیست»، مسند ندارد؟  19

بگذر از تزویر و بگذار اي پسر تلبیس را  چون به تلبیسم به دام آوري اکنون چاره نیست   

هر آن غریب که گشته است آشناي شما غریب نیست اگر شد ز خویش بیگانه 

 گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست 

 چون دم مهر از دل گرم است از آن رو سرد نیست سرد باشد هر که او بی مهر رویی دم زند

در کدام بیت جمله ي غیر ساده وجود ندارد؟  20

 کمند زلف تو در حلق شیخ و شاب افتاد خدنگ چشم تو در جان خاص و عام نشست

 ظاهر آن است که هرگز نکند یاد مرا آن که یک لحظه فراموش نگشت از یادم

بنده تا قد تو را دید شد از سرو آزاد سرو هر چند به باالي تو می ماند راست

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیستاز بهر خدا زلف مپیراي که ما را

در متن زیر به ترتیب چند واژه مشتق، مرکب و مشتق مرکب وجود دارد؟  21
«ایشان در نوشته هایی گران قدر که براي سال هاي پس از حیاتش باقی گذاشت، دولت هایی را که با الگوگیري از حکومت ایرانیان پیش از اسالم به
مملکت داري می پرداختند، حکومت هایی آرمانی می خواند. واضح است که وي با قدرتمندانی که در مناطقی کوچک، فرمانداري هایی خودمختار داشتند،

اختالف عقیده داشت.»

سه، سه، دو چهار، دو، یک سه، دو، یک چهار، دو، سه

در کدام بیت جملۀ غیرساده وجود ندارد؟  22

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم/ صفرا همی برآید از انده به سر مرا گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ/ جز بر مقّر ماه نبودي مقر مرا

وز دیدن و شنیدن دانش یله نکرد/ چون دشمنان خویش به دل کور و کر مرا منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن/ زین چرخ پرستاره فزون است اثر مرا

در کدام گزینه جهش ضمیر دیده می شود؟  23

رخم ز چشمم هم چهره ي تذرو شود/ چو تیره شب را هم گونه ي غراب کنند تن مرا ز بال آتشی بر افزوزند/ دلم برآرند از بر، بر او کباب کنند

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ / قران ز بر بخوانی در چهارده روایت تنم به تیغ قضا طعمه ي هژبر نهند/ دلم به تیر عنا مسته ي عقاب کنند

کدام بیت منادا دارد؟  24

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت/ متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من/ چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم/ که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

واژه هاي کدام گزینه، تمامًا «اسم وندي» هستند؟  25

شکرانه، گلزار، نسوز گوشواره، برخوردار، اتاقک گلدان، رودکی وار، قالیچه قهوه چی، باغبان، کشتیبان

رابطۀ معنایی جفت واژه هاي کدام گزینه، از نوع «تضّمن» است؟  26

(سیر و گرسنه)،(گرم و وزن) (ارس و کارون)،(سیر و پیاز)          (کشور و ایران)،(فرزند و دختر) (سیر و کاشتن)،(سهند و سبالن)     
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کدام واژة مشّخص شده، نقش دستوري متفاوتی دارد؟  27

 شدم به رغبت خویشش کمین  غالم و نشد  به البه گفت شبی میر مجلس تو شوم

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد  آن شد اي خواجه که در صومعه بازم بینی

 بر این دل کز محبّت سرد شد آتش فشانی کو  نگاه گرم آتش  در حریف انداز می خواهم

 و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل  در عین گوشه گیري بودم چو چشم مستت

در کدام یک از ابیات زیر نقش تبعی «معطوف» وجود دارد؟  28
الف ) حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی/ دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 
ب ) گوشم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ است/ چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است 

ج ) دور از رخ او دم به دم از چشمۀ چشمم/ سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت 
د ) بت خود را بشکن خوار و ذلیل/ نامور شو به فتّوت چو خلیل

ه ) جوابم گوي و زجرم کن به هر تلخی که می خواهی/ که دشنام از لب لعلت به شیرین تر دعا ماند

ج، هـ ب، د ج، د الف، ب

تعداد تشبیه هاي کدام بیت بیشتر است؟  29

 مشرق کف ساقیش دان، مغرب لب یار آمده  می آفتاب زرفشان، جام بلورشان آسمان

 باران اجابت تو را می طلبم  در خاك طلب بذر دعا کاشته ام 

 بلبل ساز تو را دیده هم آواز امشب  مرغ دل در قفس سینۀ من می نالد

 فتاده بر سر ره من به سایه می مانم  تو آفتاب منیري که می روي ز سرم 

نوع «عطفی» یا «ربطی» کدام «واو» متفاوت است؟  30

 کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی  مشتاقی و مهجوري دور از تو چنانم کرد 

 شاه خورشید است و اینک نور داده باز خواست  من چراغم نور داده باز نستانم ز کس 

 بر من خراج روم و نشابور خوار کرد  از جنس کارگاه نشابور و کار روم 

 از من و شعر، شرمسارتر است  شکر و سیم پیش هّمت او 

در کدام بیت «جهش ضمیر» دیده می شود؟  31

 عاشقی و مستی و دیوانگی، نتوان نهفت  آب چشمم راز دل، یک یک، به مردم، باز گفت 

 سوداي او نرفت ز جان و ز تن برفت  سلمان ز شوق او اگرت جان بشد چه شد 

 کافرم گر در خیالم، صورتی دیگر گذشت  بر دل من تا خیال آن پري پیکر، گذشت 

 آه من تا بحر نیلی رفت و زان برتر گذشت  جانم آمد، بر لب و کشتیش بر خشک اوفتاد 

تعداد واژه هاي غیرساده در کدام بیت بیشتر است؟  32

عیبم مکن به رندي و بدنامی اي حکیم ز دیده ام شده یک چشمه در کنار روان

خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد شرمش از چشم می پرستان باد

تعداد واژه هاي داراي ساختمان غیرساده در کدام گزینه کمتر است؟  33

جایگزینی مرده پرستی با تقدیر از مشاهیر کنونی مرُدم ساالري دینی و عبور از نظام سلطه

پاسخ گویی به پرسش هاي دانشجویان معترض شرح بی نظم داستان زندگی پیامبر

کدام بیت وابستۀ پیشین دارد؟  34

برود از دل من و از دل من آن نرود دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم  

چاره آن است که سّجاده به می بفروشیم هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود 
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نقش دستوري کدام واژة مشّخص شده متفاوت است؟  35

 هر که او نبود بهشتی الیق دیدار نیست   هر که عاشق نیست از وصلت نیابد بهره اي 

 هر آنک او نیست عاشق نیست مردم    چه باشد عشق را بدگوي کژدم 

 احتیاطی کن کمند نالۀ شبگیر را    نیست آسان راه بر قصر اجابت یافتن

 دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است   از دست کمان مهرة ابروي تو در شهر

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .................. واژه اي یافت می شود که «هم آوا» دارد.  36

 که زد بر چرخ فیروزه، صفیر تخت فیروزي  ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

 کعبه زو توشه ده و بتکده تاراج گر است  خان اعظم که به احسان و شجاعت امروز

 به هرجا کاسۀ شیري است می باید شکر گشتن  تفاوت در میان خوب رویان نقض یک رنگی است

 در تو اثر نمی کند تو نه دلی که آهنی  اي دل اگر فراق او و آتش اشتیاق او

در هر دو مصراع بیت گزینۀ .................. ، گروهی با هسته و حداقل یک وابستۀ غیرساده (وندي، مرّکب، وندي  - مرّکب) وجود دارد.  37

 اي همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما  خرقه رهن خانۀ خّمار دارد پیر ما

 مرغ را باشد صداع از نالۀ شبگیر ما  سرو را باشد سماع از نالۀ دلسوز مرغ

 خون درویشان بی طاقت بریزد میر ما  داوري پیش که شاید برد اگر بی موجبی

 ورنه معلوم است کز حد می رود تقصیر ما  هم مگر لطف تو گردد عذرخواه بندگان

نقش دستوري کدام واژة مشخص شده در ابیات گزینه ها، با نقش دستوري «گهر» در بیت زیر یکسان است؟  38
 زو بدمد بس گهر تابناك»  «قطرة باران که درافتد به خاك

 سبزة سیراب را بنگر چو نیلوفر در آب  (سبزه)  بر گل خودروي رویت کآبروي حسن از اوست

 مردم چشمم فرو بردست دایم سر در آب  (دریا)  مردم دریا نیندیشد ز طوفان زان سبب

 گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب  (آب)  عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست

 چشم خونبارش دراندازد روان دفتر در آب  (چشم)  چون به نوك خامه خواجو شرح مشتاقی دهد

الگوي هجایی همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. درست بیان شده است.  39

نوگرایی: صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت بلند

آرایشگري: صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت بلند

خویشتن: صامت + مصّوت بلند + صامت + صامت + مصّوت کوتاه + صامت

ساختاري: صامت + مصّوت بلند + صامت + صامت + مصّوت بلند + صامت + مصّوت بلند

در کدام گزینه، همۀ واژگان مطابق الگوي «وند + اسم  صفت وندي» ساخته شده اند؟  40

نافرمان، نامعلوم ناسپاس، نادار ناشکر، نادرست ناباب، ناکام

←

در چند تا از ابیات زیر، جملۀ غیر ساده دیده می شود؟  41
 از سر من گر قدم، باز گرفتی چه شد 

 کام دل خویش یافت، هر که به درد تو مرد 
 خادم نّقاش فکر، نقش رخت سال ها 

 از پی محنت شود، مست محبّت، مدام 

 لطف تو صد در گشاد، یک در اگر بست بست 
 درد دل خویش جست، هر که ز درد تو جست
 خواست که بر لوح جان، بندد و صورت نبست

 هر که شراب «بلی» خورد زجام الست

هر چهار بیت     سه بیت     دو بیت     یک بیت    

در کلمات کدام گزینه واژة مشتق دیده می شود؟  42

رهگذر، ناجی، قیچی نوآور، قلندرمآب، مّدعی بوقچی، پرداخت، کارآفرین احترام گذاري، پاکوب، شهریور
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در کدام بیت جهش ضمیر دیده می شود؟  43

 گر آفتاب از این پس پیش از سحر برآید  در آرزوي رویش چندین عجب نباشد

 از بیخ هر نباتی شاخ شکر برآید  گر بر زمین بیفتد آب دهان یارم

 چون بر گل عذارش ریحان تر برآید  گفتم که آب چشمم بر روي خشک گردد

 چون شمع هر زمانم آتش به سر برآید  من آن گمان نبردم کز خّط دود رنگش

در کدام گزینه همۀ واژه ها، صفت وندي با الگوي «وند + اسم» هستند؟  44

نامعلوم، بی سواد، با نشاط باهنر، بی استعداد، ناسپاس نادرست، ناتوان، نسوز نادار، هم وطن، نامناسب

در کدام گزینه «صفت بیانی» نمی یابید؟  45

 به که بسنجی کم و بسیار را  کم دهدت گیتی بسیاردان

 قضا گویی نمی دانست رسم میزبانی را  یکی زین سفره، نان خشک برد آن دیگري حلوا

 به شورستان تبه کردیم رنج باغبانی را  هزاران دانه افشاندیم و یک گل زان میان نشکفت

 ز باد عجب(= غرور) کشتیم این چراغ آسمانی را  چراغ آسمانی بود عقل اندر سر خاکی

با توجه به بیت «مرا اوج عّزت در افالك توست / به چشماِن من کیمیا خاك توست» کدام گزینه صحیح نیست؟  46

دو متمم دارد دو نهاد دارد و یکی از آن ها محذوف است

«تو» وابستۀ پسین است «را» فّک اضافه است

نقش دستوري کدام واژه در ابیات زیر، با نقش دستوري «خدنگ» در مصراع «خدنگی گران بر دل دشمن اند» یکسان است؟  47
«یکی گوي در خم چوگان فکند

کزان زخم شد روي چرخ آبنوس
بدانسانش زي چرخ گردان فکند 

به رفتن لب ماه را داد بوس»

لب آبنوس روي چوگان

در عبارت زیر به ترتیب چند واژه ساختمان وندي، ساختمان مرّکب و ساختمان وندي – مرّکب دارند؟  48
«اگر عالقه مند هستی، بدان نابینا که هیچ اندوخته اي نداشت، در آن راه سوزان که آهن در آن از تابش نور نرم می شد، در جست  و جوي آب روان شد.

ناله اي شنید، چوپان را دید که اسیر بدذاتی رفیق، از تشنگی بی تاب و دیده اش تار بود».

ده، صفر، دو نه، یک، دو نه، یک، یک ده، صفر، یک

کدام بیت فعل ماضی نقلی سوم شخص مفرد، دارد؟  49

زیر دامان خموشم رفتم، آسودم چو شمع  پاس صحبت داشتن آسایش از من برده بود 

 با خدا باقی بود آن کز خدا مست آمدست  گفت آن کاین دم پذیرد کی بمیرد جان او؟ 

 چو علی گرفته باشد سر چشمۀ بقا را  به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

 در غم افزوده ام آنچ از دل و جان کاسته ام  با چنین حیرتم از دست بشد صرفۀ کار 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. ضمیر متّصل جابه جا شده است.  50

 دعاي اهل دلت باد مونس دل پاك  به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی 

 کش نیلوفر میان آب است  گر برگذري شبی به باغی 

 ز هولم در آن روز بی باك کن  به حشرم بده نامه در دست راست 

 زان در سخن نصیبه ام از راز می دهند  وصل است رشتۀ سخنم با جهان راز 

عبارت «غزل مولوي، سیل خروشاِن روح خالصش است که در گذرگاه احساس با زباِن شعر، شیرین و شورانگیز می گردد».، به ترتیب، چند ترکیب  51
وصفی و چند ترکیب اضافی دارد؟

چهار – سه چهار – چهار  دو – پنج دو – چهار 
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نقش دستوري واژة «بلندي» در بیت زیر، در بیت گزینۀ .................. اصًال وجود ندارد.   52
 در نیستی کوفت تا هست شد»  «بلندي از آن یافت کاو پست شد

 با می اندر شدم و بربط و ناي  هر کجا در شدم از اول روز

 دشمنانش را یک یک بگزاي  دوستانش را یک یک بنواز

 تو بیاساي و ز شادي ماساي  لشکرآراي چنین یافته اي

 وانگهی بر همه گیتی بخشاي  بر همه گیتی او را بگمار

نقش دستوري واژة مشخص شده در کدام گزینه درست است؟  53

 نیست دلی جز درون الله پر از داغ / نیست تنی جز دو چشم نرگس بیمار (مسند)

میر من خوش می روي کاندر سر و پا میرمت / خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت (نهاد)

 گر تشنگان بادیه را جان به لب رسید / تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندري (مفعول)

 به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر / چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول (مضاف الیه)

کدام فعل مشّخص شده مضارع اخباري است؟  54

جانم ار مالک غم هاي محبّت گردد / من گدا گردم و نامش به داللت برود               گردد

فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن / که رو از شرم آن خورشید در دیوار می آورد           می آورد

شکر خدا که باز در این اوج بارگاه / طاووس عرش می شنود صیت شهپرم                می شنود

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل / مملوك این جنابم و مسکین این درم             رسانم

نقش دستوري «خود» و نقش دستوري «ضمیر پیوسته» در بیت زیر به ترتیب کدام است؟  55
صدف در کنارش به جان پرورید»  «چو خود را به چشم حقارت بدید 

مفعول، مفعول مفعول، مضاّف الیه متّمم، مضاّف الیه متّمم، مفعول

در کدام گزینه وابستۀ پیشین از نوع «صفت مبهم» به  کار رفته است؟  56

 وان دگر از لعل و شکر پیش باز آرد زکات آن یکی دست تو گیرد وان دگر پرسش کند 

 که دگر پرسش حال پدر پیر نکردي  چه غروري است در این سلطنت اي یوسف مصري

 با من بگذارید غم یار و دگر هیچ  دلبستگی نیست به کام دو جهانم

 ز تشبیهات و از اقسام آن بود  دگر پرسش، معانی و بیان بود

در ابیات کدام گزینه، فعل «شد» در معناي غیر اسنادي به  کار رفته است؟  57
به مرگ آشنا کن به تدریج جان را  الف) چو شد زهر عادت مضّرت نبخشد

 هم در تو گریزندم دست من و فتراکت ب) دانم که سرم روزي در پاي تو خواهد شد
 جلوة گلشن به باغ همچو نگاران رسید  ج) دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید

 کنون به نامه همی کرد باید و به زبان  د) شد آن زمان که به شمشیر کار باید کرد
 لیک آن  زمان که تیر خطا از کمان گذشت  هـ) شد آسمان ز کرده پشیمان در این عمل

ج،د،هـ ب،هـ،الف ب،ج،د الف،د،هـ

مفهوم واژة «دست» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  58

 خشت خم می  نوشد اول، بادة سرجوش را  نیست بر باالي دست خاکساري هیچ دست

 آواز آید که حال معشوقم چیست  گر دست به خاك برنهی کاین   جا کیست

 در خانه نشستم و فرو آسودم  تا دست به بیعت وفایت سودم

 رخ عدو سیه و خاطرش نزار آورد  تویی که دست تو با خامۀ سیاه نزار
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در میان ابیات زیر چند «جهش ضمیر» وجود دارد؟  59
الف) نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست          چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست

ب) چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش          ز دیوار محرابش آمد به گوش
ج) بخور تا توانی به بازوي خویش                که سعیت بود در ترازوي خویش

د) دگر روز باز اتفاق اوفتاد                        که روزي رسان قوت روزش بداد

شش پنج چهار سه

در کدام بیت رابطۀ معنایی «تضّمن» به کار رفته است؟  60

که لعل از میانش نباشد به در همه سنگ ها پاس دار اي پسر

هر که غارتگري باد خزانی دانست می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

ویرانسراي دل را گاه عمارت آمد خاك وجود ما را از آب دیده گل کن

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

در کدام گزینه نقش دستوري واژه هاي مشخص شده به درستی تعیین شده است؟   61
چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»    «چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان

متمم، متمم، مفعول، مسند مفعول، مسند، نهاد، مسند  متمم، نهاد، مفعول، نهاد مفعول، نهاد، مسند، مضاف الیه

نقش کلمۀ مشّخص شده، در کدام گزینه درست است؟  62

 که دیگر جمع نتوان کرد ما را (مسند)  چنان عشقش پریشان کرد ما را

 چو گل بشکفت و خندان کرد ما را (نهاد)  لب چون غنچه را بلبل نوا کرد

 به غمزه تیرباران کرد ما را (متّمم)  سپاه صبر ما بشکست چون او

 سر خود در گریبان کرد ما را (مفعول)  چو نفس خویش را گردن شکستیم

نقش دستوري گروه هایی که در عبارت زیر وابستۀ پیشین دارند به ترتیب کدام است؟  63
«یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه اي، خفته. شوریده اي که در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه بیابان

گرفت و یک نفس، آرام نیافت.»

مفعول – مسند – مفعول قید – مسند – قید قید – متّمم – قید مفعول – متّمم – مفعول

در کدام گزینه هر دو نوع حذف وجود دارد؟  64

 چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را  فغان کاین لولیان شوخ شهرآشوب شیرین کار

 چهرة نازك همان بهتر که باشد با نقاب  معنی بی لفظ را ادراك کردن مشکل است

 آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت  افسوس که از شش جهتم راه ببستند

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا   خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده،  به ترتیب در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. درست آمده است؟  65

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازي کزو سازند محفل ها (نهاد - مفعول)

می خواستم که میرمـش اندر قدم چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد (مضاف الیه - بدل)

هرکسی را دل به صحراي و باغی می رود / هرکس از سویی به دررفتند و عاشق سوي دوست (مضاف الیه - نهاد)

دوستی را گفتم اینک عمر شد گفت اي عجب / ُطرفه می دارم که بی دلدار چون بردي به سر (متمم - مسند)

در منظومۀ زیر نقش واژه هاي مشخص شده به ترتیب کدام است؟  66
«فردوسی، این داناي بیناي بشردوست / باغ خرد را در گشوده است / در مکتب «دانا تواناست» / راه رهایی را نموده است.»

بدل، مفعول، مسند، مضاف الیه نهاد، مفعول، بدل، مضاف الیه نهاد، متمم، صفت، صفت صفت، مفعول، مسند، صفت
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تعداد وابسته هاي پسین در کدام گزینه متفاوت است؟  67

 وگر درنیابد کشد بار غم  کشد مرد پرخواره بار شکم

 که تاج تکبّر بینداختند  به دولت کسانی سرافراختند

 تحمل کن آن گه که خارش خوري  درختی که پیوسته بارش خوري

 بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست  ادیم زمین سفرة عام اوست

در کدام گزینه «جهش ضمیر» وجود دارد؟  68

 به دامن سنگ بر هر سو ز بهر سنگ بارانش  دو صد کوه بال در وي کشیده تیغ خون ریزي

 گر به آب دیدة ساغر بشویندش کفن  مرده در خاك لحد دیگر ز سر گیرد حیات

 ناخورده ُدرد دردش صاف دوا چه داند  یاري که می ننوشد از ذوق ما چه داند

 بر امید آن که از سرو بلندش برخورم  در زمین از چشم من هر سو روان شد جوي آب

در کدام گزینه نوع «حذف» با سایر ابیات متفاوت است؟  69

 در این معامله از سود و از زیان فارغ  مگو چه سود ز سوداي من که من هستم

 تا ز سعی قدمت سایه نگردد پامال  به که چون شمع به سر قطع کنی راه ادب

 تو چنان فتنۀ خویشی که ز ما بی خبري  من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم

 دل از محبّت دنیا و آخرت کندم  به خاك پاي عزیزان که از محبّت دوست

تعداد ترکیب وصفی و اضافی کدام بیت به ترتیب، در مقابل آن درست است؟  70

 هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند (دو - یک)  ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

 به شهر کوچک خود، مور هم سلیمانی است (چهار- دو)  چه النه اي و چه قصري، اساس خانه یکی است

 می برم آرزوي پنجۀ غارتگر خویش (دو- دو)  تا حواسم نشود صرف به این بی خردان

 در جامه ناپدیدتر از جان بی تنم (سه - دو)  در فرقت تو زین تن بی جان خویشتن

در کدام گزینه فعل « می سوزد » نیاز به مفعول ندارد؟  71

پرتو مهتاب می سوزد کتان را بیش تر  سردمهري هاي معشوق است بر عاشق گران 

ز روي آتشین شمع این محفل چه می پرسی؟  سپند از گرمی خاکستر پروانه می سوزد 

در میان خنده گاهی گریه ها سر می کنم  غفلتم می سوزد امّا نیستم بی یاد او 

مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش  هم چنان داغ جدایی جگرم می سوزد 

در چند مورد از ابیات زیر، هر دو نوع «واو» عطف و ربط هستند؟  72
 الف) چون گل و می دمی از پرده برون آي و درآ

ب) همی بلند برآرند و بس فروفکنند 
ج) به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست

د) عجب مدار ز من نظم خوب و نثر بدیع 
هـ) آن جود و عدل دارد سلطان که پیش از این

  که دگر باره مالقات نه پیدا باشد 
 همی فراوان بدهند و باز بستانند

  مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست
  نه لعل از صدف است و نه انگبین ز گیاست؟

  آن جود و عدل، حاتم و نوشیروان نداشت

چهار تا سه تا   دو تا   یکی    

در عبارت زیر به ترتیب چند فعل (جمله) غیر اسنادي و چند صفت اشاره وجود دارد؟  73
«سالش به چهل نمی رسید. کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازك داشت. نقش بندي اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت. آدم در نقشه اش

نبود و بهتر که نبود.»

سه، صفر سه، یک پنج، صفر  پنج، یک
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. صفت مبهم در هر دو جایگاه وابستۀ پیشین و پسین به کار رفته است.  74

 پشت دستی نگزیدیم به دندانی چند  هیچ کس را سرپایی نزد ایام که ما

 وي از تو به ملک جان دارم خبري دیگر  اي ذکر تو را در دل هر دم اثري دیگر

 این ره ار نیک نباشد ره دیگر گیریم  حالیا در ره رندي قدمی چند زنیم

در دیدة من ز هجر خاري دگر است  هر روز دلم به زیر باري دگر است

در کدام یک از گزینه هاي زیر فعل مجهول به کار نرفته است؟  75

 شد دل نادیده غرق دیده شد  دیدة تو چون دلم را دیده شد

 وگر آید تو را پذرفته آید  ندانم تا ثنایت گفته آید

 وگر گفته آید به غورش برس  به سمع رضا مشنو ایذاي (آزار) کس

 کاین سخن چون گفته شد بشنو جواب  بعد از آن گفتا که می آید خطاب

در چند بیت از اشعار زیر صفت مبهم در جایگاه وابستۀ پیشین قرار گرفته است؟  76
الف) همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندي

ب) مرا کاري دگر در پیش راه است
ج) در زلف مده راه دگر باد صبا را
د) دگر مرغان، پر اندر پر، نواساز

 تا دگر عیب نگویند من حیران را  
که عالم بر دو چشم من سیاه است
زین بیش ملرزان دل آسودة ما را

غم دل بسته او را راه پرواز

چهار سه دو یک

در کدام بیت ترکیب اضافی وجود دارد؟  77

 ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است  دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

  یا خون بی دلیست که در بند کشته اي  حناست آن که ناخن دلبند رشته اي

  که می گوید چنین سرو روان هست  ندانم قامت است آن یا قیامت

 نپندارم چنین شیرین دهان هست  توان گفتن به مه مانی ولی ماه 

همۀ گزینه ها به جز بیت  .................. به شیوة عادي سروده شده است.  78

جمال یار ز گل برِگ سبز تابان شد سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو 

که طرِف دشت چو رخسار ُسرخ مستان شد ندا به ساقی سرمسِت گل عذار رسید

که مرغ دل ز فراق رخت پریشان شد به غنچه  گوي که از روي خویش پرده فکن

ز چشم نقش پایم خون روان شد به خار پاي من تا دیده وا کرد

کدام نوع فعل به اشتباه به بیت نسبت داده شده است؟  79

دست به کاري زنم که غّصه سرآید (مضارع التزامی) بر سر آنم که گر ز دست برآید

می کند از پرتو من زندگی (مضارع اخباري) گل، به همه رنگ و برازندگی

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش (ماضی استمراري) دوش مرغی به صبح می نالید

گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش (ماضی التزامی) تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي

نقش دستوري آن دو ضمیري که در ابیات زیر جهش یافته اند به ترتیب کدام است؟  80
 الف) به قدم رفتم و ناچار به سر بازآیم

ب ) ز جان نازك تري اي سرو آزاد 
گر به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم 

به تنها می روي جانت فدا باد

مفعول - مضاّف الیه مضاّف الیه - متّمم مفعول - متّمم مضاّف الیه - مضاّف الیه
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«تا» در ابتداي چند تا از ابیات زیر، حرف اضافه است و متّمم ساخته است؟  81
الف) تا چرخ  دو تا گردد بر بنده و آزاد

ب ) تا سبزه گردد شوره ها تا روضه گردد گورها
ج ) تا چند کنم توبه و تا کی شکنم

د ) تا غمی پنهان نباشد رّقتی پیدا نگردد
هـ) تا نبري ظن که به بازیچه بود

و ) تا نفس باقیست با آالیش افتاده است کار

این چرخ دو تا باد تو را بندة یکتا 
انگور گردد غوره ها تا پخته گردد نان ما

اي توبه ده و توبه شکن، دستم گیر
هم گلی دیده است سعدي تا چو بلبل می خروشد

دیدة شب تا به سحر باز من
دیده تا دل زحمت رخت نمازي می کشد

چهار تا سه تا دوتا یکی

کاربرد حرف «را» در کدام گزینه متفاوت است؟ (با تغییر)  82

زنگار غم گرفت مرا طبع غم زداي آوخ که پست گشت مرا هّمت بلند 

از براهیم خلیل استیم ما دعوي او را دلیل استیم ما

جز دوزخ و فردوس، مکانی دگر است ما را به جز این جهان جهانی دگر است

فتاد و سنگ جفاي تو باز خورد و شکست مرا نگینۀ دل کز گزند ایمن بود

نقش واژه هاي مشخص شده در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. به ترتیب، درست آمده است.  83

فکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اطفال را/ عشرت امروز بی اندیشۀ فردا خوش است (مضاف الیه - نهاد)

ما گوشه نشینان چمن آراي خیالیم/ در خلوت ما نکهت گل بار ندارد (بدل - مسند)

تشنۀ آغوش دریا را تن آسانی بالست/ چون صدف هر کس که در دامان ساحل ماند، ماند(متمم- نهاد)

قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید/  که پیش ناوك هجر تو جان سپر می گشت (مفعول- مسند)

در کدام بیت ساختار «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دیده نمی شود؟  84

دل نخوانند که صیدش نکند دلداري خبر از عیش ندارد که ندارد یاري 

زینهار اي دوستان جان من و جان شما دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم شیوة چشمت فریب جنگ داشت 

آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل تحصیل عشق و رندي آسان نمود اّول

کدام بیت «منادا» ندارد؟  85

که ز سر پنجۀ شاهین قضا غافل بود دیدي آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ 

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

نزاع  بر سر دنیاي دون مکن درویش نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر 

می رود حافظ بیدل به توالي تو خوش در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطري است 

در کدام بیت، فعل مجهول به کار رفته است؟  86

آواز تو چون ناي شکر خا بادا آواز خستۀ تو گر خسته شود خسته شویم 

ورا دشمن و دوست یکسان شود  همه کار دشوارش آسان شود

که از نورش رخ جان دیده آمد چنان نورش درون دیده آمد 

سیه گشت چشم و دلش تیره گشت چو بشنید شاه این سخن خیره گشت

ضمیر پیوسته با نقش دستوري مضاّف الیه در کدام بیت وجود ندارد؟  87

 وز نهال نوبرم کامی ندید  سال ها مادر به نازم پرورید

 ازیرا درازت بود زندگانی  ستانی همه زندگانی ز مردم

 تو به دست خویش فرماي اگرم کنی عذابی  نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاري

 پاك خیزد گهرت از دل پاك  تا در این مرحله ي مشغله ناك
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در کدام بیت گروهی هست که دو وابسته ي پسین داشته باشد؟  88

 شد هالل آسا ز مهر او نزار  هر که دید آن عارض خورشیدوار

 چو عنکبوت که بر عیب خویش پرده تن است  حسود جاه تو در پرده ي خجالت باد

  روي زمین به اشک جگرگون کباب شد  خاموش محتشم که از این نظم گریه خیز

 فروغ خویش ز همسایگان دریغ مدار   تو چون به نور خرد شمع گیتی افروزي

در همۀ ابیات به جز بیت .................. اجزاي جمله به شیوة بالغی بیان شده است.  89

 بکش به غمزه که اینش سزاي خویشتن است به دام زلف تو دل مبتالي خویشتن است

 به دست باش که خیري به جاي خویشتن است  گرت ز دست برآید مراد خاطر ما

 مکن که آن گل خندان براي خویشتن است  چو راي عشق زدي با تو گفتم اي بلبل

 که گنج عافیتت در سراي خویشتن است  مرو به خانۀ ارباب بی مرّوت دهر

در کدام گزینه جملۀ وابسته در مصراع اول ذکر شده است؟  90

برگرد پیاله آیتی هست مقیم / کاندر همه جا مدام خوانند آن را چون الله به نوروز قدح گیر به دست / با الله رخی اگر تو را فرصت هست

گردون ز زمین هیچ گلی برنارد / کش نکشند و هم به زمین نسپارد اي خاك اگر سینۀ تو بشکافند / بس گوهر قیمتی که در سینۀ توست

نوع وابستۀ مضاف الیه در کدام گزینه متفاوت است؟  91

«نمایه»، دسترسی زود و آسان را به اطالعات نقد و گفت وگو با انواع جست وجوهاي پیشرفته فراهم می کند.

تدوین مراجع گوناگون کار پژوهش را براي محققان بسیار آسان نموده است.

من بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است. بیست سی سال پیش چه کار کرده که امروز اصًال به خاطر نمی آورد.

جریان نگارش سرگذشت نامه از گذشته تاکنون در ادبیات فارسی رواج داشته است.

در عبارت زیر، به ترتیب چند واژة «مرّکب» و «وندي - مرّکب» وجود دارد؟  92
«از لحاظ آشنایی با ادبیات، سعدي براي من مانند شیر آغوز بود براي طفل که آیۀ عضله و استخوان بندي او را می نهد. ذوق شعري من از همان آغاز

پرتوقع شد و چون مربی کارآزموده اي نداشتم، در کورمال کورمال ادبی، آغاز به راه رفتن کردم.»

یک - دو دو - سه دو - دو سه - سه

در کدام گزینه واژة قافیه «مسند» نیست؟  93

خواب ناز گل گران خیز است ورنه ناله ام / سبزة خوابیدة این باغ را بیدار کرد

در زبان هیچ کس زخم زبان نگذاشتم / جلوة مجنون من این دشت را بی خار کرد

چند باشی در شکست کارم اي گردون، بس است / استخوانم را هجوم زخم جوهردار کرد

سخت طفالنه است جوي شیر آوردن ز سنگ / کوهکن بیهوده جان را در سر این کار کرد

تعداد ترکیب هاي وصفی در همۀ گزینه ها به جز  .................. یکسان است.  94

 داد دل مردم خردمند زین بی خردان سفله بستان

 بگسل ز هم این نژاد و پیوند بفکن ز پی این اساس تزویر 

 بنشین به یکی کبود اورند برکش ز سر این سپید معجر 

 این پند سیاه بخت فرزند اي مادر سرسپید بشنو 

کار کرد حرف «را» در کدام گزینه متفاوت است؟  95

 دامن افشاندن ز دنیا نیست مشکل عشق را دام راه خضر نتواند شدن موج سراب 

 می کند یک رنگی معشوق یک دل عشق را ُحسن و عشق صاف دل آیینۀ یکدیگرند 

 دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی 

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را خوبان پارسی گوي بخشندگان عمرند
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تعداد وابسته هاي وابسته در کدام گزینه با بقیۀ گزینه ها متفاوت است؟  96

 هرچه کس بیند به بیداري همان بیند به خواب مرگ هرکس در حقیقت نقش حال زندگی است  

 به زائران حرم راه نردبان تنگ است شکنج زلف تو دست کدام دل گیرد؟ 

 گر باشدش ز دانۀ خال تو چینه اي مرغ دلم به داغ غمت تن فرو دهد 

 از حجاِب پردة نیلی نگاه گرم یار می درخشد همچو برق از پردة ابر سیاه

در کدام گزینه «نقش تبعی» بیش تر به کار رفته است؟  97

 که با زور و دل بود و با گرز و تیغ دریغ آن فرود سیاوش دریغ

 ریسمان در پاي حاجت نیست دست آموز را دیگري را در کمند آور که ما خود بنده ایم

 فکر هرکس به قدر هّمت اوست تو و طوبی و ما و قامت یار

 تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. «نهاد» به درستی مشّخص شده است.  98

 نیست ممکن کوه را تیغ از کمر باشد جدا خازن گنج کهر را دورباشی الزم است

 وقت آن سرگشته خوش کز راهبر باشد جدا از دلیل عقل بر من کوه و صحرا تنگ شد

 از تن خاکی دل روشن گهر باشد جدا معنی بیگانه صائب می کند وحشت ز لفظ

 کعبه نتوانست کردن تلخی از زمزم جدا در حریم وصل اشک شور من شیرین نشد

در کدام گزینه «حذف فعل به قرینۀ معنوي» می بینید؟  99

 فقیران منعم، گدایان شاه  چنین نقل دارم ز مردان راه   

 در مسجدي دید و آواز داد  که پیري به در یوزه شد بامداد  

 که چیزي دهندت، به شوخی مایست  یکی گفتش این خانۀ خلق نیست 

  خداوند خانه خداوند ماست  بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست  

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ «معنوي» وجود دارد؟  100

فقیران منعم، گدایان شاه چنین نقل دارم ز مردان راه

در مسجدي دید و آواز داد که پیري به دریوزه ( گدایی) شد بامداد

که چیزي دهندت، به شوخی مایست یکی گفتش این خانۀ خلق نیست

خداوند خانه خداوند ماست بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست

=

در کدام گزینه واژة قافیه «قید» است؟  101

فعلت از همسایه پنهان است و می داند علیم عیب از بیگانه پوشیدست و می بیند بصیر

ور ببخشی رحمتت عام است و احسانت قدیم ( دیرینه) گر بسوزانی خداوندا جزاي فعل ماست

خالصی باید که بیرون آید از آتش سلیم قلب زراندوده نستانند در بازار حشر

در قیامت بر صراطت جاي جاي تشویش است و بیم اي که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم

=

در عبارت هاي زیر، چند ترکیب وصفی وجود دارد؟  102
«دریاي آسمان کبود تر و عمیق تر از هر شب دیگر به نظر می رسید و ستارگان درخشان تر ولی دور تر. نور فسفري ماه از پشت به تکه هاي ابر تابیده بود

و به حجم آن ها سایه زوشن هاي خیال انگیزي بخشیده بود.»

هفت شش پنج چهار

در منظومۀ زیر چند «وابستۀ وابسته» وجود دارد؟  103
«من صداي قدم خواهش را می شنوم/ تپش قلب شب آدینه / جریان گل میخک در فکر / شیهۀ پاك حقیقت از دور / و صداي متالشی شدن شیشۀ شادي

در شب / پاره پاره شدن کاغذ زیبایی»

نه هشت هفت شش

13

ی
ب دستور زبان فارس

ت فوق العاده و جذا
س

236ت
دبیرستان پاکان



در منظومۀ زیر چند «وابستۀ وابسته» وجود دارد؟  104
«من صداي قدم خواهش را می شنوم / تپش قلب شب آدینه / جریان گل میخک در فکر / شیهۀ پاك حقیقت از دور / و صداي متالشی شدن شیشۀ شادي

در شب / پاره پاره شدن کاغذ زیبایی»

ده نُه هشت هفت

نقش دستوري واژه هاي مشّخص شده در همۀ گزینه ها تمامًا درست است : به جز بیت گزینۀ ... .  105

گر آن خورشید رو را هم سفر با خویشتن بینم / ز زلف شام غربت چهرة صبح وطن بینم (مسند ـ مفعول)

مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت / اسیر حکم توام گر تنم بخواهی سوخت (مفعول ـ مسند)

غم عشق آمد و غم هاي دگر پاك ببرد / سوزنی باید کز پاي برآرد خاري (صفت ـ قید)

شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوي / چشم برهم نزدي سرو سهی باال شد (مضاف الیه ـ نهاد)

در چند بیت هر سه نوع واژة « وندي، مرکب و وندي ـ مرکب » به کار رفته است؟  106
 الف) شهري ز تو زیر و زبر هم بی خبر هم باخبر
ب) روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد

ج) آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
د) ماهرویا مهربانی پیشه کن

 وي از تو دل صاحب نظر مستان سالمت می کنند 
 ماهی شوم رو می رخی گر زنگی نوبرده ام

 آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست
 خوبرویی را بباید زیوري

یک دو سه چهار

در هر یک از مصراع هاي زیر، به ترتیب چند شناسۀ فعل و چند ضمیر دیده می شود؟  107
الف) نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت

ب) این گرگی شبان شما نیز بگذرد

الف: دو - صفر / ب: یک - صفر الف: چهار - صفر / ب: یک - صفر الف: چهار - دو / ب: یک - یک الف: دو - دو / ب: یک - یک

تعداد ترکیب هاي اضافی، در کدام بیت بیشتر است؟  108

 بر سِر آتش و آب است ز بی آرامی  تا دلم در گرة زلف دالرام افتاد

 زین بیش مبر چو آب خواب چشمم  اي عکس خیالت آفتاب چشمم

 اي ُرخت چشمۀ خورشید درخشانی ها  طبعم از لعل تو آموخت ُدرافشانی ها

 هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست  سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بالست

نقش دستوري گروهی که در ابیات زیر بیش از یک وابستۀ پسین دارد، کدام است؟  109
 «سرهاي سرداران دین بستی چو بر فتراك زین

تا شمع حسن افروختی، پروانه وارم سوختی
 زین سان میفگن بر زمین دنبالۀ فتراك را 

پرده دري آموختی آن غمزة بی باك را

متّمم مفعول مسند نهاد

در ابیات زیر، مجموعًا چند وابستۀ پیشین وجود دارد؟  110
 «این همان بلبل گویاست که صیاد قضا

«گر بخواهی که بري بهره ز فرهنگ وجود
«از پس شکر و تحیت، به جنابش گفتم

 نایش از نغمه فروبست و پرش از پرواز» 
از همه عالم فارغ شو و زي او پرداز»

کاي خداوند از تو یکی پرسم راز»

پنج چهار سه دو

در بیت کدام گزینه، صفت پیشین وجود دارد؟  111

 کاین بالیی است که از طبع بشر می نرود  صبرم از دوست مفرماي و َتنّعت بگذار

 عجب آن است کز او خون جگر می نرود  عجب از دیدة گریان منت می آید

 گویی ابري است که از پیش قمر می نرود  جور معشوق چنان نیست که الزام رقیب

 چند مرهم بنهادیم و اثر می نرود  زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل
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ترتیب نوع زمان فعل هاي مضارع بیت زیر، دقیقًا مشابه ترتیب نوع زمان فعل هاي مضارع کدام بیت است؟  112
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را» «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم به خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد

ز موج شوق تو در بحر بی کران فراق بسی نماند که کشتی  شوق غرقه شود

ور به تیغم برند بند از بند از تو اي دوست نگسلم پیوند

نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت چمن حکایت اردیبهشت می گوید

چند تا از واژه هاي قافیۀ ابیات زیر وابستۀ گروه اسمی هستند و نه هسته؟  113
این عوعو سگان شما نیز بگذرد  الف) در مملکت چون غّرش شیران گذشت و رفت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد ب) بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت
ناچار، کاروان شما نیز بگذرد ج) زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت

تأثیر اختران شما نیز بگذرد د) اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تا سختی کمان شما نیز بگذرد ه) بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم

هر پنج تا چهار تا سه تا دو تا

کدام بیت جملۀ غیرساده ندارد؟  114

که به تیغ اجلش از تو توانند برید سست پیوند کسی باشد در مذهب عشق

هفته اي می رود و [نیز] به ده روز کشید بی تو یک لحظه که بر من گذرد پندارم

کاعتراضی نکند بر سخن پیر مرید گر به جان حکم کند دوست خالفش نکنم

در چنین شب به چنان شمع توان روي تو دید در شب هجر بیا شمع وصالی بفروز

در ابیات زیر چند گروه اسمی هست که دو مضاف الیه داشته باشد؟  115
آن هم کلیم، با تو بگویم چه سان گذشت: «بدنامِی حیات دو روزي نبود بیش

روز دگر به کندن دل زین و زان گذشت» یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

چهار تا سه تا دو تا یکی

در کدام گزینه «مفعول» بر یک یا چند جزء دیگر جمله مقّدم شده است؟  116

که جز مرگ را کس ز مادر نزاد  جهان را چنین است ساز و نهاد

این روزگار شیفته را فضل کم نماي  مسعود سعد دشمن فضل است روزگار

هر جا که تویی تفّرج آنجاست  ما را سر باغ و بوستان نیست

نهد بر دل تنگ درویش بار  چو منعم کند سفله را روزگار

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه تمامًا درست است؟  117

ره مده رضوان به جنّت زاهد دل مرده را (مسند، نهاد)از ترش رویان شود ماتم سرا دارالسرور

بشد به رندي و دردي کشیــم نام و نشد (مضاف الیه، نهاد)پیام داد که خواهم نشست با رندان 

خدا خراب کند خانۀ خراب تو را (منادا، مفعول) دال چگونه کنم چاره اضطراب تو را 

فتاده در کف اغیار، زلف یار امشب (قید، صفت) دلم چگونه نپیچد به خود چو مار امشب 

در کدام گزینه «وابستۀ وابسته» وجود دارد؟  118

دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران دو چشم مست میگونت برد آرام هشیاران

به مصر آ تا پدید آیند یوسف را خریداران تو با این مردم کوته نظر در چاه کنعانی

تو آزادي و خلقی در غم رویت گرفتاران اال اي باد شبگیري بگوي آن ماه مجلس را

نپندارم که بد باشد جزاي خوب کرداران گرت باري گذر باشد نگه با جانب ما کن
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در منظومۀ زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟  119
«اگرچه حالیا دیري است کان بی کاروان کولی / از این دشت غبارآلود کوچیده ست / و طرف دامن از این خاك دامن گیر برچیده ست / هنوز از خویش

پرسم گاه / آه / چه می دیده ست آن غمناك، روي جادة نمناك؟»

هفت، دو شش، یک هشت، دو هفت، یک

در کدام گزینه، واژة «بسته» نقش صفت دارد؟  120

 پیاده یالن تنگ بسته میان ها  سواره دلیران بپیچیده سرها

 بودش یقین که ملک مالحت از آِن توست  یوسف به بندگیت کمر بسته بر میان

 شرزه شیران خفته را بگذار  ژنده پیالن بسته را بگشاي

 پاي رفتن به حقیقت نبود بندي را  هر که در بند تو شد بستۀ جاوید بماند

نقش دستوري چند عدد از واژه هاي مشّخص شده در ابیات زیر «نهاد» است؟  121
آن کس که دهد خلق به فضلش همه اقرار     خلق الف) اقرار دهد شاه جهان را به همه فضل

از بس که شکسته ست ملک، لشکر کّفار     ملک ب) کّفار پراکنده و برکنده شده ستند
کس نیست که با لشکر او جوید پیکار     کس ج) پیکار همی جوید پیوسته ولیکن

آسان ملک نزد همه گیتی دشوار     دشوار (مصراع نخست) د) دشوار جهان نزد ملک باشد آسان
پیوسته بود خوارترین چیزي دینار     دینار (مصراع نخست) هـ) دینار چنان بخشد ما را که بر ما

چهار سه  دو  یک

در کدام گزینه وضعیت واژه ها به ترتیب دچار «تحول معنایی، حذف شدن، حفظ معناي قدیم و پذیرش معناي جدید، ادامۀ حیات با معناي  122
قدیم» شده اند؟

سوگند، برگستوان، زین، شوخ کثیف، خنده، سپر، یخچال شوخ، فتراك، رکاب، زیبایی تماشا، سوفار، دستور، چشم

در ابیات زیر، در مجموع چند نهاد نادرست مشّخص شده است؟  123
 الف) بري دان از افعال چرخ برین را

ب) چو من مرغی نکرده صید ایّام
ج) چنین که بر دل من داغ زلف سرکش توست

د) اي پدر پند کم ده از عشقم
هـ) به استغنا چنین مگذر ز من اي برق سنگین دل

و) من خونین جگر از بس که با خود داغ او بردم

 نشاید ز دانا نکوهش بري را (دانا) 
مگر کز زلف او دامی بسازد (ایّام)

بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم (بنفشه زار)
که نخواهد شد اهل این فرزند (فرزند)

مرا در آشیان هم مشت خاري می شود پیدا! (مشت خاري)
کنی هر جا به خاکم الله زاري می شود پیدا (الله زار)

چهار تا سه تا دو تا یکی 

در منظومۀ زیر، چند ترکیب اضافی وجود دارد؟  124
«اال اي فروزنده خورشید من

 دلم روشن از آتشین چهر توست
 بهار من و صبح امید من 

مرا گرمی از آتش مهر توست»

نه هشت هفت شش

در همۀ گزینه ها تعداد وابسته هاي پیشین و پسین به ترتیب درست است؛ به جز:  125

 کان کلید گنج مروارید او گم شد (سه - سه) این نخستین بار شاید بود  

داشتم می گفتم، آن شب نیز سورت سرماي دي بیداد می کرد (یک - دو)

رخش خود را دید / رخش، آن طاق عزیز، آن تاي بی همتا (دو - سه)

رخش رخشنده با هزاران یادهاي روشن و زنده .... (یک - سه)
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در مصراع دوم کدام گزینه موصوفی با نقش متفاوت وجود دارد؟  126

چرا نظر نکنی یار سرو باال را  به جاي سرو بلند ایستاده بر لب جوي

وان را که عقل رفت چه داند صواب را  اول نظر ز دست برفتم عنان عقل

خطا بود که نبینند روي زیبا را که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

چون شربت شکر نخوري زهر ناب را  دعوي درست نیست گر از دست نازنین 

در همۀ ابیات به جز ..................  جملۀ غیر ساده وجود دارد.  127

 هزار فتنه چه غم باشد ار برانگیزند  رضاي دوست به دست آر و دیگران بگذار

 تا دامن قیامت گرد مالل باقی است  خاکم به باد دادي دامن فشاندي امّا

 پردة صبر من از دامن گل چاك تر است  تا گل روي تو در باغ لطافت بشکفت

 کاو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد  جانا کدام سنگ دل بی کفایت است

128  در کدام گزینه «حذف فعل به قرینۀ معنوي» می بینید؟

فقیران منعم، گدایان شاه  چنین نقل دارم ز مردان راه

در مسجدي دید و آواز داد  که پیري به دریوزه شد بامداد

که چیزي دهندت، به شوخی َمایست  یکی گفتش این خانۀ خلق نیست

خداوند خانه خداوند ماست  بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست

کدام واژة مشخص شده نقش دستوري متفاوتی دارد؟  129

 که فرضه اي است در او صدهزار بحر بال (ملک)  مرا ز خّطۀ شروان برون فکن ملکا

 ز خود بگذر که اول منزل آن است (سلمان)  گرت سوداي این راه است سلمان

 بر او گر بمیر مگو اي دریغ (دریغ)  هر آن کو قلم را نورزید و تیغ 

 گفت اي عاشق بیچاره تو باري چه کسی؟ (عاشق)  دوش در خیل غالمان درش می رفتم

نقش دستوري کدام واژه در ابیات زیر، با نقش دستوري «بیم» در مصراع «ز کس جز خداوندشان بیم نیست» یکسان است؟  130
 دود شمع کشته ام، در انجمن پیچیده ام»  «گرچه خاموشم ولی آهم به گردون می رود

کشته گردون آه خاموش

در کدام بیت تعداد وابسته هاي گروه اسمی کمتر است؟  131

که به ماسوا فکندي همه سایۀ هما را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را

که علم کند به عالم شهداي کربال را  به جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی   

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنوي می بینید؟  132

 فقیران منعم، گدایان شاه  چنین نقل دارم ز مردان راه

 در مسجدي دید و آواز دید   که پیري به دریوزه شد بامداد

 که چیزي دهندت، به شوخی مایست  یکی گفتش این خانۀ خلق نیست

 خداوند خانه خداوند ماست  بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست

در کدام بیت، ترکیب اضافی بیش تر است؟  133

 گرد آیینۀ روي تو درآید روزي  دود آهی که برآید ز دل سوختگان

 که دو روزي است وفاداري یاران دورنگ  بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد

 تا روي در این منزل ویرانه نهادیم   سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد

 عمر عزیز را که به خواب و خیال رفت   چشم و دهان یار تالفی کند مگر
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نوع وابستۀ وابستۀ به کار رفته در بیت زیر، در کدام یک از گزینه ها تکرار شده است؟  134
 غالم مجلس آنم که شمع مجلس اویی»  «هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق

 گویم این نیز نهم بر سر غم هاي دگر  هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید

 دست او در گردنم یا خون من در گردنش  تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار

 چشم امیدم به راه تا که بیارد پیام  گوش دلم بر در است تا چه بیاید خبر

 ماه مبارك طلوع سرو قیامت قیام  ماه چنین کس ندید خوش سخن و کش خرام

در کدام گزینه، جمله اي با ساختار «نهاد + مفعول + مسند + فعل» وجود دارد؟  135

 بر این سرچشمه رحمی کن که موجی نیست آبش را  نگاهم بی تو چون آیینه شد پامال حیرانی

 خبر او، که ز خود بی خبرم گرداند  اي نسیم سحر، از خود به فغانم، برسان

 که بر هم بستن مژگان چو مخمل نیست خوابش را  هم آغوش جنون رنگ غفلت دیده اي دارم

 سر افتاده شاید نقطه باشد انتخابش را  به تسلیم از کمال نسخۀ هستی مشو غافل

نقش «تبعی» در کدام گزینه کمتر به کار رفته است؟  136

 دهان پر قند و پر شّکر تو خود باقیش را برگو  بصیرت ها گشاده هر نظر حیران در آن منظر

 شود اسرار کلّی جمله روشن  ز عشقت بی قرار آید دل و تن

 لطف کن لطف دمی با من بیدل پرواز  پادشاها، چو دل از غیر تو پرداخته ام

 که روز معرکه بر خود زره کنی مو را  تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی

تعداد ترکیب هاي وصفی در مقابل همۀ ابیات درست بیان شده است؛ به جز  .................. .  137

 کدامین سروقد نازنین است (سه)  که می داند که خشت هر سرایی

 دلم از عشوة شیرین شکرخاي تو خوش (چهار)  اي همه شکل تو مطبوع و همه جاي تو خوش

 گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است (دو)  با چون تو حریفی به چنین جاي در این وقت

 در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست (چهار)  در وهم نیاید که چه دلبند و چه شیرین

بیت زیر را کدام واژه کامل می کند؟  138
 همی گویم به صد زاري، سر  .................. بر زانو»  «دریغا روزگار ما و آن ایّام در مهرش

ابدال ادبار الزام اقبال

در ابیات زیر به ترتیب چند فعل و چند وابستۀ پیشین گروه اسمی بارز است؟  139
 بر دکان بنشسته بد نومیدوار  « بعد سه روز و سه شب حیران و زار
 تا که باشد اندر آید او به گفت  می نمود آن مرغ را هر گون شگفت

 با سر بی مو، چو پشت طاس و طشت  جولقی اي سر برهنه می گذشت
 بانگ بر درویش زد که «هی، فالن!»  طوطی اندر گفت آمد در زمان
 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟»  از چه اي کل با کالن آمیختی؟

نه، چهار هشت، سه نه، سه ده، چهار

در کدام بیت، فعل «مجهول» به کار رفته است؟  140

به چشمش همی تیره شد روي دشت  به آوردگه دست او خسته گشت

به زان نبود که با سر رشته شود چون ریشه سر کسی که سرگشته شود 

پالوده که پخته بود شد خام  نزدیک دهن شکسته شد جام 

چشمم به جمال تو منّور شده باشد  خوش آن که وصال تو میّسر شده باشد 
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در کدام گزینه تعداد ترکیب هاي اضافی در کمانک روبه روي بیت نادرست است؟  141

انگبین است که در وي مگسی افتاده است (یک)  بندبرپاي تحّمل چه کند گر نکند

تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندري (دو)  گر تشنگان بادیه را جان به لب رسد 

که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند (سه)  نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس 

در بند تو افتادم و از جمله بَرستم (چهار)  بند همه غم هاي جهان بر دل من بود

کدام بیت ها فاقد نقش تبعی است؟  142
تو صنم نمی گذاري که مرا نماز باشد الف) چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی
خطا نگر که دل امید در وفاي تو بست  ب) تو خود وصال دگر بودي اي نسیم وصال 

تا در آن خوان به نوا بلبل خوش خوان باشد ج) گل صد برگ ز صد برگ نهد خوش خوانی 
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد  د) آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ 

آمدي وه که چه مشتاق و پریشان بودم  هـ) خرم آن روز که بازآیی و سعدي گوید: 

الف، ب ج، د ب، ج الف، هـ

زمان، شخص یا شمار چند تا از فعل هاي زیر در برابر آن نادرست آمده است؟  143
مگر جبرئیل آن مبارك سفیر (ناورید: ماضی ساده) الف) قران را به پیغمبرت ناورید

  پرتو خورشید را تسخیر کردن مشکل است (برمی کند: مضارع اخباري) ب) حسن در هر جلوه سر از روزنی برمی کند

به هنگام کینه تو چاره مجوي (برگاشت: ماضی ساده) ج) زمانه ز تو زود برگاشت روي

آن که اندیشه نبوده است ز عّمانش (سزد: مضارع التزامی) د) سزد ار پر کند از دّر و گهر دامن

مردن آن است که عاشق ز تو مهجور شود (نبود: ماضی ساده) هـ) هجرت جان ز تن خود نبود بر ما مرگ

چهار تا سه تا دو تا یکی

زمان فعل جملۀ هسته در جملۀ غیرسادة کدام بیت، با دیگر ابیات متفاوت است؟  144

بر سر راهش افکنم پیرهن دریده را گر به سر من آن پري از سر ناز بگذرد 

 ایمنی از هول فرداي حسابش می دهند هر که را امروز ساقی می کشد پاي حساب

که تا به روز قیامت کمر نمی بندد ز قامت تو چنان پایمال شد طوبی

گر بامداد پرده نپوشی به روي خویش گیرد سپهر چشمۀ خورشید را به گل

در ابیات زیر، چند ترکیب وصفی به کار رفته است؟  145
که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارند «نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس

و آن ماه دلستان را هر ابرویی هاللی» ایام را به ماهی یک شب هالل باشد

پنج چهار سه دو

در متن زیر به ترتیب چند وابستۀ پیشین و چند وابستۀ پسین به کار رفته است؟  146
«پدرم غّصه می خورد. پیر و زمین گیر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان می گشت. همه چیزش را از دست داده بود؛ فقط یک دل خوشی برایش مانده بود؛
پسرش با کوشش و تالش درس می خواند. من درس می خواندم. دو کالس را در یک سال می خواندم. شاگرد اّول می شدم. مردم کوچه و خیابان به پدرم

تبریک می گفتند و از آیندة درخشانم برایش خیال بافی می کردند.»

هفت - نه پنج - نه شش - ده چهار - هشت
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نقش دستوري واژه هاي مشخص شده، به ترتیب در کدام گزینه تمامًا درست است؟  147

تنها نه از براي من این شور و شر فتاد (مسند، مضاف الیه) بسیار کس شدند اسیر کمند عشق 

سخن بگوي که در جسم مرده جان آري (مضاف الیه، مفعول) گر افتدت گذري بر وجود کشتۀ عشق

عید وصال دوست علی رغم دشمن است (قید، مضاف الیه) امشب به راستی شب ما روز روشن است

رندي روا نباشد در جامۀ فقیري (نهاد، متّمم) سعدي نظر بپوشان، یا خرقه در میان نِه

ساخت چند واژه از «بن مضارع  وند» تشکیل شده است؟  148
«تنیده، روا، پویان، ستاننده، ستوده، سازش، چوبینه، گرفتار، فروزان، َچرا»

شش پنج چهار سه

+

تعداد ترکیب هاي وصفی در مقابل همۀ ابیات درست بیان شده است، به جز ..................  149

هر ورقی دفتري است معرفت کردگار (دو) برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

دلم از عشوة شیرین شکرخاي تو خوش (چهار) اي همه شکل تو مطبوع و همه جاي تو خوش    

گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است (دو) با چون تو حریفی به چنین جاي در این وقت    

عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید (سه) اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید

در کدام بیت، شخص و شمار فعل در بخش مشخص شده، با سایر ابیات متفاوت است؟  150

 دردم از توست دوا از تو چرا نتوان کرد؟  گفتیم درد تو عشق است و دوا نتوان کرد

 دامان تو گیرند به این خون و نه و هرگز  خون ریختیم ناحق و پرسی که مبادا

 نرسد بال به تو دلربا گر از این بال برهانیم  شده ام چو هاتف بینوا به بالي هجر تو مبتال

 بدین بهانه بگیریم دامن قاتل   قتیل تیغ تو خواهیم گشت تا در حشر

در متن زیر چند ترکیب وصفی به کار رفته است؟  151
«نخستین بار از زبان و خاله و گاهی مادرم بود که با قّصه هاي بسیار اصیل ایرانی آشنا شدم و به عالم افسانه ها راه پیدا کردم. خاله ام با ذوق لطیفی که
داشت مرا نخستین بار از طریق سعدي با شعر شاهکار آشنا نمود. او مانند چند زن دیگر در ده، خواندن را می دانست و نوشتن را نمی دانست ولی درجۀ

فهم ادبی اش بیش تر از این حد بود.»

ده نه هشت هفت

در کدام بیت هر دو نوع جمله با ساختار «نهاد + مسند + فعل» و «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دیده می شود؟  152

شمع بزم غیر و می خواهی در آن محفل مرا ز آتش رشکم کنی تا داغ، هر شب می شوي

شکم خالی چو نرگس باش تا دستت درم گردد درونت حرص نگذارد که زر بر دوستان پاشی

زیرا که دل افتاده در کوي تو می بینم از عشق تو نشکیبم گر خوانی و گر رانی

یک شّمه بنمودم به او عاشق نه مجنون کردمش  ناصح که می زد الف عقل از حسن لیلی وش بتان

در عبارت زیر چند گروه اسمی در نقش هاي دستوري «نهاد»، «مسند»، «مفعول» و «متّمم» هست که وابستۀ پیشین یا پسین دارد؟  153
«تدبیر در هنگام بال فایدة بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.»

هفت تا شش تا پنج تا چهار تا

همۀ ابیات به جز بیت .................. فاقد حرف پیوند وابسته ساز هستند.  154

 بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید  تا زهره و مه در آسمان گشت پدید

 و آغاز ُپري نهاد پیمانۀ عمر  سیالب گرفت گرد ویرانۀ عمر

 چون آب به جویبار و چون باد به دشت  این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

 یک جرعۀ ِمی ز ماه تا ماهی به  مستی و قلندري و گمراهی به
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در ابیات زیر به ترتیب چند واژة «وندي» و چند واژة «مرکب» وجود دارد؟  155
«با زلف تاب دار دالویز پرشکن

گفتم که حالم از غم تو بس تباه بود
نی چرخ را به سرعت امر تو رهنورد

 با چشم نیم خواب جهان سوز پرخمار  
لیکن کنون ز شادي روي تو چون نگار

نه وهم را به پایۀ قدر تو رهگذار»

یک - شش یک - هفت دو - هفت دو - هشت

نقش واژه هاي مشخص شده، در بیت زیر به ترتیب با نقش واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه برابر نیست؟  156
 دیده سیه کرده، شده زهره در»  «نعره برآورده، فلک کرده کر

وگر دست محبت سوي کس یازي / به اکراه آورد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است

 کرده چون شعلۀ چشم تو سیاه  گرگ هاري شده ام خون مرا ظلمت زهر

 ما مقدس آتشی بودیم بر ما آب پاشیدند  آتشی که آب می پاشند بر آن، می کند فریاد

یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود، باال رفت، آن گه خواند / کسی راز مرا داند / که از این رو به آن رویم بگرداند

ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن فعل هاي «ماضی نقلی، ماضی بعید، مضارع التزامی » کدام است؟  157
 الف) گرچه افکار تو صائب سربه سر سنجیده است

ب) کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟
ج) گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم

د) گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

 این غزل مشهور خواهد کرد دیوان تو را 
که تشنه مانده دلم در هواي زمزمه هایت

که نهانش نظري با من دلسوخته بود
یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود

ب- ج - د الف- ج- د ب- د - ج الف- د- ج

در متن زیر به ترتیب چند واژة «وندي»، «مرکب» و «وندي - مرکب» یافت می شود؟   158
«با آن که پزشک، نویسنده، روشنفکر، مردم شناس و مبارزي مشهور بود، هیچ وقت خود را از مردمان جامعه اش جدا نکرد. او سادگی و بی تکلّفی خود را

حتی در اوج شهرت و محبوبیت حفظ کرد. به حرفۀ حقیقی و فطري خود، که «نوشتن» بود، با نگاه احساسی و غیرحسابگرانه اي می نگریست.»

یازده - دو - یک نه - یک - دو  یازده - دو - دو نه - دو - یک

نقش دستوري کدام دو واژة مشخص  شده، به ترتیب با نقش دستوري واژه هاي «خندان» و «رنگ ها» در بیت زیر یکسان است؟  159
 از آنش رنگ هاي بی شمار است  گل از شوق تو خندان در بهار است

 حکیم در وي ننهاد کار ها بنیاد  چو کار هاي جهان است جمله بی بنیاد  

 چو کس مقیم نماند در این خراب آباد  مشو مقیم در آبادي خراب جهان

 که خس بلند شد از باد، لیک باز افتاد  مپر ز باد غرور ار بلندي اي داري

 خوشا کسی که ازین بندگی بود آزاد  چو هست بندة خلق آدمی ز بهر طمع

کاربرد معنایی فعل از مصدر «گرفتن» در ابیات کدام گزینه یکسان است؟   160
چون کنی پنهان ز چشم خلق حال خویش را؟ الف) من گرفتم ساختی پوشیده سال خویش را

گر بنده حق آن نگزارد بر او مگیر  ب) کس را سزاي ذات تو مدحی نداد دست

 چون دوست جفا کند چه تدبیر کنی؟ ج)  گیرم که ز دشمن گله آري بر دوست

پختگانیم که در ما سخن خام نگیرد  د) وعظ واعظ ز چه دانی نکند جا به دِل ما

د، ب ج، الف ب، ج الف، د
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ساختمان چند واژه در جدول زیر نادرست است؟  161

چهار سه دو یک

وندی- مرکب

روادار

جور پیشگی

وحشی صفت

مرکب

پیاده رو

جور پیشھ

وحشت خانھ

وندی

رونده

پیشھ ور

وحشی گری

ساده

روش

پیشھ

وحشی

ـَ م» در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه هاست؟ نقش ضمیر متصل «  162

معرفت پند همی داد و نمی پذرفتم پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار 

بیرون ننهم با تو من از دایره گامی  گر سر شودم در سر کار تو چو پرگار 

دولت آمد، خفته اي برخیز و در بگشاي زود  بخت بیدارم در خلوت بزد کاي بی خبر 

دریابم از عنایت برهانم از عالیق  از پیرو شیخ و مرشد کاري نمی گشاید 

رابطۀ معنایی واژگان مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟  163

نروم در دهن شیر چو مجنون چه کنم؟  آفت صحبت خلق از َدد و دام افزون است 

مرگم چو گیاه از چمن جان روید  از خاِك عدم مرا چو ریحان روید 

تا قیامت آستانش قبلۀ دل ها بود  آن که این مسجد ز یمن هّمتش برپا بود 

تلخی به حریفان نچشاندیم و گذشتیم  صد تلخ چشیدیم ز هر بی  مزه «صائب» 

در کدام بیت گروهی اسمی با ساختار «اسم + صفت + مضاف ٌالیه» دیده می شود؟  164

روز را از شکن طّرة شبگون بنماي پردة ابر سیاه از مه تابان بگشاي 

سنبل غالیه سا بر گل خودروي مساي  کاکل مشک فشان بر مه شب پوش مپوش 

گردد از مهر تو چون ماه نو انگشت نماي هر که در ابروي چون ماه نوت دارد چشم 

وي شب تیره اگر عمر منی دیر مپاي اي مه روشن اگر جان منی زود برآي 

در همۀ بیت هاي زیر فعل مجهول یافت می شود به جز ..................  .  165

گفته آید در حدیث دیگران  خوش تر آن باشد که ِسّر دلبران 

چو شد ساخته کار گرز گران  بر آن دست بردند آهنگران 

بخفت و نیاسوده گشت اندر آن  سرش گشت از اندیشۀ دل گران 

بدان شب کجا کشته  شد ژنده رزم  یکی سخت سوگند خوردم به بزم 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. ضمیر پیوسته در دو نقش دستوري متفاوت به کار رفته است.  166

حاشا که من شوم دور از خاك آستانت  گر تو زنی به تیرم، دل از تو بر نگیرم 

محرمی نیست که آرد خبري سوي توام  همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت  

کی ات به روز میّسر شدي جهان داري  گرت به شب نبدي سر بر آستانۀ حق 

اکنون نمی دهد مگرش بال و پر بسوخت  مرغ سپیده دم که خبر داد از توام 

در همۀ ابیات، واژه هاي «مرّکب» و«وندي - مرّکب» وجود دارد؛ به جز: ...................  167

سالک به پاي خویش تکاپو نمی کند  آب روان به قوت سرچشمه می رود 

شبنمی سیراب دارد باغ و بستان مرا  مزرع امید من از سیر چشمی تازه رو است 

رحم است بر دلی که شود راز دار ما  آتش به پرده سوزي اسرار عشق نیست 

پیر چون گردد سبک رو صاحب تمکین شود  چون کمان حلقه گردد تیر بی پر گوشه گیر 
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در کدام گزینه گروه اسمی همراه با وابستۀ پیشین به کار رفته است؟  168

 در میان این و آن فرصت شمار امروز را  سعدیا دي رفت و فردا همچنان موجود نیست  

 زیرا که رستخیز من اندر قیام اوست آن قامت است نی به حقیقت قیامت است 

آن نفس است از دهنت یا عبیر   آن عرق است از بدنت یا گالب 

گو من به فالن زمین اسیرم  چون می گذري به خاك شیراز

در متن زیر ، به ترتیب چند واژة «وندي» و چند واژة «وندي- مرّکب» وجود دارد؟  169
«اگر فردوسی را به یک  دلی و دوستی دیرین می پذیریم، اگر سعدي پناه دل زدگی هاي ماست و ...، از آن است که سروده هاي آن نام آوران و سخنورانی

مانند آنان تپنده و شورانگیز است.»

هفت، سه شش، چهار هشت، سه هفت، چهار

در کدام گزینه گروه قیدي وجود ندارد؟  170

چه بندها که ندارد وجود ازین مردم  چو نی ز حرص کمربسته می دمند از خاك

 من از همواري این خلق ناهموار می ترسم خطر در آب زیرکاه بیش از بحر می باشد 

ببر عالقۀ پیوند زود از این مردم   زمین شور کند تلخ آب شیرین را

همه از مار و من از مهرة این مار می ترسم ز خال عنبرین افزون ز زلف یار می ترسم

در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟  171
«کالس ما شاگرد زیادي نداشت. همۀ شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم می نشستند. در حالی که کالس ده ردیف نیمکت داشت و من براي امتحاِن

چشم مسلّح، ردیف دهم را انتخاب کرده بودم. این کار با شرارت مختصري که داشتم، سوءظن پیرمرد معلّم را تحریک کرد.»

نه - پنج  هشت - پنج نه - سه هشت - شش

تعداد ترکیب هاي وصفی و اضافی، به ترتیب در کدام گزینه نادرست است؟  172

گداي یارم و بر هرکه در دو عالم شاه (سه - دو)  اسیر عشقم و از هرچه در جهان فارغ 

بسوزد خانه را، ناخوانده مهمانی که من دارم (دو - دو)  غم عشق تو، هر دم آتشی در دل برافروزد 

در شب تار عدم شمع مزاري شد مرا (دو - سه)  هر چراغی در ره گم  گشته اي افروختم

هرجا که چون نسیم سحر، پا گذاشتیم (سه - سه)  صد غنچۀ دل، از نفس ما شکفته شد  

ابیات زیر به ترتیب چند جمله و چند شبه جمله دارد؟  173
چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید  

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها» گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش 

هشت - صفر  هفت - دو  هفت - یک  هشت - یک 

در بیت «گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبیح گوي و من خاموش»، کدام گزینه دیده نمی شود؟  174

حذف فعل به قرینۀ معنوي  مفعول  صفت اشاره  مسند 

ترتیب نقش واژه هاي مشخص شده در همۀ گزینه ها درست است؛ به جز   .................. .  175

 در تمناي که سرگرم شتاب است آفتاب (مضاف الیه - مضاف الیه) نعل ماه نو در آتش ز اشتیاق روي کیست؟ 

از دوزخیان پرس که اعراف بهشتست (صفت - نهاد)  حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 

آن را که شوق تشنه دیدار کرده است (نهاد - مسند) در عین وصل می تپد از تشنگی به خاك 

که یوسف بر لب نیل آرزوي آب چه دارد (مفعول - مضاف الیه) نگردد تشنه خاك وطن سیراب در غربت 
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در ابیات زیر به ترتیب چند ضمیر پیوسته در نقش مفعولی و اضافی به کار رفته است؟   176
آب حیات است عشق در دل و جانش پذیر   الف) عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر 

که هر خاري به تسبیحش زبانی است   ب) نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است 

امروز بر آن نیست که دیروز بر آن بود  ج) دیروز بر آن بود که بازم بنوازد 

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  د) مرغ دل تا دام زلف و دانۀ خال تو دید  

چهار - دو  دو - چهار  پنج - یک  سه - سه 

کدام بیت «واو» ربط ندارد؟  177

گشت شیطان خود به او صد بار جفت   هر که بد کرد و بدان را بد نگفت  

 وین دل مسکین دارد به هواي تو سري  همه اندوه دل و رنج تن و درد سري 

چون حاصل عمرم این زمان است   از رفته و نامده چه گویم 

صدف آورده به کف دّر و قراري دارد   بحر می جوشد و جز باد ندارد در کف 

نقش دستوري ضمیرهاي پیوسته در ابیات زیر به ترتیب کدام است؟  178
«جهانا چه بدمهر و بدخو جهانی
خوري خلق را و دهانت نبینم  

ستانی همی زندگانی ز مردم 

چو آشفته بازار بازارگانی 
خورنده ندیدم بدین بی دهانی

ازیرا درازت بود زندگانی»

مضاف الیه - مضاف الیه  مفعول - مضاف الیه  مضاف الیه - مسند  مفعول - مسند 

نقش دستوري کدام واژة بیت زیر نادرست مشخص شده است؟  179
چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» «گر در طلبت ما را رنجی برسد، شاید 

بیابان ها: نهاد  عشق: متمم  رنج: نهاد  ما: متمم

در کدام گزینه وابستۀ وابسته به کار رفته است؟  180

 در جهان است و برون است از جهان پیداست کیست  آن به دل نزدیک دور از چشم، کز لطف گه

 زیر ابر این آفتاب از دیدة گستاخ کیست؟  عارض او در نقاب از دیدة گستاخ کیست

 عالمی در خواب ناز از دیدة بیدار کیست؟  دیده بانی هست الزم کاروان خفته را

 سبزه را مژگان تر یا رب ز شوق نام کیست  زاري بلبل ز شوق گل بود، پوشیده نیست

در کدام ابیات، نقش «تبعی» یافت می شود؟  181
 تاروپود خود گسستم از خودي الف) رفته رفته با تو پیوستم ز خود 

 سر جمله سعادت هاست خدمت  ب) بهین جمله خدمت هاست، خدمت
 خستۀ غمزة ستمگر توست  ج) دل ما بیدالن سودایی

 واندرین دنیا براي کیستی؟ د) تو ندانستی که تو خود چیستی؟

ج، ب د، ج ب، د ب، الف
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در عبارت زیر چند «ترکیب وصفی» وجود دارد؟  182
«بنابراین خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل، بلکه به بیشتر از آن احتیاج نداشت در خانۀ مشترکی که
خانوادة دیگري هم در آن زندگی می کردند، یک اتاق داشت. خانۀ کهن سالی بود و عاري از امکان آسایش. در همان یک اتاق زندگی خود را متمرکز

کرده بود.»

ده نه هشت هفت

نقش دستوري گروه هاي اسمی مشخص شده در کدام گزینه تمامًا درست است؟  183

 اندیشۀ جان و بیم سر نیست (نهاد - مسند) سعدي، چو امید وصل باقی است  

 ترك مست است مگر میل کبابی دارد (مفعول - نهاد) چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر  

که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را (نهاد - مفعول)   غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل  

 نه عجب گر آب حیوان به درآید از سیاهی (متمم - قید)   خضري چو کلک سعدي همه روز در سیاحت 

«وابستۀ وابسته» در همۀ مصراع ها به جز  .................. وجود دارد.  184

یک کربال شکوه به چشمت نهفته است  آیینۀ نگاهت، پیوند صبح و ساحل 

آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه هاي غم و درد  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ 

در کدام بیت «وابستۀ وابسته» از نوع «صفِت مضاٌف الیه» به کار رفته است؟  185

 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت  زان یار دلنوازم شکري است با شکایت  

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت بی مزد بود و منّت هر خدمتی که کردم  

 زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود  

کش صدهزار منزل بیش است در بدایت    این راه را نهایت صورت کجا توان بست 

در همۀ گزینه ها جمله اي بر اساس «نهاد + مفعول + مسند + فعل» است؛ به جز ..................  .  186

بندة شایسته را چون می توان آزاد کرد؟ بندة مقبل به آزادي سزاوارست، لیک 

خضر دیوار یتیمی را اگر آباد کرد  شست دستش را به آب زندگی معمار صنع 

هر که روي خویش وقف سیلی استاد کرد  خط آزادي گرفت از گوشمال روزگار

ورنه مطلب را به همت می توان ایجاد کرد ما دل خود را به نومیدي تسلی داده ایم

تعداد جمله هاي وابسته در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز  .................. .  187

 گفتم که خوش نوایی از باغ بینوایی  گفتا کدام مرغی کز این مقام خوانی 

گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی  گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی  

 گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات   گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات 

 گفت پندارم که بحري پر ز مشک و شکر است   با خرد گفتم توانی گفت این اعجوبه چیست 

در کدام گزینه دو نوع نقش َتَبعی به کار رفته است؟  188

بود خود سیمرغ، سی مرغ مدام  خویش را دیدند سیمرغ تمام 

که تو خود دانی اگر زیرك و عاقل باشی  من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش 

قبیله اي است که مجنون شوند لیلی را قبیله ها همه عاشق شوند با تو ولی

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

در کدام گزینه فعل مجهول وجود ندارد؟  189

آن نبشته خوانده آید در نظر  چون نویسی کاغذ اسپید بر 

هر بند گشاده شد به جز بند اجل  بگشادم بندهاي مشکل به حیل 

که تابید ازو فره ایزدي  چنان شاه پالوده گشت از بدي

بهشتی بود شسته پاك از گناه  کسی کو شود کشته زین رزمگاه 
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در همۀ عبارت هاي زیر هر سه نقش دستوري «مفعول»، «مسند» و «متمم» دیده می شود به جز عبارت گزینۀ  ..................  190

خورجینکی بود که بفروختم و از بهاي آن درمکی چند، سیاه، در کاغذي کردم. 

چون آن درمک ها  پیش گرمابه بان نهادم، در ما نگریست؛ پنداشت که ما دیوانه ایم.

وزیر ملک اهواز، مردي اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب، به بصره آمد.

مرا در فضل مرتبه اي زیادت، لیک هیچ چاره ندانستیم. خدا از ما خشنود باد. 

در عبارت زیر، به ترتیب چند واژه (اسم یا صفت) با بن ماضی و چند واژه با بن مضارع ساخته شده است؟   191
«یاد دارم که شبی در کاروانی بودم و سحر در کنار بیشه اي. شوریده اي که در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه  بیابان گرفت. چون روز شد

گفت: بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند از رخت؛ مرّوت نباشد آنان در تسبیح و من به غفلت، خفته.»

سه - صفر  دو - صفر  دو - یک  سه - یک 

در کدام گزینه «جملۀ مرکب» وجود ندارد؟  192

تو گویی اشیا گنجینه هایی از رازهاي شگفت خلقت هستند، اما تو تا به حال در نمی یافته اي. 

تا با خاك انس نگیري، راهی به مراتب قرب نداري. 

معلم پاي تخته رسید؛ گچ را گرفت؛ برگشت و گفت: «خرگوشی می کشم تا بکشید.» 

از آن، دو دست جامۀ نیکو ساختیم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم. 

در کدام بیت نهاد و مسنِد یک جمله پس از فعل اسنادي آن جمله آمده است؟  193

 زبان هم الل می گردید اگر می بود کر گوشم  شنیدن شد دلیل این قدر بی صرفه گویی ها

 که این افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم  حدیث عشق سرکن گر عالج غفلتم خواهی

 که سعی غیر می بندد صداي خویش در گوشم  به رنگ چنبر دف آن  قدر از خود تهی گشتم 

 کدامین پنبه سیماب تو شد اي بی خبر گوشم ز ساز هر دو عالم نغمۀ دلدار می جوشد

در کدام گزینه گروه اسمی در نقش مفعول یافت می شود؟  194

 افالك را به آرزوي ما مسیر نیست  با گردش زمانه بساز اي همام چون  

 خضر را آب حیات آیینۀ اسکندر است  مرد ره بین را ز دل مخفی نماند جام جم 

 حال آن مست چه باشد که سبویی دارد  ما به یک کاسه چنین مست و خراب افتادیم  

 ور نسازد می بباید ساختن با خوي دوست  دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم  

در کدام گزینه گروه اسمی در نقش مفعول یافت می شود؟  195

افالك را به آرزوي ما مسیر نیست  با گردش زمانه بساز اي همام چون  

 خضر را آب حیات آیینۀ اسکندر است  مرد ره بین را ز دل مخفی نماند جام جم 

حال آن مست چه باشد که سبویی دارد    ما به یک چنین مست و خراب افتادیم 

 ور نسازد می باید ساختن با خوي دوست   دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم 

تعداد جمالت کدام بیت بیشتر است؟  196

 پروا مکن بشتاب، همت چاره ساز است  گاه سفر آمد برادر، ره دراز است

 بیا که یاد تو آرامشی ست طوفانی  کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

 ترك من خراب شبگرد مبتال کن  روسر بنه به بالین، تنها مرا رها کن

 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن  دردي ست غیر مردن کان را دوا نباشد

در کدام گزینه گروه «مفعولی» وجود دارد؟  197

هر جا که تویی تفّرج آن  جاست  ما را َسِر باغ و بوستان نیست  

عقل را با عشق دعوي باطل است  شوق را بر صبر قّوت غالب است  

چشمی و هزار چشمه آب است  باز آي که از غم تو ما را  

بس دیو را صورت فرزند آدم است  نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است  

26

ی
ب دستور زبان فارس

ت فوق العاده و جذا
س

236ت
دبیرستان پاکان



کدام گزینه نقش دستوري واژة «امروز» را به ترتیب در ابیات زیر نشان می دهد؟   198
 از بس که جان به فکرت فردا در اوفتاد  الف) امروز گشت پیش دلم رستخیز نقد  

هم عمر بی نهایت و هم ملک بی شمار  ب) امروز روز توست و تو داري در این جهان 

 محنت امروز را اندیشۀ فرداي من  ج) با کمال ناگواري ها، گوارا کرده است 

قید، نهاد، مضاٌف الیه  نهاد، نهاد، مفعول  مسند، نهاد، مضاٌف الیه  مسند، قید، مضاٌف الیه 

در کدام گزینه رابطۀ «تضّمن» میان واژگان وجود ندارد؟  199

چون زادسرو مرد کشاورز در بهار   تا در چهار فصل بپیرایم این درخت  

نادر رسد که میوة اول رسیده اند  دست گدا به سیب زنخدان این گروه  

دست بیگانه بدان سیب زنخدان مگذار   من که از پسته و بادام تو دورم باري  

 قوت اعضا کرم کن دست و پایی ده مرا  مشت گل را داده جان و مرغ عیسی کرده اي 

فعل نوشته شده در برابر کدام بیت، مربوط به جملۀ هسته در جملۀ غیرسادة آن بیت نیست؟  200

هر آن گیاه که برگش به نیشتر ماند                      ماند   کنید داخل اجزاي نوشداروي ما  

که کند شاه ختن پیش تو نافرمانی                 است تو به خوبان همه فرمان دهی و عین خطاسـت  

هر یک چه دهم شرح که بر من چه جفا کرد             دهم  زلفت به سر خویش و جمالت به جدایی  

 چو طوطی از رِه تلقین عندلیب سخنور                    نماند   بسی نماند که گردد دهان غنچۀ خندان 

در گروه کلمات زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی داراي غلط امالیی هستند؟   201
«آخرین رمق ها، شبح شما، هزین ترین لحن، زلّه شدن بچه ها، تّل خاك، انهدام تیربار، صداي محیب، مالحظۀ ماه، جثۀ آدم، اصرارهاي من، لولۀ سالح،

تهدید دشمن، تفره رفتن شما»

دو - دو  سه - دو  سه - سه  دو - سه 

در همۀ گزینه ها واژه اي به کار رفته است که هم معناي قدیم را حفظ کرده و هم معناي جدید گرفته است؛ به جز  ..................  202

بیامد گرفت اسب او را به دست  سرش را به فتراك زین برببست  

که تیغ ما به جز از ناله اي و آهی نیست  عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم  

چون تماشاي گل و الله و شمشاد کنید  یاد از این مرغ گرفتار کنید اي مرغان  

برآشفت و برتاخت از وي عنان  رکابش ببوسید روزي جوان  

ـَ م» در پایان مصراع دوم کدام گزینه ها به ترتیب، «مفعول و متمم» است؟  نقش ضمیر «ـ  203
آدم آورد در این دیر خراب آبادم  الف) من ملک بودم و فردوس برین جایم بود  

به هواي سر کوي تو برفت از یادم ب) سایۀ طوبی و دلجویی حور و لب حوض  
 چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم  ج) نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار  

هر دم آید غمی از نو به مبارك بادم  د) تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق  
ورنه این سیل  دمادم ببرد بنیادم   هـ) پاك کن چهرة  حافظ به سر زلف ز اشک  

ج - هـ  الف - هـ  ب - د  الف - ج 

تعداد صفت هاي بیانی  به عنوان وابستۀ پسین در همۀ گزینه ها به جز  ..................  یکسان است.  204

اشعار خاقانی شنو چون ُدّر شهوار آمده  راز سلیمانی شنو زان مرغ روحانی شنو  

 راستی تو همه جانی و جهان چون پیکر  چشم بینا، دل دانا، لب گویا داري  

طفل آب افتاده را ماند که دارد سرنگون  دور از آن لب هاي خندان چشم گریان کمال 

 که ُحسن پاك دامن قدر چشم پاك می داند  مرا از عّزت شبنم در این گلزار روشن شد 
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در کدام بیت، تعداد واژه هایی که ساخِت «صفت بیانی» دارند، بیشتر است؟  205

 گر به جانی می دهد اینک خریدار آمده ست  ساربانا یک نظر در روي آن زیبانگار

 کآتش افروخته است آن یا شکفته بوستان  بوستان دیدار و آتش کار و نشناسد خرد

 کز گریه عذرخواهی من تاك می کند  من چون ز می شکفته نباشم در این چمن

 چشم زّرین چنگ آن غارتگر دین را ببین  نرگس نیلوفري، مژگان زّرین را ببین

در کدام گزینه واژة مشخص شده صفت بیانی نیست؟  206

 خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را  همه را دیده به رویت نگران است ولیکن

 که بس پر نور و روحانی دیار است  همانا کاین دیار اندر بهشت است

 با یکی افتاده ام کاو بگسلد زنجیر را  من که با مویی به قوت برنیایم اي عجب

 هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را  اي که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز

در چند تا از ابیات زیر به ضمیر پیوستۀ «ش» در انتهاي بیت، می توان نقش دستوري مفعول را نسبت داد؟  207
 بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش  دلبرم شاهد و طفل است و به بازي روزي

 که بد و نیک ندیده ست و ندارد نگهش  من همان به کو از او نیک نگه دارم دل
 گر چه خون می چکد از شیوة چشم سیهش  بوي شیر از لب همچون شکرش می آید

 خود کجا شد که ندیدم در این چند گهش  از پی آن گل نورسته دل ما یا رب
 ببرد زود به جانداري خود پادشهش  یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند

چهار بیت سه بیت دو بیت یک بیت

انواع «و» در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟  208
 تویی معدن حمد و قطب ثنایی  اگر مدح و حمد و ثنا راست معدن

ربط، ربط، عطف ربط، ربط، ربط عطف، عطف، ربط عطف، عطف، عطف

در همۀ گزینه ها ساختار صفت مفعولی و نسبی وجود دارد به جز ..................  209

 تا مگر زنده شوم زان نفس روحانی  با من کشتۀ هجران نفسی خوش بنشین

 که باید پرتو فانوس را پیراهن پاکی  فروغ شمع جان شد در تن آلوده ظلمانی

 زیرا که زر مرده آن سوي ناروان است  این یار زر نگیرد جانی بیار زّرین

 کی به عزیزي رسد، یوسِف نفروخته؟  در وطِن خود گوهر، آبله اي بیش نیست

در همۀ گزینه ها به جز .................. صفت بیانی نسبی یا لیاقت به عنوان وابستۀ پسین به کار رفته است.  210

 دلیل سوز دلش رنگ عاشقانۀ اوست  شب دراز چه پرسی که چیست حالت شمع

 در میکده علمی است که آموختنی نیست  در مدرسه آموخته اي گرچه بسی علم

 همچو طفالن آستین خود به دندان می گزد  موسی از شرم صفاي ساعد سیمین او

 نهان در زیر لب هر کس که راز گفتنی دارد  زبان مار جاي خار دارد زیر پیراهن

در کدام گزینه، جملۀ مرکب وجود ندارد؟  211

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها  گویند مگو سعدي، چندین سخن از عشقش

 بزد اسب کاید بِر اشکبوس  ز قلب سپاه اندر آشفت طوس

 خرمن سوختگان را همه گو باد ببر  روي بنماي و وجود خودم از یاد ببر

 ولیکن چون تو در عالم نباشد  من از دسِت تو در عالم نهم روي
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. نقش هاي تبعی بدل و معطوف هر دو وجود دارد.  212

آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که مشت خونین و بی تاب قلبم را زیر باران هاي غیبی سکوتش می گیرم.

شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند، شب دیگري است. شبی که از بامداد آغاز می شود، شب کویر به وصف نمی آید.

این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی، معلّم اّول، که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم ِمهر یک پرستار.

نخستین بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که بعضی از قّصه هاي بسیار اصیل ایرانی را شنیدم به عالم افسانه ها - که آن همه پررنگ و نگار و پّران است - راه پیدا کردم.

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده در کدام گزینه متفاوت است؟  213

به نور طلعت تو آفتاب می بینم چو ماه روي تو ما را جمال بنماید

 گرفت این می ُپر زور چون عسس ما را نداد عشق گریبان به دست کس ما را 

 ما را همان ز شکوة روزي دهان ُپر است دندان ما ز خوردن نعمت تمام ریخت 

ز باده شد غم و اندوه بیشتر ما را چو تخم سوخته کز ابر تازه شد داغش

«نهاد» در مصراع نخسِت کدام بیت حذف نشده است؟  214

  چون باد سحرگاهم در بی سروسامانی             چون زلف توام جانا در عین پریشانی

  در دیدة بیدارم پیدایی و پنهانی             در سینۀ سوزانم مستوري و مهجوري

 کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی              دل با من و جان بی تو نسپاري و بسپارم

روي از من سرگردان شاید که نگردانی              اي چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت

نقش دستوري واژة «اینجا» در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  215

منزل راحت و ریحان و سرور است اینجا  موسم عشرت و شادي و نشاط است امروز 

روشنم گشت چو خورشید که طور است اینجا  اگر آن نور تجلّی است که من می بینم 

خالی از غیبت و عاري ز حضور است اینجا  یار هم غایب و هم حاضر و چون درنگري 

جام می نوش که از صومعه دور است اینجا  سخن از خرقه و سجاده چه گویی خواجو 

هستۀ گروه اسمی در کدام گزینه نادرست مشخص شده است؟  216

پسر به خواست خداوند بزرگ می بالد و نیرو می گیرد و سرانجام، نام و نشان خود را از مادر می پرسد.

این فرصت گران بها را کاوه فراهم می آورد؛ یعنی یکی از مردم فرودست و پاك دین که سر و کارش با آهن است و رنج و زحمت.

در محیطی که پادشاه بیدادپیشۀ ماردوش به وجود آورده بود، تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت.

همین اشاره کافی است که پادشاه بدمنش به جستجوي چنین نوزادي فرمان دهد.

درکدام گزینه، جملۀ مرکب دیده نمی شود؟  217

به غیر مصلحتش رهبري کند ایام هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست 

سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد  چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او 

چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند   گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی 

امکان شکیب از تو محال است و قناعت  از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم 

نقش دستوري واژه هاي مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟  218
 به ُکنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق»  «حالوتی که تو را در چه زنخدان است

نهاد، مضاف الیه، مضا ّالیه، نهاد مسند، مفعول، مضاف الیه، نهاد مسند، مضاف الیه، صفت، مفعول نهاد، مفعول، مضاف الیه، نهاد

در کدام بیت، مجموع وابسته هاي پیشین و پسین با سایر گزینه ها متفاوت است؟  219

 چو از میان چمن بوي آن کالله برآید  نسیم در سر گل بشکند کاللۀ سنبل

 ز باغ عارض ساقی هزار الله برآید  چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید

 که شمه اي ز بیانش به صد رساله برآید  حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است

 خود کام تنگدستان کی ز آن دهن برآید  از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
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همۀ بیت ها به جز بیت  ..................  فاقد «نقش تبعی» هستند.  220

بازم به یک شبیخون بر ُملک اندرون زد  خود کرده بود غارت، عشقش حوالی دل  

چون شوم مست از شراب ناب خوابم می برد  سبزة خوابیده را بیدار سازد آب و من  

تا تو خود را می رسانی می کند مجنون مرا  آن که در دل خیل وسواسش پیاپی می رسد 

کافتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب است  هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا  

در ابیات زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و چند «ترکیب اضافی» به کار رفته است؟  221
 ز یاران عاشق حکایت کنیم  «بیا عاشقی را رعایت کنیم

 بزن زخم انکار بر جان ما  هال منکر جان و جانان ما
 که بی زخم مردن غم عاشق است»  بزن زخم، این مرهم عاشق است

یک، هفت سه، نه سه، هشت یک، نه

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. هم «واو» عطف وجود دارد و هم «واو» ربط.  222

واي بر آن کس که می گردد خریدارم چو شمع  حاصل من آه و افسوس است و اشک حسرت است

کان را به شبی برند و این را به تبی   بر مال و جمال خویشتن غّره مشو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معّما را   حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو 

سر تو سبز و دلت شاد و تنت بی آزار   دوستان جمع و ندیمان خوش و دولت باقی

در همۀ ابیات به جز  ..................  «حرف پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز» هردو، به کار رفته است.  223

 می افتم و می گردم چون گوي به پهلوي  سرگشته چو چوگانم و در پاي سمندت

 زبانش هست اما آتشین نیست  کسی کش آن زبان در آستین است

 عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم  روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل

 ولی تنم ز ضعیفی و الغري نکشد  دلم به جان غم عشق تو می کشد تا هست

در دو بیت زیر، چند وابستۀ پسین از نوع «مضاف الیه» وجود دارد؟  224
 یادش به خیر خنجر مژگان یار من  «چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه

 اي مایۀ قرار دل بی قرار من»  آخر قرار زلف تو با ما چنین نبود

یازده ده نه هشت

در همۀ گزینه ها تعداد هسته ها یکسانند به جز  ..................  225

  دل بر جهان مبند که با کس وفا نکرد  دانی که بر نگین سلیمان چه نقش بود

 به زیر دندان چون موم یافت سندان را  به فّر دولت او هرکه قصد سندان کرد

 تو شان رها کن چون هوشیار، مستان را  اگر شراب جهان خلق را چو مستان کرد

 که دیو خواند خوش آید همیشه دیوان را  بگویشان که شما به اعتقاد دیوانید

در میان واژگان زیر چند واژه معناي پیشین خود را از دست داده اند و با پذیرفتن معناي جدید به دوران بعد منتقل شده اند؟   226
«یخچال - دستار - کثیف - سوگند - زیبا - شوخ - دبیر - مرّمت - ناب - سالوس - شیرین - شادي - فتراك - مزخرف»

پنج شش هفت هشت

در کدام گزینه واژه اي با ساختار صفت بیانی فاعلی دیده می شود؟  227

 که این بستان و آن بستان، براي یادگار اي دل  جهان بی نوا را جان، بداده صد در و مرجان

 بزن زخم انکار برجاِن ما  هال منکر جان و جاناِن ما

 تا چند به جان دیگران، خواهی زیست  گریان بَِر وصل شد که تدبیرم چیست

 فهم عاجز شود از حّقۀ یاقوت انار  عقل حیران شود از خوشۀ زرین عنب
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در همۀ گزینه ها شیوة بالغی دیده می شود به جز گزینۀ ..................  228

 ز دوران بسی نامرادي بري  اگر هرچه باشد مرادت خوري

 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را  همه شب در این امیدم که نسیم صبهگاهی

 زانکه آه دردمندان کم ز نفخ صور نیست  روزي اندر کوي خود بینی قیامت خاسته

 در کوي تو گر رخنه دیوار نباشد  مکتوب مرا در بغل خود که گذارد

در همۀ ابیات به جز بیت  .................. «حذف فعل» به قرینۀ معنوي (معنایی) صورت گرفته است.  229

همان بهتر که با فرزانگان دیوانه ننشیند ز چشم شور،آب زندگانی تلخ می گردد

رغبت جان و تمنّاي جهانم بی تو تو بُدي جان جهانم به روان تو که نیست

کاندر دو جهان دوست ندارم مگر او را  سوگند خورم من به خدا و به سر او

آن را که میّسر نشود حّج پیاده آن به که به گرد دل درویش کند طوف

در چند تا از ادبیات زیر حذف فعل رخ داده است؟  230
ما و سماع و بادة رنگین و زلف یار «اکنون که تّر و تازه بخندید نوبهار

گل ها و الله ها ز پی بوسه و کنار لب ها نهند در سر و سر در سر آورند
بلبل بیان بنده و گل تخت شهریار آن گاه درکشد دم و دم چون شنید و دید

بادا غمان من چون ایادیت بی شمار» گر من عواطف تو فراموش کرده ام

چهار بیت سه بیت دو بیت یک بیت

در متن زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟  231
«براي نمایش هنر نویسندگی بیهقی، حکایات تاریخی اش را به داستانی بلند تشبیه کردم و این سخنی گزاف نیست. موضوع دیگر نکته هاي عبرت آمیز او

می باشد.»

سه - هفت پنج - شش چهار - شش پنج - پنج

کدام بیت فاقد حذف فعل و داراي نقش تبعی است؟  232

با من چه کرد دیدة معشوقه باز من دیدي دال که آخر پیري و زهد و علم

ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من مست است یار و یاد حریفان نمی کند

تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من بر خود چو شمع خنده زنان گریه می کنم

هم مستی شبانه و راز و نیاز من  زاهد چو از نماز تو کاري نمی رود

تعداد وابستۀ وابسته در مقابل همۀ ابیات درست است؛ به جز:  233

صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار (یک) از بادة عشق تو یکی جرعه چشیدیم

به جاي خویشتن باشد اگر صد بار می چینم (دو) گلی کز ُحسن روزافزون آن دلدار می چینم

ولی طراوت گل هاي این چمن باقی است (سه) بهار حسن تو نازم، که صد چمن پژمرد

دل هر کس که ز زنگار خودي پاك نشد (سه) علف تیغ جهان سوز حوادث گردد

در کدام گزینه نوع «وابستۀ وابسته» متفاوت است؟  234

 آن کس که نهد در طلب وصل تو پایی  باید که سري در نظرش هیچ نیرزد

 رود تا بر زمینم استخوان هست  مبر ظن کز سرم سوداي عشقت

 گر باز کنند از شکن زلف تو تابی  از بوي تو در تاب شود آهوي مشکین

 هرکس از سویی به در رفتند و عاشق سوي دوست  هر کسی را دل به صحرایی و باغی می روي

با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟  235
پروین، کسی سپرد که بار گران نداشت»  «آسوده خاطر این ره بی اعتبار را

یک واژة مرکب در نقش قید به کار رفته است. جملۀ وابسته، از اجزاي (نهاد + مفعول + فعل) تشکیل شده است.

دو گروه مفعولی در بیت به کار رفته است که هر دو با وابسته همراه است. در بیت حذف فعل به قرینۀ معنوي دیده می شود.
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در ابیات زیر هر دو نوع جملۀ «نهاد + مسند + فعل» و «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دیده می شود، به جز بیت گزینۀ  .................. .  236

باد تا زلفش پریشان کرد گشتم خاکسار  آتشی دارم به دل از آن دو لعل آبدار 

از چه عهدش با جوانان سمن بر تازه شد عهد پیري داشت فخري را ز کوي عشق، دور 

زنهار وصل را گو تا دستشان بگیرد  در پاي غم فکنده است هجر تو عالمی را 

حجرة دیو خوان که آن دل نیست  هر دلی کو به عشق مایل نیست 
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: قضا، کشور تدبیر را زیر و زبر می سازد ..................  بازگردانی مصراع اوِل بیت گزینۀ   1
بررسی سایر گزینه ها:

): غفلت ما را سبب ..................  سبب غفلت ما گزینۀ (

): جان غافل را سفر  سفر جاِن غافل / پاي خواب آلوده را منزل  منزِل پاي خواب آلوده گزینۀ (

): طفل طبعان را دل  دِل طفل طبعان گزینۀ (

وابستۀ پیشین  وابسته هاي پیشین: هر گاه (صفت مبهم) / یک شکل (صفت شمارشی)    2

وابسته هاي پسین: عناصر ادبی / شکل هنري / ي در اثري مطلوب / احساسات / اندیشۀ وي /تغییر رفتار او   وابستۀ پسین

پنج واژه اي که از «اسم + صفت»، صفت مرکب ساخته اند، عبارت اند از: «باالبلند،  گردن کلفت، ریش سفید، پابرهنه، قد بلند»  3

«نرم خو»: کسی که خوي نرم دارد/ «بدحال»: کسی که حال بد دارد./ «شیرین کالم»: کسی که کالم شیرین دارد.  4
واژه هاي «نصیحت پذیر، سرباز، جامعه شناس»، در حقیقت جمالت سه جزئی با مفعول هستند که مفعولشان وابسته ندارد./ «شب کاله»: واژه مرّکبی است که از یک گروه اسمی ساخته شده از هسته

و وابسته است که جاي هسته و وابسته در آن عوض شده است: کاله شب.

در گزینۀ  ضمیر اشاره وجود دارد: این، کیست؟ (چه کسی است؟) این، یوسف ثانی است، مگر این، یخضر و الیاس است؟ آیا این، آب حیوانی است؟  5
بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: «این» صفت اشاره/ «دو» هسته  گزینه ي «

»: حاجی قوام  شاخص  گزینه ي «

»: «هر» صفت مبهم/ «دو» صفت شمارشی/ «جهان» هسته گزینه ي «

ترکیب «ابرویش» در اصل به شکل «ابرو + َ ش» است. مانند کتابش، دستش و ... اما چون واژة «ابرو» با مصوت بلند (او) تمام شده، میان این کلمه و ضمیر (  َ ش).  6
«ي» میانجی آمده است که فرآیند افزایش واجی محسوب می شود.

صفت  اسم  صفت: سفیدپوست، خوش خط، زیردست، خوش بخت، بزرگ سال   7

صفت  اسم  اسم : سه گوش، سفید رود، نخست وزیر، سیاه چادر، چهل چراغ

صفت / قید  اسم  اسم: باالدست / اسم   صفت   صفت: ریش سفید 
کلمات زیر نمونه اي براي این الگو اند: رادمرد، بلندقامت، زیردست، بدبخت، خوش بخت، خوش حساب، خوشحال، سفیدپوست، تنگ چشم، تنگ حوصله، خوش خط، خوش

برخورد، بدگمان، پرزور، کم دوام، کوچک سال، بزرگ سال، واژة سه گوش از صفت+اسم  اسم ساخته شده

دستور: از دست دادن معناي پیشین و پذیرش معناي جدید  8
دستار: حذف از فهرست واژگان 

خوب: ادامۀ حیات با همان معناي قدیم
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: تمام واژه ها متروك شده اند.  گزینۀ «

»: معانی قدیم خود را از دست داده و معناي جدید پذیرفته اند.  گزینۀ «

»: با حفظ معناي قدیم، معناي جدید هم گرفته اند.  گزینۀ «

در گزینۀ  نیز مانند بیت صورت سوال ضمیر «ش» نقش مفعولی دارد در حالی که در گزینه هاي دیگر:  9

» سخنش  » مزنش  او را مزن  / کنارش به جان پرورید  او را پرورید. گزینۀ « » منش  براي او معلوم شود. گزینۀ « » تنش  تِن او (مضاٌف الیه) گزینۀ «  براین اساس  گزینۀ «
سخن او

ـِ ش / کودکانه: کودك + انه / گیرا: گیر + ا / آهنگر: آهن + گر واژگان مشتق:نگارش: نگار + ـ  10
واژه ي مشتق= یک جزء معنی دار + یک یا چند جزء معنی ساز   

واژگان مرّکب: سنگدل: سنگ + دل / نمازخوان: نماز + خوان / خودسر: خود + سر 
واژه ي مرّگب: یک یا چند جزء معنی دار

»: جهش ضمیر ندارد. چون در بازگردانی بیت جابه جا نمی شود.  پاسخ: گزینه ي «  11
جهش ضمیرها در سایر گزینه ها:

»: بس که مثل فرهاد آب دیدگان از سرم(من) گذشت ... (مضاف الیه) بیت گزینه ي «

»: گفتم او را ببینم، مگر(م) درد اشتیاقم(من) ساکن شود ... (مضاف الیه) بیت گزینه ي «

»: اگر در این جا نام من را دیدي، قلم را بر سرش(آن) زن(ش). (مضاف الیه) بیت گزینه ي «

» برابر است. «آن (ش) را به کج طبعان ننمایی.»، «ماللت ها»، «محض» و «من» در ابیات با توّجه به فعل جمله «جانور» مفعول است. که با ضمیر «ش» در گزینه ي «  12

» به ترتیب نهاد، مسند و مضاٌف الیه است. » و « » ،« گزینه هاي «

در گزینۀ  و  واژه هاي خود و خویشتن ضمیر مشترك هستند و در گزینۀ  هوا (اسم) + پیما (بن مضارع)  اسم مرّکب  13

در گزینۀ  همۀ واژه ها از اسم + بن مضارع  صفت مرّکب هستند.
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در گزینۀ  فقط (جمع کردن) کاهش (ع) وجود دارد. ولی گزینه هاي دیگر به ترتیب: گزینۀ  (باز آمدن - اجرا) گزینۀ (شکست خورده - دستشویی) گزینۀ   14
(شمعدان - برانداختن)

ـَن  ي / زندگی: زنده  ( گ) ي / اصلی: اصل  ي  ـَنده / اسپانیایی: اسپانیا  ي / خواندنی: خواند  ـ واژه هاي مشتق: نویسنده: نویس  ـ  15
واژه ي مرکب ندارد.

ـَـن  ي واژه هاي مشتق مرّکب: تأثیرگذاري: تأثیر  گذار  ي / داستان نویسی: داستان  نویس  ي / انکارشدنی: انکار  شد  
بازگردانی بیت صورت سؤال: «اي طایر قدس، هّمت بدرقه راهم کن که راه مقصد دراز است و من نو سفرم.»  16

«م» بعد از «هّمت»، در مرتّب سازي جمله پس از «راه» و در نقش مضاٌف الیه قرار می گیرد.
فعل هاي «سوختی» به معنی «سوزاندن» و «به کار بردن» نیازمند مفعول و نهاد هستند که به ترتیب «مرد» و «چشم» این نقش را دارند. مرد چشم را می سوزاند و به کار  17

می برد.
گروه هاي «آن خال معنبر، آن خط مسلسل» نقش مفعولی دارد.  18

اگرفعل هاي اسنادي معنی مستقلی داشته باشد دیگر، فعل اسنادي شمرده نمی شوند پس فعل «نیست» به معناي «وجود ندارد» اسنادي نیست و مسند ندارد.  19
«اکنون چاره نیست»: «چاره» نهاد، «اکنون» قید، «نیست» فعل؛  معادل جمله: «اکنون چاره اي وجود ندارد» در گزینه هاي دیگر «غریب» و «شرط عقل» و «سرد» مسند است.

» دو جمله ي ساده دارد:  بیت گزینه ي «  20

- کمند زلف تو در حلق شیخ و شاب افتاد. - خدنگ چشم تو در جان خاص و عام نشست.  
حرف پیوند(حرف ربط) جمله ي پایه و پیرو را باهم ترکیب می کند و جمله ي غیر ساده به وجود می آید. که در بیت اول این گونه نیست. در سایر ابیات «که، هرچند، تا» حروف پیوند هستند.

واژه هاي مشتق: نوشته: نوشت + ه / ایرانی (ایرانیان): ایران + ي / آرمانی: آرمان + ي / قدرتمند: قدرت + مند  21
واژه هاي مرکب: گران قدر: گران + قدر / خودمختار: خود + مختار

واژه هاي مشتق مرّکب: الگوگیري: الگو + گیر + ي / مملکت داري: مملکت + دار + ي / فرماندار: فرمان + دار + ي 

»، «چون» به معنی «مانند» و حرف اضافه است و جمله » «چو، گر، که» پیوند وابسته ساز است و جملۀ غیرساده می سازد ولی در گزینۀ « در گزینه هاي « و  و   22
یک فعل بیشتر ندارد.

عشق به فریادت برسد: «ت» مضاف الیه فریاد است که به عشق چسبیده است؛ لذا جهش ضمیر دارد.  23
سایر گزینه ها: «دلم»: دل من/ «رخم»: رخ من/ «چشمم»: چشم من/ «تنم»: تن من/ «دلم»: دل من

«دل» مناداست ← اي دل  24

(نسوز) صفت به حساب می آیند. (برخوردار) / گزینۀ  در گزینۀ  (رودکی وار) /گزینۀ   25
در بین واژه هاي «کشور» و «ایران»، رابطۀ جزء و ُکل نهفته است، یعنی ایران جزئی از کشورهاست بنابر این رابطۀ تضّمن دارند.  26

بین واژه هاي «فرزند» و «دختر» نیز همین رابطۀ معنایی وجود دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

) «سیر» و «کاشتن» تناسب و تضّمن / «سهند» و «سبالن» تناسب گزینۀ 

) «ارس» و «کارون» تناسب / «سیر» و «پیاز» تناسب گزینۀ 

) «سیر» و «گرسنه» تضاد / «ِگرم» و «وزن» تضمن و تناسب گزینۀ 

» ، «شد» در معناي «گذشت، سپري شد» آمده است که اسنادي نیست. و آن نهاد جمله است. گزینۀ «  27
بررسی گزینه ها:

»: در جملۀ «به رغبت خویش، کمین غالم او شدم».«کمین غالم» گروه مسندي است. (با میل خویش کوچک ترین غالم او شدم) گزینۀ «

»: در جملۀ «این دل از محبّت سرد شد». واژة «سرد» مسند است. گزینۀ «

»: در جملۀ «من اکنون همچون ابروي تو مایل شدم.» واژة «مایل» مسند است. گزینۀ «
در سایر گزینه هاي «واو» نشانۀ ربط و پیوند است زیرا بین جمالت آمده است.  28

بیت «ب»: نغمۀ چنگ و «گردش جام» معطوف هستند.
بیت «د»: «ذلیل» معطوف است.

تشبیه هاي هر بیت:  29

»: «می» به «آفتاب»، «جام» به «آسمان»، «کف ساقی» به «مشرق»، «لب یار» به «مغرب». گزینۀ «

»: «طلب» به «خاك»، «دعا» به «بذر»، «اجابت» به «باران». گزینۀ «

»: «دل» به «مرغ»، «سینه» به «قفس»، «ساز» به «بلبل». گزینۀ «

»: «تو» به «آفتاب»، «من» به «سایه». گزینۀ «

» بین دو جمله آمده است. در حالی که در سایر ابیات، «و» دو کلمۀ درون جمله را به هم عطف کرده است. حرف «و» در گزینۀ «  30
عبارت «اگرت جان بشد» یعنی «اگر جانت بشد، اگر جانت از دست رفت». این عبارت «جهش ضمیر» دارد.  31

واژه هاي غیرسادة مصراع ها:  32

»: دیده: دید + ه / چشمه: چشم + ه / روان: رو + ان گزینۀ «

»: رندي: رند + ي / بدنامی: بد + نام + ي گزینۀ «

»: می پرستان: می + پرست + «ان» نشانۀ جمع گزینۀ «

»: واژه اي با ساختمان غیرساده ندارد. گزینۀ «

» دو واژة غیرساده وجود دارد امّا در گزینه هاي دیگر سه واژة غیرساده دیده می شود. در گزینۀ «  33

»: مردم ساالري: وندي - مرّکب / دینی: وندي گزینۀ «

»: جایگزینی: وندي - مرّکب / مرده پرستی: وندي - مرّکب / کنونی: وندي گزینۀ «
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»: بی نظم: وندي / زندگی: وندي / پیامبر: مرّکب گزینۀ «

»: پاسخ گویی: وندي - مرّکب / پرسش هاي: وندي / دانشجویان: وندي - مرّکب گزینۀ «

»، «آن» وابستۀ پیشین است. «آن» در سایر گزینه ها، ضمیر اشاره است نه صفت اشاره. در گروه «آن سرو خرامان» در گزینۀ «  34
نکته: ضمیر اشاره جایگزین اسم می شود و «هسته» به  شمار می رود، درحالی که صفت اشاره همراه اسم می آید و وابستۀ پیشین محسوب می شود.

در عبارات «(او) الیق دیدار نیست»، «(او) مردم نیست» و «راه بر قصر اجابت یافتن، آسان نیست»، واژه هاي «الیق»، «مردم» و «آسان» مسند هستند. در عبارت «دل  35
نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است.»، «نیست» در ابتداي مصراع فعل اسنادي نیست، چرا که معنی «وجود ندارد» می دهد: «دلی وجود ندارد که در بر چو کبوتر نتپیده است». این واژه در این جا

نهاد است.

* در گزینۀ  واژة «ِفراق» هم آوا ندارد زیرا «فراغ» تلفّظ متفاوتی دارد.  36
بررسی سایر گزینه ها:

): صفیر: فریاد، بانگ / سفیر: فرستاده گزینۀ (

): خان: رئیس طایفه، بزرگ / خوان: سفره، مرحله گزینۀ (

): نقض: شکستن / نغز: خوب و دلکش گزینۀ (
بررسی گزینه ها:  37

»: گروه هاي «رهن خانۀ خّمار»، «همه رندان» و «مرید پیر ساغرگیر ما» در بیت هست که در دو گروه آخر، هر کدام یک واژة غیرساده هست: «رندان» و «ساغرگیر» که هیچ  کدام در خواستۀ گزینۀ «
صورت سؤال نمی گنجد.

»: گروه هاي «نالۀ دلسوز مرغ» و «نالۀ شبگیر ما» محّل بحث است. در مصراع نخست، در گروه «نالۀ دلسوز مرغ»، «ناله» هسته است که ساختار وندي دارد: «نال» بن مضارع «نالیدن» با «ه» گزینۀ «
آمده است. همچنین «دلسوز» مرّکب است: «دل» + «سوز» که بن مضارع «سوختن» است. در مصراع دوم، در گروه «نالۀ شبگیر ما» نیز همین قاعده هست، منتها به  جاي «دلسوز» از «شبگیر» استفاده

شده است که آن هم مرّکب است: «شب» + «گیر» که بن مضارع «گرفتن» است.

»: در گروه «خون درویشان بی طاقت»، واژه هاي «درویشان» که وند «ان» نشانۀ جمع دارد و «بی طاقت» که وند «بی» دارد وندي است، ولی اّوًال دقت کنید در این گروه واژة «خون» ساده است و گزینۀ «
در ثانی، صورت سؤال به دنبال بیتی است که در هر دو مصراع آن، گروهی با هسته و وابستۀ غیرساده وجود داشته باشد.

»: دو گروه «عذرخواه بندگان» و «تقصیر ما» در بیت آمده است که در اّولی هر دو واژه غیرساده است ولی در دومی هر دو ساده: «عذرخواه» ساختار «عذر» + «خواه» بن مضارع «خواستن» گزینۀ «
دارد و «بندگان» وندي است.

» نیز در جملۀ «چشم خونبارش دفتر را در آب می اندازد»، «چشم» نهاد است. در جملۀ «بس گهر تابناك از او بدمد»، «گهر» نهاد است. در بیت گزینۀ «  38
بررسی سایر گزینه ها:

»، در جملۀ «سبزة سیراب را بنگر»، «سبزه» هستۀ گروه مفعولی است. در گزینۀ «

»، در عبارت «مردم دریا»، «دریا» مضاٌف الیه است. در گزینۀ «

» نیز در عبارت «در آب بنگر»، «آب» که پس از حرف اضافۀ «در» آمده است، متّمم است. در گزینۀ «
الگوي هجایی واژة نوگرایی:  39

ـِـگوــُـنـ يءارـ
 مصّوت بلند   صامت   مصّوت بلند   صامت   مصّوت کوتاه   صامت   صامت   مصّوت کوتاه   صامت  

نا + باب: وند + اسم  صفت وندي (ناباب تر)  40

نا + کام: وند + اسم  صفت وندي (ناکام تر)
بررسی سایر گزینه ها:

: نادرست: وند + صفت  صفت وندي گزینۀ 

: نادار: وند + بن فعل  صفت وندي گزینۀ 

: نامعلوم: وند + صفت  صفت وندي گزینۀ 
هر چهار بیت جملۀ غیر ساده دارد.   41

یک. اگر از سر من قدم برگفتی چه شد؟ اگر لطف تو یک دربست، بست؛ به عوض آن ، صد در را گشاد
دو. هر که به درد تو مرد، کام دل خویش را یافت. هرکه از درد تو َجست، درد دل خویش را ُجست.

سه. خادم نقّاش فکر، سال ها خواست که نقش رخت را بر لوح جان ببندد و صورت نبست.
چهار. هر که از جام الست شراب «بلی» خورد، مدام از پی محنت مست محبّت می شود

بررسی واژه ها :  42

»: احترام گذاري: وندي (مشتق)- مرّکب / پاکوب: مرّکب / شهریور: ساده گزینۀ «

»: بوقچی: مشتق (وندي) / پرداخت: ساده / کارآفرین: مرّکب گزینۀ «

»: نوآور: مرّکب / قلندرمآب: مرّکب / مّدعی : ساده گزینۀ «

»: رهگذر: مرّکب / ناجی: ساده / قیچی: ساده گزینۀ «
مصراع «چون شمع هر زمانم آتش به سر برآید» به شکل «چون شمع هر زمان آتش به سرم برآید» بازگردانی می شود که مشخص است جهش ضمیر دارد و ( م )  43

در نقش مضاف الیه است.

) بر اساس الگوي «وند+ اسم: صفت وندي» ساخته شده اند. همۀ واژه هاي گزینۀ (  44
تشریح سایر گزینه ها:  45

): بسیار دان (بسیار داننده) : صفت بیانی فاعلی گزینۀ 

): خشک: صفت بیانی ساده گزینۀ 

): آسمانی: صفت بیانی نسبی گزینۀ 
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در بیت صورت سؤال دو جمله و دو نهاد وجود دارد:  46

جملۀ  – 

جملۀ  – 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ  ):  متمم:  – در افالك  – به چشمان من

گزینۀ  ): «را» فک اضافه: مرا اوج عّزت  اوج عّزِت من

گزینۀ  ): «تو» وابستۀ پسین و مضاف الیه است.
«خدنگ» در مصراع «خدنگی گران بر دل دشمن اند» مسند است؛ دقّت کنید نهاد مصراع پنهان است. در دو بیت صورت سؤال، «چوگان» مضاٌف الیه ترکیب «خم  47
چوگان» است. در جملۀ «روي چرخ، آبنوس شد»، واژة «روي» نهاد و «آبنوس» مسند است. همچنین مصراع «به رفتن لب ماه را داد بوس» به هر کدام از دو شکل «لب ماه را بوسید» یا «به لب ماه بوسه

داد» که بازگردانی شود، «لب» به ترتیب مفعول یا متّمم است و پاسخ نیست.
متن، واژة مرّکب ندارد. واژه هاي وندي و وندي – مرّکب متن:  48

وندي:
ـِ ش / روان: رو + ان / ناله اي: نال + ه + (ا)ي / تشنگی: تشنه + (گ)+ ي / بی تاب: بی + تاب عالقه مند: عالقه + مند / نابینا: نا + بین + ا / اندوخته : اندوخت + ه  / سوزان: سوز + ان / تابش: تاب + ـ

/ دیده: دید + ه
وندي – مرّکب: 

جست وجو: جست + و + جو / بدذاتی: بد + ذات + ي 
بررسی ابیات:  49

»: «برده بود» ماضی بعید و «رفتم» ماضی ساده است. گزینۀ «

»: «گفت» ماضی ساده است، «پذیرد» و «بمیرد» و «بَود» فعل مضارع هستند و «آمده است» که در بیت به شکل «آمدست» نوشته شده، ماضی نقلی سوم شخص مفرد است. گزینۀ «

»: «نماند» فعل مضارع است. «گرفته باشد» ماضی التزامی است. گزینۀ «

»: «از دست بشد» فعل ماضی ساده دارد. «افزوده ام» و «کاسته ام» ماضی نقلی اّول شخص مفرد است. گزینۀ «
تشریح گزینه هاي دیگر:  50

) دعاي اهل دل، مونس دل پاکت باد. گزینۀ 

) که نیلوفر میان آبش است. گزینۀ 

) به َحشر (روز قیامت) نامه را در دست راستم بده گزینۀ 

- روح خالص - سیل خروشان         ترکیب هاي وصفی:   51

- زبان شعر - گذرگاه احساس         - روحش       - سیل روح         - غزل مولوي     ترکیب هاي اضافی: 
اگر بیت صورت سؤال را مرتب کنیم، نقش مفعولی کلمۀ «بلندي» به خوبی مشخص می شود.  52

او  (را) از آن یافت که پست شد. 

در گزینۀ  مفعول وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها: 

: نقش نماي مفعولی «را» کلماِت دوستانش و دشمنانش را به عنوان مفعول مشخص می سازد. گزینۀ 

: کلمۀ لشکرآراي مفعول بیت است. گزینۀ 

: نقش نماي مفعولِی «را» پس از «او» آمده پس «او» در گزینۀ  مفعول است. گزینۀ 

) میر (اي میر) : منادا / بادیه: مضاٌف الیه ) دل: نهاد /   53

) موافق طبع آیدم   موافق طبعـم آید
                                               مضاٌف الیه

تکلیف گزینۀ  که کامًال مشخص است چون اصًال زمان ماضی است آن هم از نوع استمراري، گزینه هاي  و  هم با خواندن ابیات متوجه می شویم در معناي  54
؛ طاووس عرش چیست (آوازه) شهپرم را می شنود. بگردد و برسانم هستند که هر دو می شوند مضارع التزامی پس جواب به راحتی می شود گزینۀ 

مفعول بودن واژة «خود» که خیلی واضح است، چه کسی را به چشم حقارت بدید؟ خود را اما براي فهمیدِن نقش دستورِي ضمیر پیوسته در مصراع دوم، (ش) در  55
کنارش، باید ابتدا این مصراع را معنی کنیم تا به نقش مفعولی اش پی ببریم، «صدف او را در کنار به جان پرورید»

واژه هاي «هر، همه، هیچ، فالن، دیگر، دگر، چند» هرگاه با اسم و هسته بیایند، صفت مبهم شمرده می شوند مانند «دگر» در گزینۀ   اگر واژه   56

.  ،  ، هاي یاد شده بدون اسم و هسته بیایند، ضمیر مبهم محسوب می شوند مانند «دگر» در گزینه هاي 

در گزینۀ  و  و  واژة "دگر "ضمیر مبهم است یعنی بدون اسم و هسته آمده است. به عبارت دیگر به هنگام قرائت بیت، پس از واژة "دگر " مکث می کنیم مانند: وان دگر ، پرسش کند....
«شد» در گزینه هاي«ب»، «ج» و «د» به  معناي «رفت» فعل غیر  اسنادي است و در دیگر گزینه ها فعل اسنادي (=ربطی) محسوب می شود.  57

) در معناي نانهادة خود (قدرت) آمده است؛ از این رو ،  و در معناي اصلی خود یعنی «دست» به کار رفته است. امّا در گزینۀ ( واژة «دست» در گزینه هاي   58
مجاز دارد.

مقصود از «جهش ضمیر» جا بجا شدن ضمیر است آنگاه که نقش مضاف الیهی بیاید. از این رو در بیت هاي زیر جهش ضمیر وجود دارد:  59
الف) نه بیگانه تیمارش خورد نه دوست/ چو چنگ، رگ و استخوان ماند و پوستش

ب) ز دیوار محراب آمد به گوشش

در افالک توست.1 اوج عّزت
– ––––––

نھاد

بھ چشمان من کیمیا است.2 خاک تو
– –––––

نھاد

2212

3←

4

1

2

3

4

1

2

3

12

12345

بلندی
– –––
مفعول

1

2

3

44

12

4

214
3

پرسش4
– ––––
اسم/ھستھ

دگر
– ––

صفت مبھم

123

123

2341
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در مصراع «چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش» ضمیر «ش» متّمم است و در مصراع هاي «سعیت بود در ترازوي خویش» و «که روزي رسان قوت روزش بداد» ضمایر«ت» و«ش» مضاف الیه براي
«سعی» و «روز» است و جهش ضمیر ندارد.

بین «سنگ» و «لعل» رابطۀ تضمن وجود دارد (هر لعلی سنگ است؛ ولی هر سنگی لعل نیست) ولی بین کلمات «گل/باغ»، «دیده/وجود»، «ابر/باریدن» و «دل/دلدار»  60
رابطۀ مراعات نظیر هست. بین «یار» و «دلدار» هم رابطۀ ترادف وجود دارد.

 61

چون تو    متمم (چون در معناي «مثل و مانند» حرف اضافه و در معناي «وقتی که» حرف ربط است)

پشتیبان: مفعول

 

)  چو     گل    62
حرف اضافه متمم

) او: نهاد (واژة «چون» در این بیت، حرف ربط است نه حرف اضافه)

) نفس: مضاف الیه (نفس خویش را گردن  گردِن  خویش)

گروه هاي اسمی که وابستۀ پیشین دارند عبارتند از: همه شب، آن سفر و یک نفس که به ترتیب نقش آن ها: قید، متمم، قید است.  63
بررسی گزینه ها:  64

: فغان [دارم] حذف به قرینۀ معنوي – ترکان خوان یغما را [بُردند] حذف به قرینۀ لفظی گزینۀ 

: همان بهتر [است] به قرینۀ معنوي حذف شده است. گزینۀ 

: افسوس [می خورم] به قرینۀ معنوي حذف شده است. گزینۀ 

: موي بر اعضا [حمد و ثنا می کند] حذف به قرینۀ لفظی گزینۀ 

» واژة «عمر» در نقش «مسند» به کار نرفته است و «نهاد» جمله است؛ زیرا فعل «شد» به معنی «رفت» است؛ پس «عمر» نهاد است. در گزینۀ «  65
دانا: َبَدل از فردوسی / با آنکه «را» در عبارت «باغ خرد را در گشوده است.» فّک اضافه است؛ اما وقتی جمله را از حالت َبالغی خارج کنیم، داریم: «دِر باغ خرد را  66

گشوده است» پس، «در» مفعول است.
توانا: مسند است / رهایی: مضاف الیِه راه است.

بررسی همۀ گزینه ها:  67

»: «پرخواره» صفت و وابستۀ پسین است / «شکم» مضاف الیه و وابستۀ پسین است.  گزینۀ «

«غم» مضاف الیه و وابستۀ پسین است ←  وابستۀ پسین

»: در واژة «کسانی»، «ان» جمع و «ي» نکره دو وابستۀ پسین هستند / «تکبّر» مضاف الیه و وابستۀ پسین است. ←  وابستۀ پسین گزینۀ «

»: در «درختی»، «ي» نکره و وابستۀ پسین است. / «ش» در «باَرش» مضاف الیه و وابستۀ پسین است. / «ش» در «خارش» مضاف الیه و وابستۀ پسین است. ←  وابستۀ پسین گزینۀ «

»: «زمین» مضاف الیه و وابستۀ پسین است. / «عام» صفت و وابستۀ پسین است. گزینۀ «

«او» مضاف الیه و وابستۀ پسین است. / «یغما» مضاف الیه و وابستۀ پسین است. ←  وابستۀ پسین
بررسی گزینه ها:  68

: سنگ بارانش ← سنگ باراِن او. پس ضمیر در جاي خود قرار گرفته و مضاف الیه است. گزینۀ 

: بشویندش کفن ← جهش ضمیر دارد و «ش» مضاف الیه کفن است. گزینۀ 

: دردش ← «ش» مضاف الیه و در جاي خود قرار دارد. گزینۀ 

: سرو بلندش ← سرِو بلند او و «ش» مضاف الیه و در جاي خود قرار دارد. گزینۀ 
بررسی گزینه ها:  69

: مگو چه سود [است] به قرینۀ معنوي گزینۀ 

: ِبه [است] که چون شمع به سر قطع کنی. به قرینۀ معنوي (ِبه = بهتر) گزینۀ 

ـ م» در بی خبرم ـَ : من چنان عاشق رویت [هستم] که ز خود بی خبرم: به قرینۀ لفظی «ـ گزینۀ 

: به خاك پاي عزیزان [سوگند می خورم] ← به قرینۀ معنوي حذف شده است. گزینۀ 
بررسی همۀ گزینه ها:  70

 : گزینۀ 

ترکیب هاي وصفی: «آن مقصد - مقصد عالی - گامی چند»  ترکیب وصفی

ترکیب هاي اضافی: «لطِف شما»  ترکیب اضافی

: گزینۀ 

ترکیب هاي وصفی: «چه النه اي - چه قصري - شهر کوچک»  ترکیب وصفی

ترکیب هاي اضافی: «اساِس خانه - شهِر خود»  ترکیب اضافی

: گزینۀ 

    امت دیوار
– –––

متمم

برای ← دیوار امت را

←

  باشد)
– –––

فعل اسنادی

او کشتیبان
– –––––

مسند

(نوح
– –––

نھاد

: مسند کشتیبان←

2

3

نفس←4
– ––

مضاف الیھ

1

2

3

4

4

1

3
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33

4

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

3

1

2

3

2
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ترکیب هاي وصفی: «این بی خردان - پنجۀ غارتگر»  ترکیب وصفی

ترکیب هاي اضافی: «حواسم - آرزوي پنجه - پنجۀ خویش»  ترکیب اضافی

: گزینۀ 

ترکیب هاي وصفی:«زین تن - تن بی جان - جان بی تن »  ترکیب وصفی

ترکیب هاي اضافی:«فرقت تو - تِن خویشتن»  ترکیب اضافی
بررسی همۀ گزینه ها:  71

» : پرتو مهتاب کتان را بیش تر می سوزد [ می سوزاند ] : گذرا گزینۀ «

» : اسپند از گرمی خاکستر پروانه می سوزد [ می سوزد ] : ناگذر گزینۀ «

» : غفلتم می سوزد (م: مفعول است)  غفلت مرا می سوزد [ می سوزاند ] : گذرا  گزینۀ «

» : داغ جدایی جگرم[را]  می سوزد [ می سوزاند ] : گذر گزینۀ «
در گزینه هاي (الف و د) هر دو مورد حرف عطف و حرف ربط وجود دارد؛ توجه داشته باشیم که حرف عطف بین دو واژه و حرف ربط بین دو جمله می آید در  72

مورد (ب) همۀ (واو)ها حرف ربط است در موارد «ج» و «هـ» همۀ (واوها) حرف عطف است.
الف) گل و می / برون آي و درآ / د) نظم خوب و نثر بدیع / «نه لعل از صدف است و نه انگبین ز گیاست»

در این تست  فعل غیراسنادي وجود دارد که عبارتند از: نمی رسید – داشت – می ریخت – نبود (وجود نداشت) – نبود (اگر «بود» در معناي وجود داشتن باشد  73
فعل غیراسنادي است / در این تست صفت اشاره وجود ندارد: «آن» ضمیر اشاره است.

در این گزینه واژه هاي «چند» و «دیگر» صفت مبهم هستند که اولی وابستۀ پیشینی است که در اینجا به صورت پسین آمده است و دومی پسین است.  74
در گزینه هاي دیگر:

) «هیچ» وابستۀ پیشین / «چند» وابستۀ پسین

) «هر» وابستۀ پیشین / «دیگر» وابستۀ پسین

) «هر» وابستۀ پیشین / «دگر» در هر دو مورد وابستۀ پسین است.
در این گزینه واژة «دیده» به معناي «چشم» است و «شد» فعل اصلی و اسنادي است اما در گزینه هاي دیگر:  75

) گفته شد: همگی فعل هاي مجهول هستند. ) گفته آید /  ) گفته آید / 
فقط در مورد «د» صفت مبهم «دگر» که وابستۀ پسین است در جایگاه وابستۀ پیشین قرار گرفته است. در گزینه هاي دیگر:  76

الف) دگر: قید/ ب) دگر: وابستۀ پسین (در جایگاه خودش قرار دارد/ ج) دگر: قید
در این گزینه «خون بی دل» ترکیب اضافی است در گزینه هاي دیگر:  77

) هزار فرسنگ: ترکیب وصفی

) سرو روان: ترکیب وصفی

) شیرین دهان: ترکیب وصفی مقلوب
اجزاي جمله در این گزینه نامرتب است پس شیوة نگارش آن بالغی است.  78

» فعل ماضی ندارد. دقّت کنید «نباشد» در بیت به معناي «نیست» فعل مضارع است. بیت گزینۀ «  79
الف) به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم: چنگ قضا و قدر به دامِن من نرسد: ضمیر، مضاّف الیه است.  80

ب ) جانت فدا باد: جان فداي تو باد: ضمیر، مضاّف الیه است.
 81

دقّت کنید «تا» در معنا و کاربرِد «فاصله» ممکن است حرف اضافه باشد.
بررسی همۀ ابیات:

الف ) تا چرخ دو تا گردد: «چرخ» نهاد است.
ب ) تا سبزه گردد شوره ها: «سبزه» مسند است.

ج ) تا چند کنم توبه: «چند» متّمم است.
د ) تا غمی پنهان نباشد: «غم» نهاد است.

هـ) تا نبري ظن: «نبري» فعل است.
و ) تا نفس باقیست: «نفس» نهاد است.

«تا» در گزینه هاي «الف» و «ب» و «د» و «هـ» و «و»  حرف ربط وابسته ساز است.
بررسی همۀ گزینه ها:  82

» : «را» به جاي کسره اضافه (فّک اضافه)  مرا همت بلند: همت بلند من، مرا طبع غم زداي: طبع غم زداي من گزینۀ «

» : «را» به جاي کسره اضافه (فّک اضافه)  دعوِي او را دلیل: دلیِل دعوِي او. گزینۀ «

» : «را» به معنی «براي» و حرف اضافه است  ما را جز این جهان: براي ما به جز این جهان. گزینۀ «

» : «را» به جاي کسره اضافه (فّک اضافه)  مرا نگینۀ دل: نگینۀ دِل من. گزینۀ «

» : «قیاس کن که به دلم چه تیر عشقی رسید» حالت عادي جمله است. پس «را» در نقش حرف اضافه است و واژة «دل» متمم است، نه مفعول. در گزینۀ «  83

» ساختار «نهاد + مسند + فعل» دارد. همۀ گزینه ها ساختار: «نهاد + مفعول + مسند + فعل» دارند اما گزینۀ «  84
بررسی همۀ گزینه  ها:  85

» : «حافظ» منادا است. گزینۀ «

» : «دل» منادا است. گزینۀ «

» : «درویش» منادا است. گزینۀ «
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» : منادا ندارد و حافظ در این جا «نهاد» است: «حافظ می رود.» گزینۀ «

«دیده آمد» در مصراع دوم فعل مجهول است در مصراع اول «درون دیده» یک ترکیب اضافی است و فقط «آمد» فعل است.  86
در بررسی گزینه هاي دیگر:

تمام کلماتی که قبل از «شود» و «گشت» آمده است «مسند» است بنابراین این گزینه ها فعل مجهول ندارند.
معنا کردن کمک می کند که ضمائر به جاي اصلی بازگردند تا نقش آن ها بهتر مشخص شود.  87

) سال ها مادر، من را به ناز پرورد، ولی از نهال نوبِر  بهره اي نبرد.

) از مردم زندگانی می گیري به این سبب زندگِی  دراز است.

) آن گونه گناهکار نیستم که  را به دشمن بسپاري. اگر قرار است  را عذاب کنی، خودت این کار را کن.

) تا در این مرحله پرخطر از دل پاِك  گهر پاکی بیرون بیاید.

 88

در این سؤال ممکن است گزینۀ  هم شما را به شک بیاندازد مبنی بر اینکه جواب سؤال است، اما با دقت در مرتب کردن اجزاي جمله می بینیم که «دل» به عنوان  89
نهاد جمله جابه جا شده و جمله با حرف اضافه و متمم شروع گشته است.

اگر گزینۀ  را مرتب کنیم می شود  دل به دام زلف تو مبتالي ...

: مراد خاطر ما اگر از دستت برمی آید... صورت مرتب شدة گزینۀ 

به خانۀ ارباب بی مرّوت دهر مرو که ...  : صورت مرتب شدة گزینۀ 

اي خاك،    90

(در مجموع بیت داراي سه جمله است، چون «اي خاك» هم به عنوان منادا، یک جمله محسوب می شود.)

بررسی همۀ گزینه ها:   91

»: «پیشرفته»  صفت مضاف الیه گزینۀ «

» «گوناگون»  صفت مضاف الیه گزینۀ «

» «این»  صفت مضاف الیه گزینۀ «

» «سرگذشت نامه»  مضاف الیه مضاف الیه گزینۀ «

تعداد واژه هاي مرکب  واژه: پرتوقع - کورمال کورمال  92

تعداد واژه هاي وندي - مرکب  واژه: استخوان بندي - کارآزموده اي - راه رفتن
واژه هاي «بیدار» و «بی خار» و «جوهردار» مسند هستند، ولی واژة «کار» مضاف الیه است.  93

بررسی همۀ گزینه ها:  94

»: (سه مورد) این بی خردان - بی خردان سفله - مردم خردمند گزینۀ «

»: (سه مورد) این اساس - این نژاد - این پیوند گزینۀ «

»: (چهار مورد) این معجر - سپید معجر - یکی اورند - کبود اورند گزینۀ «

»: (سه مورد) مادر سرسپید - این پند - سیاه بخت فرزند گزینۀ «

» نشانۀ مفعول است. » حرف اضافه و در گزینۀ « حرف «را» در گزینه هاي « و  و   95
بررسی گزینه ها:  96

گزینۀ « «مرگ هرکس»  «َهر»: صفت مضاف الیه / «نقش حال زندگی»  «زندگی»: مضاف الیه مضاف الیه ( مورد)

» «شکنج زلف تو»  «تو» مضاف الیه مضاف الیه / «دسِت کدام دل»  «کدام»: صفت مضاف الیه ( مورد) گزینۀ «

ـَ ت» و «تو» مضاف الیه مضاف الیه ( مورد) ـَ م» « » «مرغ دلم»، «داغ غمت» و «دانۀ خال تو»  « گزینۀ «

» «پردة ابر سیاه»، «حجاِب پردة نیلی»  «سیاه» و «نیلی» صفت مضاف الیه ( مورد) گزینۀ «

بررسی همۀ گزینه ها:  97

» واژه «دریغ» آرایۀ تکرار / زور و دل - گرز و تیغ: معطوف ( مورد) گزینۀ «

» ما خود بنده ایم: بدل ( مورد) گزینۀ «

» نقش تبعی ندارد و (واو) در «تو و طوبی» و «ما و قامت یار»: واو «همراهی» است «واو» بین دو جمله هم «واو ربط» است، «واو» عطف نیست. گزینۀ «

» میان عاشق و معشوق....: معطوف / تو خود حجاب خودي: َبَدل ( مورد) گزینۀ «

» واژة «تلخی» مفعول است: کعبه نتوانست تلخی (را) از زمزم جدا کند. در گزینۀ «  98
نکته: به مفعولی که نشانۀ «را» ندارد «مفعول مجّرد» می گویند؛ و در این جا «تلخی» مفعول است و «کعبه» نهاد است.

4
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مضاف الیھ
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––
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––
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در گزینۀ  بعد از «خموش» فعل «باش» به قرینۀ معنوي حذف شده است.  99

) بعد از «خموش»، فعل «باش» به قرینۀ معنوي حذف شده است. در گزینۀ (  100
تشریح گزینه هاي دیگر:

): مصرع دوم کًال بدل است براي «مردان راه» و حذف به حساب نمی آید. گزینۀ (

): حذف فعل صورت نگرفته است. گزینۀ (

): حذف فعل صورت نگرفته است. گزینۀ (
بهترین راه رسیدن به پاسخ در این نوع سؤاالت، مرتب کردن اجزاي دستوري بیت است.  101

: فعلت از همسایه پنهان است و  می داند. پس در این گزینه قافیه (نهاد) است. گزینۀ 

: ور ببخشی، رحمت عام است و احسانت  است. قافیه در این گزینه «مسند» است. گزینۀ 

: خالصی باید (موجود باشد) که از آتش  (در معناي صحیح و سالم) بیرون آید. گزینۀ 

: در قیامت بر صراط جاي تشویش و بیمت است. بیم (معطوف به مضاف الیه) گزینۀ 
 102

- شِب دیگر - هر شب                                                          

                                                                                         
وابستۀ پیشین، صفت مبهم                                 وابستۀ پسین، صفت مبهم

- نور فسفري (رنگ ها همیشه صفت هستند.)

- سایه روشن هاي خیال انگیز

                                  
              وابستۀ پسین، صفت بیانی

صداي قدم خواهش: مضاف الیه  مضاف الیه/ تپش قلب شب آدینه: مضاف الیه مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه/ جریان گل میخک: مضاف الیه مضاف الیه/ صداي  103

متالشی شدن شیشۀ شادي در شب: مضاف الیه مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه / پاره پاره شدن کاغذ زیبایی: مضاف الیه مضاف الیه  جمعًا هفت وابستۀ وابسته دارد.
صداي قدم خواهش: مضاف الیِه مضاف الیه / تپش قلب شب آدینه: مضاف الیِه مضاف الیه، مضاف الیه ِ مضاف الیه / جریان گل میخک: مضاف الیِه مضاف الیه /  104

صداي متالشی شدن شیشۀ شادي: مضاف الیه مضاف الیه، مضاف الیه  مضاف الیه / پاره پاره شدن کاغذ زیبایی: مضاف الیه  مضاف الیه    وابستۀ وابسته

105  «سرو» نقش مسندي دارد.  (آن شاخک) سرو سهی باال شد.
بیت الف) وندي: شهري، بی خبر، با خبر، مستان / مرکب: صاحب نظر / وندي - مرکب: زیر و زبر  106

بیت ب) وندي: روزي، ماهی و زنگی / مرکب: نوبرده / وندي - مرکب: رومی رخی
بیت ج) وندي: نامور، مشکبار / مرکب و وندي- مرکب ندارد.

بیت د) وندي: مهربانی و زیوري / مرکب: ماهروي / وندي - مرکب: خوبرویی

الف) نه خدا توا    خواند / نه بشر توا  گفت  107

ب) این گرگی شبان  نیز بگذر 

نکته: در عبارت (الف) از آنجایی که خواند و گفت در معناي (خواندن) و (گفتن) هستند، مصدر محسوب می شوند پس شناسه اي ندارند.
در این گزینه شش ترکیب اضافی به کار رفته است:  108

عکس خیال - خیالت - آفتاب چشم - چشمم - خواب چشم - چشمم
بررسی گزینه هاي دیگر:

: پنج ترکیب اضافی: دلم - گرة زلف - زلف دالرام - سر آتش - سر آب گزینۀ 

: پنج ترکیب اضافی: طبعم - لعل تو - رخت - چشمۀ خورشید - خورشید درخشانی ها گزینۀ 

: چهار ترکیب اضافی: سلسلۀ مو - موي دوست - حلقۀ دام - دام بال گزینۀ 
ابتدا گروه هاي اسمی را مشخص می کنیم.  109

« سرهاي سرداران دین» - «فتراك زین» - «دنبالۀ فتراك» - «شمع ُحسن» - «غمزة بی باك»
سرهاي سرداران دین است که بیش از یک وابستۀ پسین دارد و نقش هستۀ آن مفعول است. سرهاي سرداران دین را بستی و ...

سه وابستۀ پیشین در این دو بیت دیده می شود که عبارت اند از    همان- همه- یکی  110
باید بدانیم که «این» در ابتداي مصراع، ضمیر اشاره است و به اسمی که بعد از «همان» آمده است، اشاره نمی کند.

«چند» در این گزینه صفت مبهم است؛ چون با اسم همراه است.  111
در گزینه هاي دیگر، ضمیر به کار رفته چون به اسمی که بعد از واژه ها آمده است، مربوط نیست:

»: این، بالیی است   ضمیر اشاره گزینۀ «

»: عجب، آن است    ضمیر تعجبی گزینۀ «

»: نه ضمیر دارد و نه صفت. گزینۀ «

4
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ـَ م» هستم  مضارع اخباري و بنوازد  مضارع التزامی فعل هاي بیت صورت سؤال «  112

در گزینۀ  نیز نگسلم  (نمی ُگسلم) مضارع اخباري منفی و َبرند  ببرند مضارع التزامی است.
فعل هاي سایر گزینه ها:

»: بگذر  مضارع التزامی            بَدَرم  مضارع التزامی گزینۀ «

»: نماند  ماضی سادة منفی           شود  مضارع التزامی گزینۀ «

»: می گوید  مضارع اخباري         است  مضارع اخباري گزینۀ «

خرید  ماضی ساده          بهشت (یعنی رها کرد)  ماضی ساده

در سه بیت واژه قافیۀ وابسته و از نوع مضاف الیه است.  113

 هم بر  شما نیز بگذرد این عوعِو  شما نیز بگذرد

 تأثیر  شما نیز بگذردناچار  شما نیز بگذرد

تا سختی  شما نیز بگذرد

در گزینۀ چهار هیچ یک از حروف ربط و پیوند وجود ندارد و بیت از سه جملۀ مستقل تشکیل شده است.  114

«که» پیوند در گزینۀ  وجود دارد. در گزینۀ  بعد از «پندارم» حذف شده است و در گزینۀ  «اگر» حرف ربط است.

تمام گروه هاي اسمی دو بیت و وابسته هاي آن:  115

بدنامِی      /     روز    /     روز

صرِف      /    روز     /    کندن 

چو ُمنعم کند سفله را روزگار    116

سایر گزینه ها:

)   چنین است که کسی جز براي مرگ آفریده نشده است.  گزینۀ 

) اي مسعود سعد روزگار دشمن فضل است؛ پس    خود را کمتر به این     نشان بده.  گزینۀ 

) ما سر باغ و بوستان نداریم.  گزینۀ 

نامم به رندي و درد می کشی بشد  نام (نهاد) / م (مضاف الیه)  117
شرح سایر گزینه ها:

) ماتم سرا (مسند) / رضوان (منادا) گزینۀ 

) دل (منادا) / تو (مضاف الیه) گزینۀ 

) امشب (قید) / اغیار (مضاف الیه) گزینۀ 

«تو» در «غم رویت» مضاف الیه مضاف الیه است.   118

تشریح سایر گزینه ها:

) ضمیر (َ- ت) در «میگونت» وابسته و مضاف الیه «چشم» است و «وابستۀ وابسته» نیست. گزینۀ 

شرح سؤال:  119

- جادة نمناك - آن غمناك  - خاك دامن گیر  - این خاك  - دشت غبارآلود  - این دشت  - کولی بی کاروان  - آن کولی  ترکیب هاي وصفی  

- روي جاده - طرف دامن  ترکیب هاي اضافی  
در این گزینه واژه هاي «بسته» و «خفته» هر دو صفت مفعولی هستند.  120

اما در سایر گزینه ها:

) واژه هاي «پیچیده» و «بسته» فعل هستند.

) «کمر بستن» به معناي آماده شدن است و صفت نیست.

) «بسته» مسند است.

خلق به فضل او اقرار می دهد. (نهاد)  121
ازبس که ملک لشکر کفار را شکست داده است. (نهاد)

کس  نیست که با لشکر او جوید پیکار. (نهاد)
دشوار آسان است. (نهاد)

دینار را آن چنان می بخشد. (مفعول)

واژه هاي «تماشا، شوخ، سوگند، کثیف، دستور» دچار تحول معنایی شده اند.  122
واژه هاي «رکاب، زین، سپر، یخچال» عالوه بر حفظ معناي قدیم معناي جدیدي پذیرفته اند.
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واژه هاي «سوفار، برگستوان، فتراك» حذف شده اند.
واژه هاي «زیبایی، خنده، چشم» با همان معناي همیشگی به حیاتشان ادامه داده اند.

123  بی تأثیر(بري)  شایسته نیست.

اگر بمیرم   من  می شود.

ترکیب هاي اضافی:  124

- مهر تو - خورشید من/  - بهار من/  - صبح امید/  - امید من/  - دلم/  - چهرة تو/  - گرمی من/  - آتش مهر/ 
توجه داشته باشیم که در عبارت «مرا گرمی» نوع «را» فک اضافه است؛ پس صورت روان آن «گرمی من» است.

وابسته هاي پیشین: نخستین - آن (کان)  125
وابسته هاي پسین: گنج - مروارید - او

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: وابستۀ پیشین: آن / وابسته هاي پسین: سرما - دي گزینۀ «

»: وابسته هاي پیشین: آن (آن طاق) - آن (آن تا) / وابسته هاي پسین: خود - عزیز - بی همتا گزینۀ «

»: وابستۀ پیشین: هزاران / وابسته هاي پسین: رخشنده - روشن - زنده گزینۀ «
«یار» در این گزینه موصوفی است که در نقش متمم به کار رفته است. یار سرو باال را: به یار سروباال.  126

در گزینه هاي دیگر:

» موصوفی دیده نمی شود. در گزینۀ «

در گزینه هاي  و  موصوف ها نقش مفعول دارند: روي زیبا را - زهر ناب را

» به ترتیب حروف ربط وابسته ساز «ار=اگر، تا و که (کاو)» جملۀ غیرساده یا مرّکب ساخته اند. » و « » ،« در گزینه هاي «  127
در گزینۀ «2»، «امّا» حرف ربط هم پایه ساز و «تا» حرف اضافه است.

در این بیت فعل «باش» به قرینۀ معنوي حذف شده است.  128
نقش واژه ها در گزینه هاي دیگر «منادا» است؛ اما در این گزینه شبه جمله و ادات تأسف است.  129

با توجه به این که در صورت سؤال فعل «نیست» اسنادي نیست، نقش واژة «بیم» نهاد است و واژة «آه» نیز در بیت نقش نهاد را دارد.  130

، 6 وابسته دیده می شود. ،  وابسته و در گزینۀ  در این بیت  وابسته دیده می شود؛ ولی در گزینه هاي  و   131

(

هماِي  /  آیتی /  سایه 

(

پسر   / شهداي 

(

  /    /  

(

   /    /   /  

: «ي» در آیتی مخفف فعل «هستی» است. پس «ي» نکره نمی باشد. نکته براي گزینۀ 

: «ي» در نگین پادشاهی «ي» نسبت است. نکته براي گزینۀ 
بگفتا: خموش (باش)؛ این چه لفظ خطاست؟ با مرتب کردن ارکاِن جمله در گزینه هاي دیگر متوجه می شوید که هیچ حذفی در فعل جمالت صورت نگرفته  132

» حذف نهاد جدا دیده می شود. » و « است، در گزینه هاي«

»: (من) از مردان راه،   این چنین نقل دارم. صورت مرتب شدة گزینۀ «

 / این گزینه  ترکیب اضافی دارد:  /  /  /   133

 /  :« گزینۀ «

نکته: ترکیِب «گِل رعنا» وصفی است چون در اینجا «رعنا» صفت براي گل است.

 /  /  :« گزینۀ «

  /   :« گزینۀ «

نکوھش کردن
– نھاد–––––––––

از دانا
– متمم––––

تربت
– نھاد–––

بنفشھ زار
– مسند–––––

123456789

2

3

4

2

34

134

31344

1

ھما
–––

 وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

ھمھ
– ––

 وابستۀ پیشین

(صفت مبھم)

چھ
––

 وابستۀ پیشین

(صفت پرسشی)

رحمت
– ––––

 وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

2

کربال
– –––

 وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

ابوالعجایب
– –––––––
 وابستۀ پسین

(صفت بیانی)

ی
––

 وابستۀ پسین

(ی نکره)

3

پادشاھی
– –––––
وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

نگین
– –––
ھستھ

علی
– ––

وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

خانۀ
– –––

وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

در
––
ھستھ

مسکین
– ––––

وابستۀ پسین

(صفت)

گدای
– –––
ھستھ

4

یی
––

وابستۀ پسین

(ِی نکره)

آشنا
– ––

وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

پیام
–––
ھستھ

ی
––

وابستۀ پسین

(ِی نکره)

صبحگاه
– –––––
وابستۀ پسین

(مضاف الیھ)

نسیم
– ––
ھستھ

امید
– ––
ھستھ

این
–––

وابستۀ پیشین

(صفت اشاره)

شب
– ––
ھستھ

ھمھ
– ––

وابستۀ پیشین

(صفت مبھم)

1

3

23

 فقیراِن منعم، گدایان شاه ،1
– بدل برای مرداِن راه–––––––––––––––––

دوِد آه5
– –––

1
دِل سوختگان
– ––––––––

2
گرِد آینھ
– –––––

3
آینۀ روی
– –––––

4
روِی تو
– –––––

5

فریِب گل2
– –––––1

وفادارِی یاران
– –––––––––2

سلطاِن ازل3
– –––––––1

گنجِ غم
– ––––2

غِم عشق
– –––––3

چشِم یار4
– –––––1

دھاِن یار
– –––––242
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نوِع وابستۀ وابسته در بیت سؤال مضاف الیه مضاف الیه است.  134

     /     

بیت گزینۀ «3»:     /     

در مصراع دوم این بیت، جمله اي با ساختار خواسته شده در سؤال دیده می شود:  135

ز خود        

نقش هاي تبعی عبارت اند از : «معطوف – بدل – تکرار» در این گزینه فقط نقش تکرار در مصراع دوم دیده می شود. تکرار  «لطف کن لطف»  136
بررسی سایر گزینه ها:

»: دهان پر قند و  تو  باقیش را برگو گزینۀ «

»: بی قرار آید دل و  شود اسرار کلی  روشن گزینۀ «

»: تو  به جوشن و  نه محتاجی گزینۀ «

نکته: ضمایر مشترك (خود – خویش – خویشتن ) بعد از ضمایر جدا، بدل محسوب می شوند. مثل: من   به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.

در این گزینه 3 ترکیب وصفی دیده می شود چنین جاي/ این وقت/ خمر بهشتی  137
ترکیب هاي وصفی گزینه هاي دیگر:

گزینۀ «1»: هر سرایی/ کدامین سروقد/ سروقِد نازنین (3 تا)
گزنیۀ «2»: همه شکل/ همه جا/ عشوة شیرین/ عشوة شکرخا (4 تا)

گزینۀ «4»: چه دلبند/ چه شیرین/ چه مطبوع/ چه زیبا (4 تا) 

شاعر در این بیت از حسرت روزگار از دست رفته در مهر و وفا به معشوق و این که چرا امروز ادبار و بدبختی سر بر زانوانش نهاده است، صحبت می کند؛ با این  138

» صحیح است. تفاسیر گزینۀ «

افعال موجود در پنج بیت: بیت اول: بنشسته بُد/ بیت دوم: می نمود - باشد - اندر گفت آید/ بیت سوم: می گذشت/ بیت چهارم: اندر گفت آمد - زد/ بیت  139

) فعل دارد. پنجم: آمیختی - ریختی  مجموعًا نه (
وابسته هاي پیشین گروه اسمی: 

بیت اول:  روز/  شب

) وابستۀ پیشین گروه اسمی دارد. بیت دوم:  مرغ/  گون شگفت  مجموعًا چهار (

«شکسته شد» فعل مجهول است؛ چون در ساختمان آن صفت مفعولی به کار رفته است.  140
در گزینه هاي دیگر به جاي صفت مفعولی، مسند دیده می شود:

) خسته: مسند / تیره: مسند

) سرگشته: مسند / به: مسند

) میّسر: مسند / منّور: مسند (در این بیت «شده باشد» فعل مجهول نیست.)

در این بیت ترکیب اضافی به کار نرفته است. مصراع اول چنین است: «بند بر پاي، تحمل چه کند گر نکند» در واقع معنی این بیت می شود: کسی که پایش را  141
بسته اند چاره اي جز تحمل درد ندارد.

بررسی گزینه هاي دیگر:

) تشنگان بادیه - جان تشنگان (تشنگان را جان به لب: جان تشنگان / در واقع «را» فک اضافه است.)

) دست تو - شمشیر غم - غم تو

) بند غم - غم هاي جهان - دل من - بند تو

در موارد «ج - د» نقش تبعی دیده نمی شود.  142
الف) «صنم»: بدل

ب) «خود»: بدل
هـ) «پریشان»: معطوف

زمان دو فعل اشتباه آمده است:  143
مورد «د» (سزد) در معناي «می سزد» آمده است که مضارع اخباري است.

مورد «هـ» (نبود) به معناي «نیست» آمده است که مضارع ساده است.

در این گزینه فعل جملۀ هسته «شد» است که ماضی ساده است.  144
بررسی سایر گزینه ها:

: «افکنم» در معناي «می افکنم» مضارع اخباري است. گزینۀ 

: «می دهند» مضارع اخباري است. گزینۀ 

: «گیرد »در معناي «می گیرد» مضارع اخباري است. گزینۀ 

در این دو بیت مجموعًا  ترکیب وصفی دیده می شود: دسِت نگارین / یک شب / آن ماه / ماه دلستان / هر ابرو  145

غالِم
– –––
ھستھ

مجلِس
– ––––

مضاف الیھ

آن
––

مضاف الیھ مضاف الیھ
شمعِ
– –––
ھستھ

مجلِس
– ––––

مضاف الیھ

او
––

مضاف ٌالیھ مضاٌف الیھ

گوِش
– –––
ھستھ

دِل
––

مضاف الیھ

من
––

مضاف ٌالیھ مضاٌف الیھ

چشِم
– –––
ھستھ

امیِد
– ––

مضاف الیھ

من
––

مضاف ٌالیھ مضاٌف الیھ

بی خبر
– مسند––––

م
مفعول–

گرداند :
– فعل–––––

(او)
– نھاد (محذوف)––

را (من)
– مفعول–––

بی خبر
–  مسند––––

می گرداند .
– فعل–––––––

←

پر شّکر1
– –––––

معطوف بھ مسند

خود
– ––
بدل

تن 2
–––

معطوف بھ نھاد

جملھ
– –––

بدل

خود4
– ––
بدل

برگستوان
– ––––––

معطوف بھ متمم

خود
– ––
بدل

3

←9

سھ
––

صفت شمارشی

سھ
––

صفت شمارشی

آن
––

صفت اشاره

ھر
––

صفت مبھم

←4

1

2

4

2

3

4

1

2

4
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در این متن مجموعًا:  146

«5» وابستۀ پیشین  هر روز - همه چیز - یک دل خوشی - دو کالس - یک سال
ـَ ش) - شاگرد اول - مردم کوچه - مردم خیابان - پدرم (من) - آیندة درخشان - درخشاِن (من) «9» وابستۀ پسین موجود است: پدرم (من) - چیزش (خود) - پسرش (

) صحیح است. با مرتب کردن ابیات گزینه ها براساس زبان معیار متوجه می شویم که نقش هاي دستوري نوشته شده فقط در گزینۀ (  147

): اگر گذرت بر وجود  عشق افتد، سخن بگوي که در جسم مرده  (را) می آري. گزینۀ (

تشریح گزینه هاي دیگر:

): در مصراع دوم کلمۀ «من» نقش متمم دارد؛ نه مضاف الیه. گزینۀ (

): «روشن» در مصراع اول «صفت» است؛ نه قید. گزینۀ (

): «سعدي» در مصراع اول «منادا» است؛ نه نهاد. گزینۀ (

- پویان  پوي (بن مضارع از مصدر پوییدن)  ان - روا  رو (بن مضارع از مصدر رفتن)  ا  /     148

- سازش  ساز (بن مضارع از مصدر ساختن)  ِ- ش - ستاننده  ستان (بن مضارع از مصدر ستاندن)  َ- نده  /   

- َچرا  َچر (بن مضارع از مصدر چریدن)  ا - فروزان  فروز (بن مضارع از مصدر فروختن)  ان /  
در این گزینه ترکیب وصفی وجود دارد (چنین جاي - این وقت - َخمر بهشتی)، اما در مقابل آن دو ترکیب نوشته شده است.  149

ترکیب هاي وصفی موجود در گزینه هاي دیگر: 

): درختان سبز - هر ورق (دو) گزینۀ (

): همه شکل - همه جاي - عشوة شیرین - عشوة شکرخاي (چهار) گزینۀ (

): آن طایر - طایر قدسی - عمر بگذشته (سه) گزینۀ (
در این گزینه شخص و شمار فعل «بگیریم» اول شخص جمع است.  150

بررسی سایر گزینه ها:

»: گفتیم: تو به من گفتی یعنی شخص و شمار دوم شخص مفرد است. گزینۀ «

»: خون ریختیم: تو خون مرا ریختی. شخص و شمار دوم شخص مفرد است. گزینۀ «

»: برهانیم: مرا برهانی. شخص و شمار فعل دوم شخص مفرد است. گزینۀ «

ده ترکیب وصفی دیده می شود:  151
نخستین بار - قصه هاي اصیل - قصه هاي ایرانی - ذوق لطیف - نخستین بار - شعر شاهکار - چند زن - زن دیگر - فهم ادبی - این حّد

) ز آتش رشکم کنی تا داغ: نهاد: تو / «م» در اشکم (مرا): مفعول / داغ: مسند / کنی: فعل  152
هر شب می شوي شمع بزم غیر: نهاد: تو / شمع بزم غیر: مسند / می شوي: فعل

) درونت حرص نگذارد: نهاد + فعل / زر بر دوستان پاشی: نهاد + مفعول + فعل / شکم خالی چو نرگس باش: نهاد + مسند + فعل / تا دستت درم گردد: نهاد + مسند + فعل

) از عشق تو نشکیبم: نهاد + متمم + فعل / گر (مرا) خوانی: نهاد + مفعول + فعل / گر (مرا) رانی: نهاد + مفعول + فعل / دل افتاده در کوي تو می بینم: نهاد + مفعول + فعل

) ناصح که می زد الف عقل از حسن لیلی وش بتان: نهاد + فعل (بقیۀ اجزاي این جمله قابل حذف است.) / یک شّمه بنمودم به او: نهاد + مفعول + متمم + فعل / عاشق نه مجنون کردش: نهاد +
مفعول + مسند + فعل

وابسته هاي پیشین یا پسین با هستۀ هریک عبارت اند از:  153
هنگام بال - فایدة بیشتر - این همه - منافع دانش - دفع مکاید دشمن

»، «تا» حرف پیوند وابسته ساز است و دو جمله را به هم پیوند می زند. فقط در گزینۀ «  154
بررسی سایر گزینه ها:

»: و: همپایه ساز  گزینۀ «

»: چون: حرف اضافه / «و» مصراع دوم: عطف گزینۀ «

»: «و» موجود: عطف، «و» محذوف بین دو مصراع: همپایه ساز / تا: حرف اضافه گزینۀ «
واژه هاي وندي: شادي، پایه  155

واژه هاي مرکب: تاب دار، دالویز، پرشکن، نیم خواب، جهان سوز، پرخمار، رهنورد، رهگذار
 156

 «نعره برآورده،  کرده کر
 

«  دیده سیه کرده، شده 

»: رهاتر: مسند / راز مرا (راز من را): مضاف الیه گزینۀ «

الف) سنجیده: مسند / است: فعل اسنادي / خواهد کرد: آینده  157
ب) مانده (مانده است): ماضی نقلی

ج) می گفت: ماضی استمراري / بکشم: مضارع التزامی / می دیدم: ماضی استمراري / بود: ماضی ساده
د) گفت: ماضی ساده / برو: فعل امر / بسوزان: فعل امر / آموخته بود: ماضی بعید

واژه هاي وندي: نویسنده، مبارزي، مردمان، جامعه، سادگی، بی تکلّفی، محبوبیت، نوشتن، احساسی  158
واژه هاي مرکب: روشنفکر، مردم شناسی

واژه هاي وندي - مرکب: غیرحسابگرانه اي
در بیت صورت سوال نخستین واژه نقش «مسند» را دارد و دومین واژه به دلیل آن که در این بیت فعل «هست» غیر اسنادي است، نقش «نهاد» دارد که در گزینۀ   159

 نیز نقش واژه ها به همین گونه است.

←

2

کشتۀ2
– –––

مضاف الیھ

جان
– ––
مفعول

1

3

4

1←+2←+

3←+4←+

5←+6←+

1

2

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

فلک

مفعول

زھره در

مسند
4
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بررسی سایر گزینه ها:

): مسند - متمم گزینۀ  

): مفعول - نهاد گزینۀ  

): هر دو مسند گزینۀ  

بررسی بیت هاي سوال:  160
معناي «گرفتن» در گزینه هاي «ج» و «الف»: فرض کردن  

گزینۀ «ب»: ایراد  مگیر
گزینۀ «د»: اثر نمی کند

واژه هاي «روش» و «وحشی» وندي هستند.  161

نکته مهم: واژة «روادار» از سه جزء تشکیل شده است  رو + ا + دار

بررسی گزینه ها:  162

(

(

(

) دریاب من را از عنایت، برهان من را از عالیق؛ هر دو ضمیر در نقش مفعولی به کار رفته اند.

رابطۀ معنایی میان «مسجد» و «قبله» رابطۀ «تناسب» و در سایر گزینه ها «تضّمن» است؛ یعنی یکی شامل دیگري یا یکی کل و دیگري جزء است.  163
بررسی سایر گزینه ها که با هم رابطۀ تضّمن دارند:

) دد (جانور درنده) و شیر گزینۀ 

) گیاه و ریحان گزینۀ 

) مزه و تلخ   گزینۀ 

در این گزینه گروه اسمی «ماه نَوت» از همین ترکیب (اسم + صفت + مضاف الیه) ساخته شده است:  164
ماه نو(ي) تو.

نیاسوده گشت: فعل مجهول نیست؛ زیرا «آسودن» فعل الزم است.  165
فعل هاي مجهول در گزینه هاي دیگر:

»: گقته آید (گفته شود) گزینۀ «

»: شد ساخته (ساخته شد) گزینۀ «

»: کشته شد گزینۀ «

بررسی گزینه ها:  166

 

 

) وندي - مرّکب: سرچشمه و تکاپو / واژة مرکب ندارد.  167
واژه هاي «مرّکب» در سایر گزینه ها: تازه رو، سیراب، راز دار، سبک رو

واژه هاي «وندي - مرّکب» در سایر گزینه ها: سیر چشمی، پرده سوزي، گوشه گیر  

فالن زمین (وابستۀ پیشین (صفت مبهم) + هسته)   168

» نیز ضمایر اشاره در نقش وابستۀ پسین به کار رفته اند. » هستۀ گروه اسمی حذف شده است و «آن» به جاي هسته آمده و خود، هستۀ گروه اسمی است، در گزینۀ « » و « در گزینه هاي «
نکته: وابسته هاي پیشین در صورتی وابسته محسوب می شوند که همراه هستۀ خود ذکر شوند؛ نه این که جاي هستۀ خود بنشینند.

- تپنده - آنان  - سخنورانی  - سروده ها  - سعدي  - دیرین  - دوستی  - فردوسی  واژه هاي وندي:   169

- نام آوران  - دل زدگی  - یک دلی  واژه هاي وندي- مرکب: 

 170

بررسی سایر گزینه ها:

»: چو نی، ز حرص کمربسته  گروه قیدي / قید گزینۀ «

»: زود  گروه قیدي / قید گزینۀ «

»: افزون  گروه قیدي / قید  گزینۀ «

ترکیب وصفی: شاگرد زیادي، همۀ شاگردان، ردیف ششم، ده ردیف نیمکت، چشم مسلّح، ردیف دهم، این کار، شرارت مختصر، پیرمرد معلّم  171
ترکیب اضافی: کالس ما، امتحان چشم، سوءظِن پیرمرد

1

3

4

←

«کار من» بھ دیوانگی کشد.1 مپیش از آن کھ کار 
–

مضاف الیھ

«سر من» در سر کار تو شود.2 ماگر سر 
–

مضاف الیھ

«بیدار من» در خلوت بزد.3 مبخت بیدار 
–

مضاف الیھ

4

1

2

4

1

2

4

تآستانَـ1)
––

مضاف الیھ

 / متیر
–

مفعول

(3َ تکی ا
––
متمم

 / تگر
––

مضاف الیھ

متوا2)
–

متمم

 / ممنتـ
–

متمم

شمگر4)
––

مضاف الیھ

 / متوا
–

متمم

1

231

12345678

123

می باشد. 
– –––––

فعل

بحر
– ––
متّمم

از بیش
– ––
مسند

آب زیرکاه
– –––––––

متّمم

در خطر
– –––

نھاد

می ترسم.
– –––––

فعل

ھمواری این خلق ناھموار
– –––––––––––––––––

متّمم

از من
––
نھاد

1←

3←

4←
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در این گزینه دو ترکیب وصفی به کار رفته است: صد غنچه، هرجا / سه ترکیب اضافی: غنچۀ دل،  نفس ما، نسیم سحر  172
بررسی سایر گزینه ها:

»: ترکیب هاي وصفی: هرچه، هرکه، دو عالم / ترکیب هاي اضافی: اسیر عشق، گداي یار گزینۀ «

»: ترکیب هاي وصفی: هر دم، ناخوانده مهمان (مهمان ناخوانده) / ترکیب هاي اضافی: غم عشق، عشق تو گزینۀ «

»: ترکیب هاي وصفی: هر چراغ، شب تار / ترکیب هاي اضافی: ره گم گشته اي، شب عدم، شمع مزار گزینۀ «
جمله ها عبارت انداز:  173

 گر در طلبت رنجی ما را برسد  چون عشق حرم باشد  سهل است بیابان ها  گویند  چندین سخن از عشقش مگو  می گویم  بعد از من گویند به دوران ها 
شبه جمله ها:

 شاید (شایسته است)  سعدي (اي سعدي با تو سخن می گویم) 
(شبه جمله نوعی جمله است؛ ولی در اینجا منظور از جمله، فعل است؛ درحالی که شبه جمله جمله اي است که فعل ندارد اما معنایش کامل و رساست.)

در این بیت «این» ضمیر اشاره است؛ نه صفت اشاره. شاعر می گوید:   174
«این، شرط آدمیت نیست» همان گونه که می بینید «این» بدون اسم آمده است و ضمیر اشاره است.

مسند: شرط آدمیت، تسبیح گوي، خاموش
مفعول براي فعل گفتم: این شرط آدمیت نیست

حذف فعل به قرینۀ معنوي: مرغ تسبیح گوي (باشد) و من خاموش (باشم).
اعراف براي حوران بهشتی (مانند) دوزخ است. (دوزخ: مسند)  175

در این بیت ها سه ضمیر در نقش مفعول و سه ضمیر در نقش مضاف الیه دیده می شود:  176
ضمیر هایی که نقش مفعولی دارند:

در بیت «الف»: «ش» در حسابش (آن را حساب مکن)، «ش» در جانش (آن را در دل و جانش بپذیر)
در بیت «ج»: ضمیر «م» در بازم (من را بنوازد) 

ضمیرهایی که نقش مضاف الیه دارند: 
در بیت «ب»: ضمیر «ش» در گلش (گل او) و «ش» در تسبیحش (تسبیح او)

در بیت «د»: ضمیر «م» در اندیشه ام (اندیشۀ من) 
در این گزینه «واو» عطف دیده می شود؛ چون «رفته» و «آمده» فعل نیستند پس دو اسم به حساب می آیند.  177

در گزینه هاي دیگر «واو» ربط دیده می شود:

»: هر که بد کرد و  ..................  گزینۀ «

»: مصراع اول «واو» ربط ندارد؛ اما مصراع دوم با «واو» ربط آغاز می شود. گزینۀ «

»: بحر می جوشد و  ..................  گزینۀ «
هر دو ضمیر پیوسته نقش مضاف الیهی دارند:  178

دهانت: دهان تو / درازت بود زندگانی: زندگانی تو دراز است.
«عشق» در این جمله «نهاد» است چون جمله به این صورت مرتب می شود:  179

. (حرم مضاف الیه براي عشق است و عشق نقش اصلی را می پذیرد).

شوق نام که (کیست)  شوق: هسته / نام: وابسته (مضاف الیه)/ که: مضاف الیِه مضاف الیه (وابستۀ وابسته)  180
بررسی سایر گزینه ها:

) وابستۀ وابسته ندارد. گزینۀ 

) دیدة گستاخ که (کیست)  گستاخ (وابستۀ هسته): صفت / که (وابستۀ هسته) مضاف الیه گزینۀ 

) دیدة بیدار که (کیست)  بیدار (وابستۀ هسته): صفت / که (وابستۀ هسته) مضاف الیه گزینۀ 

بیت «ج»: ما بیدالن  «بیدالن» بدل براي «ما»  181

بیت «د»: تو خود  «خود» بدل براي «تو»

ترکیب هاي وصفی:  182
همۀ تمکنی، زندگی درویشانه اي، خانۀ مشترك، خانوادة دیگر، یک اتاق، خانۀ کهن سالی، همان اتاق، یک اتاق (هشت مورد)

واژة «آن» در هر دو مورد «ضمیر» است نه «صفت اشاره».
«چو» حرف اضافه است و گروه اسمی «کلک سعدي» متمم است.  183

«همه روز» قابل حذف است و نقش هاي نهادي، مفعولی، متممی و  را نمی پذیرد؛ بنابراین گروه قیدي است.
بررسی سایر گزینه ها:

»: اندیشۀ جان و  وجود ندارد. (اندیشۀ جان: گروه نهادي)  گزینۀ «

»: [چشم مخمور تو] ترك مست است. (ترك مست: گروه مسندي) گزینۀ «

»: از عندلیب شیدا پرسشی نکنی. (عندلیب شیدا: متمم)  گزینۀ «
«وابستۀ وابسته» ندارد.  184

واژه هاي «سرد»، «غم» و «درد» وابستۀ پسین هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

ـَ ت (وابستۀ وابسته: مضاف الیِه مضاف الیه) »: آیینۀ نگاهت: آیینه (هسته)، نگاه (وابستۀ هسته: مضاف الیه) ـ گزینۀ «

1
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3
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»: یک (صفت شمارشی: وابسته)، کربال (ممیز: وابستۀ وابسته)، شکوه (هسته)  گزینۀ «

»: یک (صفت شمارشی: وابسته)، چمن (ممیز: وابستۀ وابسته) داغ (هسته)  گزینۀ «

» چنین است: شکل دستوري گزینۀ «  185

هیچ یک از ابیات دیگر وابستۀ وابسته ندارند. 

»، «دل» و «مطلب» مفعول هستند و مسند وجود ندارد. در بیت گزینۀ «  186
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: نهاد (-) + مفعول (بنده) + مسند (آزاد) + فعل (کرد) گزینۀ «

»: نهاد (خضر) + مفعول (دیوار) + مسند (آباد) + فعل (کرد) گزینۀ «

»: نهاد (هرکه) + مفعول (روي خویش) + مسند (وقف سیلی استاد) + فعل (کرد) گزینۀ «

»، سه جملۀ وابسته و در سایر گزینه ها چهار جملۀ وابسته وجود دارد.  در گزینۀ «  187
گفتا (جملۀ هسته) [که] کدام مرغی (جملۀ وابسته) / کز این مقام  خوانی (جملۀ وابسته)/ گفتم (جملۀ هسته) [که] خوش نوایی از باغ بینوایی [هستم] (جملۀ وابسته)

بررسی سایر گزینه ها: 

» : گفتا (جملۀ هسته) [ که] رو (جملۀ وابسته) و مست شو (جملۀ وابسته) / که از قید هستی رستی (جملۀ وابسته) / گفتم [که] (جملۀ هسته) [که] به می پرستی جستم ز خود رهایی (جملۀ گزینۀ «
وابسته)

»: گفتم (جملۀ هسته) که لبت [چیست] (جملۀ وابسته) / گفت (جملۀ هسته) که لبم آب حیات (جملۀ وابسته) / گفتم [که] (جملۀ هسته) دهنت [چیست] (جملۀ وابسته) / گفت (جملۀ گزینۀ «
هسته)، [که] زهی حب نبات [است] (جملۀ وابسته) 

»: با خرد گفتم (جملۀ هسته) [که] توانی گفت (جملۀ وابسته) / این اعجوبه چیست (جملۀ وابسته) / گفت (جملۀ هسته) [که] پندارم (جملۀ وابسته) که بحري پر ز مشک و شکر است (جملۀ گزینۀ «
وابسته)

»، «خود» بدل و «عاقل» معطوف است که هر دو نقش تبعی هستند. در گزینۀ «  188
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «خود» بدل براي سیمرغ است که به ضرورت وزن شعر جابه جا شده است. گزینۀ «

»: «همه» بدل است. گزینۀ «

»: «سکوت» معطوف است. گزینۀ «
فعل مجهول در سایر گزینه ها:  189

»: خوانده  آید گزینۀ «

»: گشاده شد گزینۀ «

»: کشته شود گزینۀ «
در این عبارت «مسند» به کار نرفته است و «بود» در اینجا به معناي «وجود داشت» آمده که فعل اسنادي نیست. مفعول: درمک / متمم: کاغذي   190

بررسی سایر گزینه ها:

»: مفعول: آن درمک ها / متمم: ما / مسند: دیوانه / فعل اسنادي: ایم (هستیم) گزینۀ «

»: مفعول: فضل / متمم: بصره - شعر و ادب / مسند: اهل گزینۀ «

»: مفعول:مرتبه اي / متمم: ما / مسند: خشنود  گزینۀ «
واژه هایی که با بن ماضی ساخته شده اند: شوریده - خفته   191

واژه اي که با بن مضارع ساخته شده: نالش 

در این گزینه حرف پیوند هم پایه ساز «و» به  کار رفته است و می دانیم این حروف دو جملۀ ساده را به هم پیوند می دهد.   192
بررسی سایر گزینه ها:

»: بعد از جملۀ  «تو گویی» حرف ربط وابسته ساز «که» به قرینۀ معنوي حذف شده است؛ بنابراین، جملۀ مرکب ساخته  شده است.  گزینۀ «

»: حرف پیوند وابسته ساز «تا» جملۀ مرکب ساخته است.  گزینۀ «

»: فعل «گفت» همیشه یک حرف ربط وابسته ساز محذوف «که» دارد عالوه بر آن قبل، از جملۀ آخر نیز «تا» حرف پیوند وابسته ساز است که جملۀ مرکب ساخته است. گزینۀ «
در این گزینه جملۀ آخر به این صورت است:  193

می بود کر گوشم: می بود: فعل/ کر: مسند/ گوشم: نهاد/ بنابراین، فعل قبل از مسند و نهاد آمده است.

» واژة سبویی در نقش مفعولی به کار رفته است.  در بیت گزینۀ «  194

» فعل «ساختن» در معناي «مدارا کردن» به کار رفته است و به مفعول نیاز ندارد.  در گزینه هاي « و 

» حرف «را» در مصراع اول نشانۀ فّک اضافه و در مصراع دوم، حرف اضافه و معادل «براي» است.  در گزینۀ «

» واژة «سبویی» در نقش مفعولی به کار رفته است. در بیت گزینۀ «  195

» فعل «ساختن» در معناي «مدارا کردن» به کار رفته است و به مفعول نیاز دارند.  در گزینه هاي « و 

»، «را» به معناي «براي» است. در گزینۀ «

» حرف «را» در مصراع اول نشانۀ فّک اضافه و مصراع دوم، حرف اضافه و معادل «براي» است.  در گزینۀ «

196  این گزینه از  جمله تشکیل شده: 

    /    

2

3

4

راه
–––

مضافٌ الیھ

این
–––

صفِت مضافٌ الیھ
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– –––

ھستھ

4

1

2

3

1

2

3

4

2

1

3

4

1

2

3

2

3

4

1

2

3

3

14

2

3
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1

2

6

ره دراز است
– –––––––––3

برادر
– –––2

گاه سفر آمد
– –––––––3

ھمت چاره ساز است
– –––––––––––––6

بشتاب،
– ––––5

پروا مکن
– ––––––4
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توضیح: در این بیت «برادر!» منادا و شبه جمله است.

» از  جمله تشکیل شده: گزینۀ «

       /        

» از  جمله تشکیل شده: گزینۀ «

       /           

» از  جمله تشکیل شده: گزینۀ «

      /       

در این بیت، واژه هاي «چشم، گوش و دهان» گروه مفعولی هستند.   197
برررسی سایر گزینه ها:

»: ما: متمم (را: حرف اضافه، معادل براي) گزینۀ «

»: شوق و عقل: مضاٌف الیه (را: فّک اضافه یا َبَدل از کسره): «قوت شوق» و «دعوي عقل»  گزینۀ «

»: ما: متّمم (را: حرف اضافه، معادل براي)  گزینۀ «

الف) امروز: قید زمان  امروز، رستخیز پیش دلم نقد گشت.   198

ب) امروز: نهاد. (گزارة مربوط به آن  است)  امروز روز تو است.
ج) امروز: مضاٌف الیه؛ چون به «محنت» اضافه شده است.

«پسته، بادام و سیب» تناسب دارند.   199
بررسی سایر گزینه ها:

»: «فصل و بهار» و «درخت و سرو» تضمن دارند. گزینۀ «

»: «میوه و سیب» تضمن دارند. گزینۀ «

»: «اعضا، دست و پا» تضمن دارند.  گزینۀ «
در این گزینه فعل (ماند) مربوط به جملۀ وابسته یا پیرو است، چون حرف پیوند وابسته ساز در همین جمله به کار رفته است.  200

بررسی سایر گزینه ها:

»: فعل (است) در جملۀ هسته یا پایه است. گزینۀ «

»: فعل (دهم) در جملۀ هسته یا پایه به کار رفته است.  گزینۀ «

»: فعل (نماند) در جملۀ هسته یا پایه به کار رفته است.  گزینۀ «
ترکیب هاي وصفی که داراي غلط امالیی هستند و شکل درست آن ها:  201

هزین ترین لحن   حزین ترین لحن

صداي محیب  صداي مهیب 
ترکیب هاي اضافی که داراي غلط امالیی هستند و شکل درست آن ها:

تفره رفتن شما  طفره رفتن شما

زلّه شدن بچه ها  ذلّه شدن بچه ها 
واژه هایی که در گذر زمان هم  معناي قدیم را حفظ کرده اند و هم معناي جدید گرفته اند:  202

زین:  زین اسب (قدیم و جدید)  زین دوچرخه و 

سپر:  وسیلۀ دفاعی (قدیم و جدید)  سپر ماشین 

رکاب:  رکاب اسب (قدیم و جدید)  رکاب دوچرخه و ماشین و 
تماشا: واژه اي که معناي قدیمش امروزه به کار نمی رود (راه رفتن = َمَشی - ماشی = رونده) و تحول معنایی یافته است. امروزه در معناي «نظاره کردن» است.

بررسی موارد:  203

الف) آدم  را در این دیرخراب آباد آورد. 

ب) به هواي سر کوي تو از یاد  رفت. 

ج) چه کنم حرف دگر استاد به  یاد نداد. 

د) هر دم غمی از نو به مبارك باد  آید.

هـ) ورنه این سیل دمادم بنیاد  را ببرد. 

صفت هاي بیانی به عنوان وابستۀ پسین:  204
پاك دامن (ُحسن پاك دامن) - پاك (چشم پاك) 

نکات مهم درسی:
«روشن» صفت بیانی مطلق است که در جایگاه هستۀ گروه مسندي واقع شده است. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: سلیمانی (راز سلیمانی)،  روحانی (مرغ روحانی)، شهوار (ُدّر شهوار) گزینۀ «

23

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق
– –––––––––––––––––––––––1

کھ یاد تو آرامشی ست طوفانی
– –––––––––––––––––––3

بیا
––2

34

تنھا مرا رھا کن
– ––––––––––3

سر بنھ بھ بالین
– ––––––––––2

رو
––1

ترک من خراب شبگرد مبتال کن
– –––––––––––––––––––––4

44

کان را دوا نباشد
– –––––––––––2

 دردی ست غیر مردن
– ––––––––––––––1

کاین درد را دوا کن
– –––––––––––––4

پس من چگونھ گویم
– –––––––––––––3
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»: بینا (چشم بینا)، دانا (دل دانا)، گویا (لب گویا) گزینۀ «

»: خندان (لب هاي خندان)، گریان (چشم گریان)، آب افتاده (طفل آب افتاده)  گزینۀ «

واژه هایی که ساخت صفت بیانی دارند:  205

- غارتگر - زّرین  - زّرین  - نیلوفري 
بررسی گزینه هاي دیگر:

- خریدار - زیبا   :« گزینۀ «

- افروخته - شکفته  - دیدار   :« گزینۀ «

- شکفته  :« گزینۀ «

تشریح گزینه ها:  206

»: «نگران» صفت فاعلی (بن مضارع + ان) است. گزینۀ «

»: «روحانی» صفت نسبی است. گزینۀ «

»: «افتاده» صفت مفعولی (بن ماضی + ه) است. گزینۀ «

»: اگرچه «دیده» بر طبق ساختار صفت مفعولی ساخته شده است ولی اسم است در معناي «چشم». گزینۀ «

نقش ضمایر در بیت ها را بررسی می کنیم:   207
در شرع نباشد گنهش: گناه او در شرع نباشد (مضاف الیه).

ندارد نگهش: او را نگه ندارد (مفعول).
همچون شکرش: همچون شکر او (مضاف الیه) / چشم سیهش: چشم سیاه او (مضاف الیه).

  ندیدیم در این چند گهش: در این چند گه او را ندیدیم (مفعول).
ببرد زود به جانداري خود پادشهش: پادشاه او را به جانداري خود نمی برد (مفعول).

«واو» ها در مصراع اول بین واژه ها آمده اند و همۀ حرف عطف هستند «واو» ربط باید بین جمله ها بیاید پس در مصراع دوم واو ربط به کار رفته است معدن حمد  208
تویی و معدن ثنا هم تویی.

صفت مفعولی: نفروخته (بن ماضی + ه)  209
«ي» در «آبله اي» نشانۀ نکره و در «عزیزي» مصدري است.

«ساختار صفت مفعولی» و «ساختار صفت نسبی» به ترتیب در سایر گزینه ها:

»: کشته (بن ماضی + ه) / روحانی (اسم + انی)  گزینۀ «

»: آلوده (بن ماضی + ه) / ظلمانی (اسم + انی)  گزینۀ «

»: مرده (بن ماضی + ه) / زّرین (اسم + ین)  گزینۀ «

واژة «آموختنی» صفت لیاقت است که به عنوان وابستۀ پسین به کار نرفته است (نقش مسندي دارد)  210
تشریح گزینه ها دیگر:

»: عاشقانه: صفت نسبی و وابستۀ پسین (رنگ: هسته)  گزینۀ «

»: سیمین: صفت نسبی و وابستۀ پسین  گزینۀ «

»: گفتنی: صفت لیاقت و وابستۀ پسین (راز: هسته)  گزینۀ «

در این گزینه حرف پیوند وابسته ساز به کار نرفته است. «لیکن» همانند «اما» حرف پیوند هم پایه ساز است. در این بیت «چون» به معناي «مانند» است و حرف  211
اضافه به حساب می آید.

بررسی گزینه هاي دیگر:

»: به خاطر داشته باشیم که فعل «گفت» همیشه با جملۀ بعد از خود پیوند می یابد؛ چون بعد از این فعل همیشه یک حرف پیوند وابسته ساز «که» در معنا به کار می رود. گزینۀ «

»: کاید: که آید: که حرف ربط وابسته ساز است و جملۀ مرکب ساخته است. گزینۀ «

»: خرمن سوختگان گو (که): همان گونه که گفتیم فعل گفت حرف پیوند وابسته ساز دارد. گزینۀ «

در این گزینه معطوف وجود دارد، امّا بدل به کار نرفته است. «مادرم و پّران» معطوف هستند.  212
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «این نخلستان خاموش و پرمهتابی» براي بدل «آسمان کویر» / «پرمهتابی» و «بی تاب» معطوف  گزینۀ «

»: بدل: این موجود زیبا و آسمانی / معطوف: آسمانی  گزینۀ «

»: بدل: پیرترین و ... فارسی / معلّم اّول / معطوف: جوان ترین  گزینۀ «

«ما» متمم (چو ماه روي تو جمال را به ما بنماید.)  213
بررسی سایر گزینه ها:

»: مضاف الیه (عشق گریبان ما به دست کسی نداد) گزینۀ «

»: مضاف الیه (دهان ما ز شکوة روزي پر است) گزینۀ «

»: مضاف الیه (غم و اندوه ما ز باده بیشتر شد) گزینۀ «

اي: حرف ندا با مناداي محذوف/ هر دو «چشم» در مصراع اول: نهاد جدا  214
«اي [کسی که] چشم رهی سویت [است]، چشم رهی جویت کو (کجا)، [است]» 

در سایر گزینه ها نهاد وجود ندارد.

در گزینه هاي دیگر «اینجا» نقش نهادي دارد اما در گزینۀ  «اینجا» قید است چون نهاد در مصراع اول آمده و «یار» است.  215
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واژة «خواست»، هسته و «خداوند» و «بزرگ» وابسـتۀ گـروه اسـمی  هستند (خواسـت خداوند بزرگ).  216

حرف «تا» اگر دو فاصلۀ زمانی یا مکانی را بیان کند دیگر حرف پیوند وابسته ساز نیست و باید آن  را حرف اضافه دانست به همین دلیل در این گزینه حرف ربط  217
وابسته ساز وجود ندارد، در نتیجه جملۀ مرکب ساخته نشده  است.

بررسی سایر گزینه ها:

) «هر آن که» یعنی هر آن کسی که (که حرف ربط وابسته ساز است و جملۀ مرکب می سازد.)

) «که» حرف ربط وابسته ساز است و جملۀ مرکب ساخته است.

) از هر چه (که) تو گویی: در این بیت حرف ربط وابسته ساز به قرینۀ معنوي نیامده و همین حرف ربط جملۀ مرکب ساخته است.

حالوتی که در چه زنخدان تو وجود دارد.صد هزار فکر عمیق به ُکنه آن نرسد.  218
         نهاد                       مضاّف الیه                        نهاد              مضاّف الیه

براي یافتن نقش دستوري واژه، بیت را به شکل امروزي در می آوریم.

وابسته هاي پیشین: آن حکایت، صد رساله  219
وابسته هاي پسین: حکایت شب، شب هجران، حکایت حال، بیانش

» داراي شش وابستۀ پیشین و پسین است. گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها

»:  وابستۀ پیشین و پسین دارد (سِر گل، کاللۀ سنبل، میان چمن، بوي کالله، آن کالله) گزینۀ «

»:  وابستۀ پیشین و پسین دارد (آفتاب می، مشرق پیاله، باغ عارض، عارض ساقی، هزار الله) گزینۀ «

»:  وابستۀ پیشین و پسین دارد (حسرت دهان، دهانش، جانم، کام تنگدستان، آن دهن) گزینۀ «

عشِق او،  حوالی دل را غارت کرده بود (اجزاي مصراع اّول جابه جا شده است.)   220

بررسی سایر گزینه ها:

»: «و» حرف ربط است.  گزینۀ «

»: «خود» در مصراع دوم مفعول است نه بدل. گزینۀ «

»: «و» در مصراع دوم حرف ربط است.  گزینۀ «

وصفی: یاران عاشق  221

- غم عاشق - مرهم عاشق  - جان ما  - زخم انکار  - جانان ما  - جان ما  - منکر جان  اضافی:
نکتۀ مهم درسی:

هرگاه بعد از «این»، «آن»، «همان»، «همین» اسمی که به عنوان «هستۀ» این وابسته هاست ذکر نشود این وابسته ها دیگر صفت محسوب نمی گردند.

تمام «واو» ها در این بیت «واو» ربط هستند که شش جمله را به هم ربط داده اند.  222
بررسی سایر گزینه ها:

»: «واو» اول عطف / «واو» دوم  ربط گزینۀ «

»: «واو» اول عطف / «واو» دوم  ربط گزینۀ «

»: «واو» اول عطف / «واو» دوم و سوم  ربط گزینۀ «

حرف ربط هم پایه ساز: و / حرف ربط وابسته ساز: ندارد  223
توجه: واژه هاي «چو» و «چون» در معناي «مثل و مانند» به کار رفته و حرف اضافه محسوب می شوند.

بررسی گزینه هاي دیگر:

»: حرف ربط وابسته ساز: که (کش = که اش = او)- حرف ربط هم پایه ساز: اما گزینۀ «

»: حرف ربط وابسته ساز: ار (اگر)- حرف ربط هم پایه ساز: و گزینۀ «

»: حرف ربط وابسته ساز: تا- حرف ربط هم پایه ساز: ولی گزینۀ «

مضاف الیه ها عبارت اند از:  224

- دل من - قراِر دل  - مایۀ قرار  - زلف تو  - قرار زلف  - یار من  - مژگان یار  - خنجر مژگان  - «َ-ش» در «یادش»  - نوشخند ماه  - «َ-م» در «نشترم» 

» واژه هاي زیر به ترتیب: در گزینۀ «  225
شراب، خلق، مستان، تو، شان، رها، هوشیار و مستان هستند.

،  و  تعدادهسته  واژه است. در گزینه هاي 

»: نگین، نقش، دل، جهان، کس، وفا در گزینۀ «

»: فّر، که (به معناي «کس»)، قصد، دندان، موم و سندان در گزینۀ «

»: شان، شما، اعتقاد، دیو، خوش و دیوان در گزینۀ «

 226
واژگان «کثیف»، «سوگند»، «شوخ»، «دبیر»، و «مزخرف» معناي قدیم خود را از دست داده اند و با پذیرفتن معناي جدید به دوران بعد منتقل شده اند.
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معناي جدیدمعناي قدیمواژه
آلودهغلیظکثیف

َقَسمنوعی گوگردسوگند
طنّازچركشوخ
آموزگارنویسندهدبیر

سخن بیهودهآراسته شدنمزخرف

گریان  صفت فاعلی  گري + ان  227
بررسی سایر گزینه ها:

»، «زرین»؛ صفت بیانی است اما فاعلی نیست؛ بلکه صفت بیانی نسبی است. »: در گزینۀ « گزینۀ «
در این گزینه همه ي اجزاي جمله در جاي واقعی خود قرار دارند.  228

گزینه هاي دیگر:

) هر چه باشد مرادت: مقدم شدن فعل بر مسند

) بنوازد آشنا را: مقدم شدن فعل بر مفعول

) که: در این بیت نقش نهاد دارد که بعد از مفعول و متمم آمده است درحالی که جاي نهاد ابتداي جمله است.

حذف افعال در سایر گزینه ها:  229

»: همان بهتر [است] که  ... گزینۀ «

»: به روان تو [سوگند می خورم ] که  ... گزینۀ «

»: آن به (بهتر) [است] که به  ... گزینۀ «
فقط در مصراع دوم بیت اول فعل به قرینه حذف شده است:  230

ما و سماع و بادة رنگین و نوبهار هستیم
بیت هاي دیگر:

فعل مصراع دوم بیت دوم در مصراع نخست آمده است.
در بیت سوم نیز دقیقًا هیمن اتفاق افتاده است یعنی فعل براي مصراع دوم در مصراع اول آمده است.

ترکیب هاي وصفی: داستانی بلند - سخنی گزاف - نکته هاي عبرت آمیز - موضوع دیگر:    231

ترکیب هاي اضافی: نمایش هنر - هنر نویسندگی - هنر بیهقی - حکایات تاریخی - تاریخی اش - نکته هاي او : 
در صورت سؤال، بیتی خواسته شده است که حذف نداشته باشد و نقش تبعی داشته باشد.  232

»: در این بیت، حذف فعل نداریم. / «سنگ دل» نقش تبعی بدل دارد. گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:

»: حذف فعل: «دال» مناداست و حذف معنوي دارد. / نقش تبعی ندارد «زهد» و «علم» معطوف هستند. گزینۀ «

»: حذف فعل: در مصراع دوم فعل دعایی «باد» حذف شده است. / نقش تبعی ندارد. گزینۀ «

»: حذف فعل: «زاهد» مناداست و حذف معنوي دارد و در مصراع دوم هم حذف به قرینۀ معنوي دارد. / نقش تبعی: «راز» و «نیاز» معطوف هستند. گزینۀ «

ُحسن (هسته)، روزافزون (وابستۀ هسته: صفت)، آن (وابستۀ وابسته: صفِت مضاف الیه)، دلدار (وابستۀ هسته: مضاف الیه)  233
بررسی سایر گزینه ها:

»: وابستۀ وابسته: تو (مضاف الیِه مضاف الیه) گزینۀ «

»: وابستۀ وابسته: تو (بهار ُحسن تو)، این (گل هاي این چمن)، چمن (طراوت گل هاي چمن) گزینۀ «

»: وابستۀ وابسته: جهان سوز (علف تیغ جهان سوز)، حوادث (علف تیغ حوادث)، هر (دل هر کس) گزینۀ «

»، «هر» صفت مضاف الیه است ولی در سایر گزینه ها مضاف الیه مضاف الیه وجود دارد. در گزینه «  234

»: هر کسی را دل  در هر کسی  «هر» صفت مضاف الیه است. گزینۀ «
بررسی سایر گزینه هاي:

»: طلب وصل تو  «تو» مضاف الیه مضاف الیه است. گزینۀ «

»: سوداي عشقت  «ت» مضاف الیه مضاف الیه است. گزینۀ «

»: شکن زلف تو  «تو» مضاف الیه مضاف الیه است. گزینۀ «
واژة «آسوده خاطر» داراي ساختمان «وندي - مرکب» است. (آسود + ه + خاطر)  235

 بررسی سایر گزینه ها:

»: اي پروین، کسی این راه بی اعتبار را آسوده خاطر سپرد (جملۀ هسته) + که (وابسته ساز) [او] بار گران نداشت. (جملۀ وابسته) (اجزاي تشکیل دهندة وابسته: «نهاد + مفعول + فعل»است) گزینۀ «

»: «پروین» در نقش منادایی به  کار رفته است. «منادا» حذف فعل به قرینۀ معنوي محسوب می گردد. گزینۀ «

»: گروه هاي اسمی «این راه بی اعتبار» و «بار گران» در نقش مفعولی به کار رفته اند و هر دو با وابسته همراه شده اند. گزینۀ «

» جمله هاي خواسته شده را ندارد. بیت گزینۀ «  236
 بررسی سایر گزینه ها:

»: نهاد + مفعول + مسند + فعل: باد زلفش را پریشان کرد. گزینۀ «
نهاد + مسند + فعل: من خاکسار گشتم.

»: نهاد + مفعول + مسند + فعل: عهد پیري، فخري را دور داشت. گزینۀ «
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نهاد + مسند + فعل: عهدش تازه شد.

»: نهاد + مفعول + مسند + فعل: تو، آن را، حجرة دیو خوان. گزینۀ «
 نهاد + مسند + فعل: دل مایل نیست - او دل نیست.

4
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