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در متن زیر چند مضاٌف الیه وجود دارد؟   . 1
«معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار صورتگري در می ماند، چارة درماندگی به شیوة معلم خود می کند.»

5476

واژة «گرته می بست» در عبارت «خرگوش را روان گرته می بست» به چه معناست؟  . 2

طراحی می کرد سایه روشن می زد تصور می کرد نقاشی می کرد

نقش دستوري واژه هاي بیت زیر، در کدام گزینه کامًال درست مشخص شده است؟   . 3
 که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو»  «تو کافر دل نمی بندي نقاب زلف و می ترسم

نقاب (مفعول)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد) نقاب (متمم)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد)

نقاب (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف الیه) دل (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف الیه)

عبارت زیر به کدام یک از ویژگی هاي نیما اشاره ندارد؟   . 4
«هم چون مروارید در دِل صدِف کج و کوله اي سال ها بسته ماند»

ناسازگاري روح بزرگ و ارزشمند نیما با شهرنشینی همرنگی با جماعت

ارزشمندي وجود نیما در بین اهالی شهر ارزشمندي شعر نیما در میان اهالی شهر

مترادف واژه هاي «کوشش، زمین پست، میاِن دو کتف، طرح اّولیه» به ترتیب، کدام است؟  . 5

خواست، معرکه، َکلّه، گرته برداري هّمت، خور، غارب، بیرنگ  مناعت، بیغوله، غاشیه، اسلیمی  اراده، باره، وقب، تقریظ 

در کدام گزینه هر دو نوع واو عطف و ربط آمده است؟  . 6

 تو در دل و دل تو را به جان می جوید  اي راحت جان و دل! عجب مانده ام

 در طریقت سر و کله نبود  عشق را رهنماي و ره نبود

 آهنگ این سفر به چه اسباب می کنی  چون عقل و هوش و دین و دلت را شراب برد

 ز آن که جز بخشایش و بخشش نفرمایی جواب  در گناه و در نیاز از توست هر کس را سؤال 

واژه هاي «مندرس – مستغنی – تیمار – کمیت» در کدام گزینه آمده است؟  . 7

فرسوده – بی نیاز – مراقبت – اسب سرخ فرسوده – بی نیازي – غمخواري – اسب زرد

کهنه – نیازمندي – غمخواري – اسب زرد کهنه – نیازمند – مراقبت – اسب سرکش

در کدام بیت غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 8

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  افتاده گی آموز اگر طالب فیضی

 به در آي تا ببینی طیران آدمیّت  طیران مرغ دیدي تو ز پاي بند شهوت

 حمله مان از باد باشد دم به دم  ما همه شیران ولی شیر الم

 مکش بندگان کاین گناه از تو خواست  یکی زان میان گفت و زنهار خواست

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟  . 9

دست آخر با حقارت هاي زندگی هامان اُخت شد. خانۀ فرهنگ شوروي در تهران الم کرده بود.

جوانکی بودم و توي جماعت بور خورده بودم. خلف سدق نیاکان هنرور خود بود.

 50 تست ادبیات دهم درس 9 ترکیبى
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در همۀ گزینه ها واژه  هاي مشخص شده را باید بدون نقش نماي اضافه خواند جز گزینۀ ..................  . 10

 پر از آرزو دل، پر از آب چشم یکی نامه بنوشت با درد و خشم

 مرغ تسبیح گوي و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست

 پر از خون دل و مژه پر آب زرد بگفت این و بنشست گریان به درد

 به باالي او سرو دهقان نِکشت بهاري است گویی در اردیبهشت

مشّخصات کدام فعل، درست بیان شده است؟  . 11

کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید: مضارع اخباري، دوم شخص جمع

پیغامی است سوي بونصر در بابی تا داده آید: مضارع التزامی، مجهول

در هنگام بال شرکت بوده است: ماضی بعید، معلوم

بر من حّقی واجب شده است: ماضی نقلی، مجهول

عبارت «پیرمرد چشم ما بود»، در کدام معنا درست نیست؟  . 12

مایۀ رستگاري فهمیده دانا و آگاه عزیز ما

در عبارت « گریزي رندانه زد که به سود اسب انجامید» ترکیب مشخص شده به چه معناست؟  . 13

ترفندي زیرکانه کلک فریبکارانه حقه اي زیرکانه چاره اي درویشانه 

عبارت «نمونه و طرحی که نقاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می آورد و سپس آن را کامل رنگ آمیزي می کند» تعریف کدام گزینه است؟  . 14

ضمایم گرته برداري  بیرنگ  اسلیمی 

مفهوم عبارت «معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» در کدام گزینه نیامده است؟  . 15

 دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست از مهِر دوستان ریاکار خوش تر است

 شد دشمن من وه که چه طالع دارم با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

 نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باشلباِس ظاهر و باطن به هم موافق کن

 هر که دارد هر دو با ما آشناست  ظاهر و باطن به یکدیگر خوش است

کدام بیت مفهوم مغایري با عبارت زیر دارد؟   . 16
«معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت»

چون نیک بنگري همه تزویر می کنند  می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب  

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي  

آن که او عالِم سّر است بدین حال گواست   ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق 

بهتر از زهد فروشی که در او روي و ریاست باده نوشی که در او روي و ریایی نبود  

نقش دستوري کدام واژة مشخص شده با گزینه هاي دیگر یکسان نیست؟  . 17

شتابان خط هایی در هم کشید. معلم از مخمصه رسته بود. تمامت خود را می خواست. صورت از او چیزي می طلبید.

در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 18
«پیرمرد به ساده دلی روستایی خویش از هر چیزي تعّجب کرد و هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با هقارت

زنده گی هامان اُخت شد»

چهار سه دو یک

معناي واژه هاي «آُخره ، وقب و غارب» به ترتیب عبارت است از.......................  . 19

فرورفتگی اندام – باالي کمر – برآمدگی پا چنبرة گردن – فرورفتگی اندام – میان دو کتف

باالي کمر – برآمدگی پا – میان دو کتف برآمدگی پا – فرورفتگی اندام – باالي کمر
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در کدام گزینه واژه اي با غلط امالیی وجود دارد؟  . 20

ییالق: سردسیر وغب: فرورفتگی اندام تسلّی: آرامش طمأنینه: آرامش

«گوشه اي دور از مردم» معناي کدام واژه است؟  . 21

قیلوله عزلت بیغوله بیتوته

در متن زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   . 22
«دست معلّم از وقب حیوان روان شد. فک زیرین را پیمود و در آخُره ماند؛ پس باال رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد، از یال و قارب به زیر آمد؛ از

پستی پشت گذشت و...»

هیچ کدام قارب  آخُره   وقب  

مفهوم و معنی عبارت «براي اولین بار در عمرش – جز در عالم شاعري – یک کار غیر عادي کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت» در کدام گزینه بطور  . 23
کامل ذکر شده است؟

محال بود که نیما در زمستان به یوش سفر نکند.

نیما یک بار در زمستان به یوش رفت که همین باعث مرگش شد.

در عالم تخیل، نیما زمستان هاي یوش را به زیباترین نوع می سرود.

نیما عالوه بر شاعري کارهاي غیر معمول دیگري هم در یوش براي خودش دایر کرده بود.

در عبارت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟    . 24
«خواب که از چشمم پرید و از گوشم تازه فهمیدم که در زدن میراب نیست و شصتم خبردار شد آن سر بزرگ داغ داغ بود اما چشم ها را بسته بودند

کوره اي تازه خاموش شده»

کوره اي داغ داغ شصتم میراب

واژه هاي «صورتک – مشّوش – خطابه – خیل» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 25

نقاب – سرگردان – سخنرانان – دسته ماسک – آشفته – سخنرانی – گروه

نقاب – باهوش – سخنرانی – گروه صورت کوچک – پریشان – وعظ – گروه

چند واژه درست معنی شده است؟   . 26
غارب= میان دو کتف/ آُخره= باالي کمر / مخمصه= دشمنی/ خیل= دسته/ بیرنگ= طرح اولیه/ رندانه= زیرك/ خلف صدق= جانشین راستین/ صورتک=

نقاب/ مشوش= آشفتگی

شش پنج چهار سه

معناي نوشته شده در مقابل کدام واژه صحیح است؟  . 27

وقفی: زمین، دارایی و ملکی که براي هر مقصودي در راه خدا اختصاص دهند.

گرته برداري: طراحی چیزي به کمک گرده یا خاکۀ زنگ یا زغال.

کنگره: واژه اي انگلیسی به معناي مجمعی از دانشمندان یا سیاستمداران که دربارة مسائل علمی یا سیاسی بحث کنند.

خورجینک: خورجین کوچک، کیسه اي شامل یک جیب که معموًال از پشم درست می کنند.

در کدام گزینه اثري از «ناصر خسرو، جالل آل احمد، محمد بن منور و سهراب سپهري» به درستی آمده است؟  . 28

اتاق، ارزیابی شتابزده، سفرنامه، اسرارالتوحید  ارزیابی، اسرارالتوحید، سفرنامه، اتاق آبی 

سفرنامه، پیرمرد چشم ما بود، اسرارالتوحید، اتاق آبی  اسرارالتوحید، اتاق آبی، ارزیابی شتابزده، سفرنامه

در کدام گزینه ضمیر در نقش مضاف الیه نیامده است؟  . 29

پی بردیم راه دست خودش هم نیست. به درد شما نمی خورد، حیواِن مشکلی است.

اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود. کاِر صاد نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازك داشت.

در عبارت «معلم را عادت بود که نقشۀ نیم کاره اي با خود به کالس می آورد» نوع «را» در کدام گزینه آمده است؟  . 30

حرف اضافه مالکیّت نشانۀ مفعولی فّک اضافه
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در تمام گزینه هاي زیر نوع «و» یکسان است به جز گزینۀ  ..................  . 31

خروشان و جوشان به کردار موج غزل گفتی و ُدر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زیبا را بیرون سپید و دل سیهی هم چو آینه 

در کدام گزینه «واو عطف» به کار نرفته است؟  . 32

صاد معلم ما بود. آدمی افتاده و صاف. زنگ نقاشی دلخواه و روان بود. خشکی نداشت.

دو گوش را باال برد؛ از یال و غارب به زیر آمد. معلم پاي تخته رسید. گچ را گرفت. برگشت و گفت.

در کدام گزینه واژه اي به تشدید نیاز دارد؟  . 33

همانا او را گمان شود که مرا در فضل مرتبه اي است. و این مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند.

کارش نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازك داشت. خلف صدق نیاکان هنرور خود بود.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  غلط امالیی وجود دارد.  . 34

در چنان بیغوله اي هم صحبت غنیمتی بود آن هم با نیما

در چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود تمأنینه اي بود که گمان می کردي در چشم فراعنه است

شبی که نوبت شعر خواندن او شد برق رفت و روي میز ختابه شمعی نهادند و او آي آدم هایش را خواند

اما تحّمل آن همه رفت و آمد را نداشت به خصوص در چنان مئیشت تنگی 

.  صاحبان هر یک از آثار «الهی نامه، اتاق آبی، سیاست نامه و گوشوارة عرش» به ترتیب چه کسانی هستند؟ 35

سنایی، سهراب سپهري، خواجه نصیرالدین توسی، سید علی موسوي گرمارودي عطار نیشابوري، قیصر امین پور، خواجه نظام الملک، محمدي اشتهاردي

عطار نیشابوري، سهراب سپهري، خواجه نظام الملک، سید علی موسوي گرمارودي سنایی، قیصر امین پور، خواجه نصیرالدین توسی، محمدي اشتهاردي

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 36
«نمی دانم خودش می دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود، نیما نشده بود»

 دانه، گوهر در زمین پاك غربت می شود تا برآمد از وطن، یوسف، عزیز مصر شد 

 دانی آن وقتی که در عالم نبیند کس نظیرم  زندگی از قدر من کاهید قدرم کس نداند 

 بزرگ نیست که از افتادگی هراسان است  فتادگی است که معراج سربلندي هاست 

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 

امالي چند ترکیب درست آمده است؟   . 37
«یال و غارب - خطابه و سخنرانی - به رقم و برخالف - مخمصه و گرفتاري - خاري و حقارت - ُطمأنینه و وقار»

چهار سه دو یک 

مفهوم کنایه هاي «کمیتش لنگ بود، خشت زدن، سپر انداختن و باب دندان بودن» به ترتیب در کدام بیت ها آمده است؟   . 38
الف) نکردي تو این به که من کرده ام 

ب) ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها  
ج) خورشیدي و زرین طبق دیگ تو را پخته است حق 

د) هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم 

ز گفتار بیهوده آزرده ام  
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن 

مطلوب بودي در سبق طالب شدستی تو کنون 
هر گه که یاد روي کردم جوان شدم 

د - الف - ب - ج  د - ب - الف - ج   الف - د - ب - ج  د - الف - ج - ب 

در ابیات زیر نوع «واو» را به ترتیب مشخص کنید.   . 39
چه ازو کاست و بر من چه فزود اي ساقی «منتی نیست اگر روز و شبی بیشم داد 

کهنه داسی است که بس ِکشته درود اي ساقی» تشنۀ خون زمین است فلک، وین مه نو 

ربط - ربط - ربط  عطف - عطف - ربط  عطف - ربط - ربط  عطف - ربط - عطف 
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نوع «واو» به کار رفته در کدام گزینه با سایر گزینه ها یکسان نیست؟  . 40

 در لحد رفت و خاك بر سر کرد  آن که بر فرق تاج از زر کرد  

 سیر چشمی در نهاد خاك مردم خوار نیست  خورد عالم را و بندد بر شکم سنگ مزار 

 ماکیان بر در کنند و گربه در زندان سرا  پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده  

 سر بُر و سر نماي عشق آمد  دلبر جان رباي عشق آمد  

در همۀ گزینه ها از «واو ربط» استفاده شده است به جز گزینۀ ..................  . 41

معلم فریاد کشید ساکت! و ما ساکت شدیم. فک زیرین را پیمود و در آُخره ماند.

از خم کتف و سینه فرا رفت. سپس شکمش را کشید. نقشۀ نیمه کاري به کالس آورد و کارش پیوسته همان بود.

متِن زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز ..............   . 42
«گفت: بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه در تسبیح و

من به غفلت، خفته.»

که بنگرم به گل و سر کنم ثناي تو را هواي سیر گل و ساز بلبلم دادي 

مرغ تسبیح گوي و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست 

گوش دل واکنی حکایت اوست در طبیعت به هر صال و سکوت 

بلبل به نغمه خوانی مطرب به چیره دستی هر یک به زخمۀ خود ساز تو می نوازد 

نقش دستوري «روي» در مصراع اول و نقش دستوري «که» در مصراع دوم به ترتیب کدام است؟  . 43
«هر آنچه دور کند مر تو را ز دوست بد است 
«هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

به هر چه روي نهی جز وي ار نکوست بد است»  
ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟»

مفعول، متمم مفعول، مفعول نهاد، متمم نهاد، مفعول

نقش دستوري واژه هاي «قلمرو» و «ما» در بیت زیر چیست؟    . 44
ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب» «دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم

صفت، نهاد صفت، مفعول مضاف الیه، مفعول مضاف الیه، مضاف الیه

واژه اي که فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي معادل آن، «همایش» را به تصویب رسانده در کدام بیت دیده می شود؟  . 45

یادگاري است بر در و دیوار شنعت حاسد اندر آن تاالر 

ازو شادمان شد دل انجمن به شعر آرم این نامه را گفت من

سرها بر آستانۀ او خاك در شود این سرکشی که کنگرة کاخ وصل راست 

 به قصد خون جانبازان و صدیقان بغریده که گردا گرد قصر او چه شیرانند کز غیرت 

ردیف در کدام بیت از نظر معنایی به کلمۀ مشابه خود در جملۀ زیر مشابهت دارد؟   . 46
«معلم مرغان را گویا می کشید و خرگوش را چابک می بست.»

بیستون از الله نخل ماتم فرهاد بست؟ سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمی گرید چرا 

نقش شیرین را چسان در بیستون فرهاد بست؟ بال سیر شعله جواله بستن مشکل است 

 بر گلوي شیشه بتواند ره فریاد بست سرمه سا چشمی که من زان مجلس آرا دیده ام

حیرتی دارم که چون چشم مرا جالد بست شمع را در وقت کشتن چشم بستن رسم نیست 

نوع «واو» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 47

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذردآب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

این عوعوي سگان شما نیز بگذرددر مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت  

باشد به قدر هّمت تو اعتبار تو  هّمت بلند دار  که نزد خدا و خلق  

که حّق صحبت مهر و وفا نگه داردسر و زر و دل و جانم فداي آن یاري  
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معنی کدام واژه در مقابل آن «غلط» آمده است؟  . 48

(نمط: نوع) (مولع: آزمند)  (یله: آزاد) (سودا: هوس) 

(نسیان: فراموشی) (وقب: برآمدگی پشت پاي اسب)  (اهلیت: لیاقت) (کسیل کردن: روانه کردن) 

در تمام عبارات زیر «کسره اي» وجود دارد که می توان آن را جایگزین «از» به حساب آورد؛ به جز گزینۀ  ..................  . 49

خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است. کارش نگار نقشه قالی بود.

ما را به رونگاري آن می نشاند. حاال بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده اند.

نقش مشخص شده در کدام گزینه به درستی نیامده است؟  . 50

صداي یکیشان برخاست: نهاد خرگوشی می کشم تا بکشید: مفعول

خنده در آن روا بود: متمم هرگز جانوري جز از پهلو نکشید: مفعول
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معلِم نقاشی – مـرا – حقیرت – کاِر صورتگري – چارة درماندگی – شیوة معلم – معلِم خود  گزینه 3  . 1
ـِـ + ضمیر» ترکیب اضافی می سازند و واژة دوم مضاٌف الیه می شود.  ـ + اسم» یا «اسم + ـ ـِ توجه: این نوع تست در کنکورهاي اخیر بسیار دیده شده است. باید توجه داشت که «اسم + ـ

ـ + اسم : شیوة معلم ـِ اسم + ـ
ـِـ + ضمیر منفصل : معلِم من  اسم + ـ

ـِـ + ضمیر مشترك : معلِم خود  اسم + ـ
اسم + ضمیر متصل : معلمت 

«گرته بستن» به معناي «طراحی چیزي با خاکه زنگ یا زغال» است.  گزینه 4  . 2

گزینه 4 تو کافردل نقاِب زلف [را] نمی بندي و [من] می ترسم که خِم آن ابروِي دلستان محرابم را بگرداند (تغییر بدهد).   . 3

نیما هر چقدر هم در شهر ساکن ماند اما نتوانست روحیه اش را با شهرنشینی سازگار کند. گزینه 1  . 4

واژگان صورت سوال به ترتیب با این کلمات هم معنا هستند:  گزینه 3  . 5
کوشش: همت، اراده، خواست/ زمین پست: خور/ میاِن دو کتف: غارب/ طرح اولیه: نمونه و طرح و بیرنگ 

» «و» اول (جان و دل) واو عطف است که دو نقش «جان» و «دل» را که ارزش یکسان دارند به هم معطوف کرده است.  در گزینۀ « گزینه 1  . 6

اي راحِت جان، اي راحِت دل  اي راحِت جان و دل 
    مضاف الیه          مضاف الیه 

و «و» دوم (تو در دل و دل تو را ...) واو ربط است زیرا دو جمله را به هم ربط داده است. تو در دل [هستی] و دل تو را می جوید. 
نکتۀ مهم توجه به فعل حذف شدة «هستی» است. 

در سایر گزینه ها تمام واوها واو عطف هستند.

تنها در این گزینه همۀ واژه ها درست معنا شده اند. گزینه 2  . 7

َعَلم / خواست  خاست غلط هاي امالیی: افتاده گی  افتادگی / الم  گزینه 2  . 8

غلط هاي امالیی: الم  َعَلم / سدق  صدق / بور  بُر   گزینه 2  . 9

باید در گزینۀ  کلمۀ شرط را با کسره به آدمیت اضافه کرد تا معناي بیت درست شود.  گزینه 2  . 10
گفتم این شرِط آدمیّت نمی باشد. 

: شناسه به قرینۀ لفظی حذف شده؛ یعنی: کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید [ند]، پس فعل جمله ماضی استمراري سوم شخص جمع است. (معلوم بودن گزینۀ  گزینه 2  . 11

: «است» کمکی است : بوده است: ماضی نقلی. «است» فعل کمکی و «بود» فعل اصلی است. // گزینۀ  : داده آید= داده بشود: مضارع التزامی، مجهول // گزینۀ  فعل هم که معلوم است!) // گزینۀ 
براي ساختن ماضی نقلی، ولی فعل، معلوم است نه مجهول، در فعل مجهول باید پیش از «شد»، صفت مفعولی بیاید.

چشم بودن کسی عالوه بر معناي «عزیز بودن» اشاره به بصیرت و دانایی او نیز دارد.  گزینه 4  . 12

«رندانه» به معناي «زیرکانه» است و «گریز» هم به معناي «فرار و ترفند» درست است. گزینه 4  . 13

اسلیمی: تغییر شکل یافته کلمه اسالمی، طرح هایی مرّکب از پیچ و خم  هاي متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستند.  گزینه 2  . 14
گرته برداري: طراحی چیزي به کمک گرده یا خاکۀ زنگ یا زغال: نسخه برداري از روي یک تصویر یا طرح. 

ضمایم: جمع ضمیمه،  همراه و پیوست در متن کتاب فارسی دهم مقصود نشان  هاي دولتی است.

و دیده می شود اما در گزینۀ  شاعر از مشکالت بعد از دوستی اش و اقباِل کجش صحبت دارد. و مفهوم عبارت سؤال یکرو بودن و ریاکار نبودن را مطرح می کند که در گزینه هاي  گزینه 2  . 15

«دور نبودن» به معناي صمیمیت و «صورتک به رو نداشتن» به معناي دورو نبودن است. ریا در این عبارت از معلم سلب شده است. در ابیات مشترك هم مفهوم همین است. در بیت گزینه 1  . 16

 می  گوید من به تزویر گوش نمی دهم. بیت گزینۀ  خداوند را گواه نداشتن ریا و نفاق خود می داند و در گزینۀ  باده نوشی بدون دورویی را از زهد همراه با نیرنگ برتر می شمارد. اما در بیت

گزینۀ  می گوید همۀ اقشار جامعه در حال دورویی هستند و ظاهر و باطن متفاوتی دارند. 

«رسته» مسند می باشد.  گزینه 3  . 17
مفعول کلمه یا گروهی از کلمات است که پس از آن یا «را» وجود دارد یا می توان «را» قرار داد. 

صورت از او چیزي (را) می طلبید. 
شتابان خط هایی (را) در هم کشید. 

توجه: اگر مفعول، مضاٌف الیه یا صفت داشته باشد، «را» بعد از آن ها می آید. 
تمامت خود را می خواست. 

غلط هاي امالیی: هقارت  حقارت / زنده گی  زندگی گزینه 2  . 18

واژه هاي مورد نظر اصطالحات نقّاشان براي ذکر جزئیات بدن حیوانات است. یک بار براي همیشه معناي این واژه ها را به طور دقیق یاد بگیرید. گزینه 1  . 19

وغب  وقب گزینه 3  . 20

» اگر «ُکنج عزلت» بود پاسخی مناسب براي تست می شد اما «عزلت» به معناي تنهایی است. بقیۀ گزینه ها پرت هستند. در گزینۀ « گزینه 2  . 21

غارب به معنی میان دو کتف. گزینه 3  . 22

را بگرداند (تغییر بدھد.) محرابم
– ––––

مفعول

خِم آن ابروِی دلستان
– –––––––––––––

نھاد

می ترسم کھ [من]
– –––

نھاد

[را] نمی بندی و نقاِب زلف
– ––––––

مفعول

کافر دل
– ––––

بدل

تو
––
نھاد

1

←

←←←

←←←

2
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سفر نیما در زمستان به یوش به خاطر سرماي فراوان باعث شد مریض شود و همان مریضی باعث مرگش شد. گزینه 2  . 23

شصتم   شستم گزینه 2  . 24

«خطابه» مصدر است و به معناي «سخنرانی» است در گزینۀ  سخنرانان نادرست است. چون «خطبا» به این معناست. در گزینۀ  «صورتک» و در گزینۀ  «مشّوش» نادرست معنا شده گزینه 1  . 25
است.

گزینه هاي نادرست:  گزینه 3  . 26
آخره: چنبرة گردن، قوس زیر گردن 

مخصمه: گرفتاري، سختی، دشواري 
رندانه: زیرکانه (رند: زیرك) 

مشّوش: آشفته (مشوش مصدر نیست که مصدري معنی شود.) 

گزینۀ  نادرستی معنایی ندارد.  گزینه 2  . 27
وقفی: زمین، دارایی و ملکی که براي مقصود معینی در راه خدا اختصاص دهند نه هر مقصودي. 

کنگره: واژه ا ي فرانسوي است نه انگلیسی. 
خورجینک: شامل دو جیب است.

اتاق آبی از سهراب سپهري، ارزیابی شتابزده از جالل آل احمد (*نکته: پیرمرد چشم ما بود بخشی از کتاب ارزیابی شتابزده است.)، اسرارالتوحید از محمد بن منور و سفرنامه از گزینه 4  . 28
ناصرخسرو است. 

گزینۀ    درِد شما  گزینه 3  . 29
  مضاف الیه 

گزینۀ    راه دست خودش ( او ) 
  مضاف الیه 

گزینۀ    حرفی به کارش بود ( او ) 
  مضاف الیه 

در «را»ي فّک اضافه که بین مضاف و مضاٌف الیه می آید کلمۀ پس از «را» به پشِت کلمۀ قبل از «را» می رود و تبدیل به کسره می شود  عادت معلم بود که نقشۀ ....... گزینه 1  . 30

نوع «و» در گزینۀ  ربطی است و در گزینه هاي دیگر از نوع عطف است. گزینه 1  . 31
«واو عطف» بین دو نقش دستوري یکسان می آید. «واو عطف» بین دو اسم، صفت، ضمیر یا قید می آید.  گزینه 3  . 32

علی و حسین آمدند: بین دو اسم (منظور از اسم، اسِم دستوري است نه نام افراد. نام افراد خود جزء اسم هاي دستوري اند.) 
من و او آمدیم: بین دو ضمیر 

علی آهسته و مالیم آمد: بین دو قید 
پدر خوب و مهربان آمد: بین دو صفت 

توجه: اگر واو عطف و کلمۀ قبل از آن را حذف کنیم، کلمۀ معطوف بعد از واو، همان نقشی را می گیرد که کلمۀ قبل واو گرفته بود. 

«واو ربط» بین دو جمله یا دو فعل می آید و آن دو جمله را به هم ارتباط می دهد. 
«مرمّت»: تشدید نیاز دارد. گزینه 1  . 33

غلط هاي امالیی: تمأنینه  طمأنینه / ختابه  خطابه / مئیشت  معیشت گزینه 1  . 34
الهی نامه: اثر منظوم عرفانی از عطار نیشابوري  گزینه 4  . 35

اتاق آبی: اثر منثور سهراب سپهري که شامل خاطرات و نوشته هاي اوست. 
سیاست نامه یا سیرالملوك: اثر منثور خواجه نظام الملک دربارة فنون کشورداري 

گوشوارة عرش: مجموعه شعرهاي آیینی علی موسوي گرمارودي 
مفهوم مشترِك گزینۀ یک و عبارت سؤال: دوري از وطن باعث خودساختگی و بزرگی می شود.  گزینه 1  . 36

بررسی سایر گزینه ها: 

»: دانستن قدر انسان ها پس از مرگ  گزینۀ «

»: تواضع باعث سربلندي است.  گزینۀ «

»: عشق معشوق انسان را به جنون می کشاند و دیوانه می کند.  گزینۀ «

واژة «رغم» یعنی برخالف و «خاري» در اینجا معنی ذلیل می دهد پس باید با واو معدوله نوشته شود  خواري و حقارت صحیح است.  گزینه 4  . 37

 مورد دیگر صحیح می باشند پس گزینۀ  درست است. 
کمیتش لنگ بود یعنی ناتوان بود / خشت زدن همان گفتار بیهوده است / سپر انداختن یعنی تسلیم شدن (در بیت گزینۀ «ب» اظهار تسلیم شدن و ناتوانی را با بیان این که اگر گزینه 4  . 38

می خواهی بیا اگر نمی خواهی برو و دادن اختیار کامل به معشوق بدون هیچ چون و چرایی را می بینیم) / باب دندان بودن هم یعنی مطلوب بودن 

شب و روز  عطف         از او چه کاست و چه بر من افزود ربط     فلک تشنۀ خون زمین است و این ماه نو داسی کهنه است.  گزینه 2  . 39

) از نوع واو عطف است که دو واژه را با نقش یکسان به یکدیگر معطوف می کند اما «و» در سایر گزینه ها واو ربط است که دو جمله را به هم وصل می کند.  «و» در گزینۀ ( گزینه 4  . 40

: معموًال قبل یا بعد واو ربط یک فعل می آید. توجه 
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: «واو ربط» در عبارتی می آید که بیش از یک جمله باشد. توجه 

«واو ربط» بین دو جمله یا دو فعل می آید و آن جمله را به هم ارتباط می دهد. در گزینۀ  «واو عطف» آمده است که بین دو اسم آمده است. گزینه 4  . 41

» به ماجرایی عاشقانه اشاره دارد و می گوید تو هواي عبارت آمده در صورت سؤال به روشنی به این نکته اشاره می کند که همۀ پدیده ها تسبیح خداوند را می گویند. اما بیت گزینۀ « گزینه 1  . 42
گل و بلبل را در سر من انداختی تا جایی که هرگاه به آن ها نگاه می کنم، تو را می بینم. 

روي نهی: روي مفعول است. زیرا: روي را نهادن: چه چیز را نهی؟ روي را.  گزینه 4  . 43
عزم تماشا که راست: عزم تماشا براي که است؟ : که بعد از حرف اضافه آمده و متمم است.

دیوانۀ قلمرو ترکیب اضافی است زیرا قلمرو اسم است نه صفت، ما نیز مضاف الیه است زیرا بعد از بازگردانی جمله داریم: سواد شهر ما را مایۀ عذاب است: سواد شهر مایۀ عذاب ما گزینه 1  . 44
است: پس را فک اضافه است و ما مضاف الیه است.  

» آمده.   همایش معادل فارسی کلمۀ فرانسوي «کنگره» است که در بیت گزینۀ « گزینه 3  . 45
معناي ُکنگره: مجمعی که دانشمندان و سیاستمداران دربارة مسائل علمی یا سیاسی بحث می کنند.

»: هم نقش بستن معناي مشابهی دارد. این فعل در گزینه هاي دیگر به معنی «درست کردن، حبس کردن و بست در جملۀ سپهري به معناي نقاشی کشیدن است. در بیت گزینۀ « گزینه 2  . 46
بستن به معناي حقیقی» آمده است. 

) «واو» ربط وجود دارد و سایر گزینه ها «واو» عطف هستند. در گزینۀ ( گزینه 2  . 47

وقب: گودي چشم، فرورفتگی چشم حیوان  گزینه 4  . 48

) نقشه قالی بود.    : کارش نگار نقشه قالی بود.   کارش نگار ( گزینۀ  گزینه 1  . 49

: خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است .  خسته شدیم از خرگوش دنیا پر (از) حیوان است.    گزینۀ 

: حاال بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده اند .  حاال بعد (از) دو سال تازه ...    گزینۀ 

: ما را به رونگاري آن می نشاند .  ما را به رونگاري (از) آن می نشاند.  گزینۀ 

«خنده» نهاد، از نوع مسندالیه است. گزینه 4  . 50
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