
 معنای صحیح بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ (16

 «خنجری   آهخته دشمِن کمندِ همچنان / کاندر بدآموز رفیق صحبت  در»

 نشینی با رفیق ناباب مثل آن است که خنجر بکشی و به شکار دشمن بروی.هم( 1

خنجر را باال آورده است تا  صحبتی با آن دوستی که بدآموزی دارد، مثل گیر افتادن در طناب دشمنی است که  هم( 2

 بزند. 

 صحبت کردن با بدآموزان همان است و افتادن در کمند دشمنان همان؛ باید خنجر به همراه داشت. ( 3

 . بد، بدتر است از به دام افتادن در کمند دشمن آمادۀ حمله نشستن نزد دوستِ( 4

، بدتر 4، خنجر به همراه داشتن اشتباه است. در گزینۀ 3، مصرع دوّم درست معنا نشده است. در گزینۀ  1در گزینۀ  پاسخ:

 ای است که در بیت وجود ندارد. بودن عبارت اضافه

 

 در کدام گزینه آمده است؟ « الجَرم -  فاقَ – برناهای »معنی واژه (17

 گناه بی – پشت سر – جوان( 1

 گناه بی – پس گردن – خوش قد و قامت( 2

 ناگزیر -  پشت سر – جوان( 3

 ناگزیر  – پس گردن –خوش قد و قامت ( 4

 ن؛ قَفا = پشت سر؛ الجرم = ناگزیر و ناچار بُرنا = جوا پاسخ:

 

 ؟ ساختار کدام واژه مانند واژۀ »شیرجه« است (18

 آبشار(  4                آبرُفت( 3                آبگوشت( 2            آبپاش( 1

 (مضارع از مصدر جهیدنبن پاسخ: شیرجه = شیر )اسم( + جَه )

 ( بن مضارع از مصدر پاشیدنبپاش = آب )اسم( + پاش )آ

 ( صدر رُفتن اضی از من مب آبرُفت = آب )اسم( + رُفت )

 (پسوندآبشار = آب )اسم( + شار )

 

 کنایه است از ... :« »رقم بر خود کشیدن (19

 خطّی بر خود نشاندن( 1

 محک زدن  خود را( 2

 دور خود خط کشیدن ( 3



 مشهور کردن خود را( 4

 یعنی خود را به چیزی مشهور کردن.  « رقم بر خود به چیزی کشیدن»پاسخ: 

 

 ؟ها متفاوت استبا سایر واژه از حیث ساخت کدام واژه (20

 آسمان( 1

 آسیاب ( 2

 دستاس ( 3

 ایشآس( 4

 ان مان = آس + مخ: آسپاس

 آسیاب = آس + آب 

 دست + آس  دستاس =

 + ـِش (بن مضارع از مصدر آسودنیش = آسا )آسا


