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2گزینه  -42

اگر با تمام وجودت خداوند را شکر بگویی با هم نمی توانی ذره ای از یک نعمت خداوند را سپاس : معنی بیت

 گذار باشی

نسبت به گزینه های دیگر از نظر . شکر کردن نعمت باعث زیاد شدن نعمت ها می شود: معنی ضرب المثل

 .معنی مشابهت کمتری دارد

4گزینه  -49

 .شعر، شاعر رابطه عمیق و عالقه شدید خود را به معبود نشان می دهدزیرا در 

1گزینه  -49

مضاف الیه می « معرفت کردگار -یاد خداوندگار -بوی خوش الله زار»بیت دوم و سوم و چهارم به ترتیب 

 .صفت برای مرغ است« ناالن»به معنی « زار»باشند اما بیت اول 

2گزینه  -42

 .است، بیت دوم آرایه کنایه دارد، بیت سوم آرایه تضاد دارد بیت اول آرایه تشبیه

3گزینه  -42

 مفعول است( ش)ستم کاره خوانیمش و بی فروغ    : 1گزینه 

 مفعول است( درس)درس حب الوطن همی خوانیم    : 4گزینه 

 .مفعول است( باران)باران اجابت تو را می طلبم    : 2گزینه 

1گزینه  -45

ادبار جزئی از طالع، فعل جزئی از واژه، و کاروانسرا جزئی از عمارت . نسبت جز به کل می باشد تمام گزینه ها

 1غیر از گزینه . است

2گزینه  -33

 .نغز به معنی نیکو صحیح است و نغذ به معنی نیکو از نظر امالیی درست نمی باشد 2در گزینه 
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4گزینه  -31

 شبه جمله ←ای پادشاه وقت

 اده مفیدهم خانو ←فایده 

 جمله امری ←بیدار باش 

4گزینه  -34

 «تو بی هنر کجا رسی از نفس پروری/ مردان به سعی و رنج به جایی رسیده اند»

3گزینه  -33

 «چشم از برای آن بود آخر که کنگری/ هر علم را که کار نبندی چه فایده» 

 باتشکر از جناب آقای حمیدرضا حیدرپور
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