روشــن و گــرم و زندگیپــرداز

تبســم شــد
آســمان مثــل یــک ّ

بــا نســیمی کــه زندگــی در اوســت

بــاز چشــم جوانــهای وا شــد

پــر زد آهســته ،از نظــر گــم شــد

هــر چه ســرما و هر چه دلســردی

در کتابــی ،بهــار معنــا شــد

بــر درختــی ،شــکوفهای خندیــد

ســبز شــو ،تــازه شــو ،بهــاری شــو

بــا بهــاری کــه میرســد از راه

مثــل یــک چشمهســار ،جاری شــو

مثــل یــک شــاخهگل ،جوانــه بــزن

هســت وقــت شــکفتنت امــروز

زندگــی بــر تــو میزنــد لبخنــد

بــا خــدا رازگفتنــت امــروز

بهتــر از هــر چــه هســت در دنیــا

(با ف رارسیدن بهار) آسمان ،روشن و گرم و سرزنده ،همانند لبخند زیبایی شد.
هم هي سرما و هم هي ناامیدیها (با ف رارسیدن بهار) آرام آرام همانند پ رندهای به پرواز درآمد و رفت.
با وزش نسیم بهاری که سرشار از زندگی است ،دوباره جوانهي درخت ،انگار که از خواب برخاست هباشد ،نمایان شد.
بر روی درختی شکوف هاي باز شد و در کتابی دربارهي معنی فصل بهار سخن گفته شد.
تو نیز هم راه با بهاری که از راه رسیده ،سرسبز و شاداب و بهاری شو.
همانند یک شاخهي گل جوانه بزن و مانند رودی ،بر روی زمین به حرکت دربیا و جاری شو.
اكنون راز و نياز با خدا و عبادت ،از هر كاري در دنيا بهتر است.

تبسم
ّ

دلسردی

لبخند ،خندیدن
یأس ،ناامیدی ،افسردگی

عالیق
چاالکی

کنایه از رفتن و دورشدن

تأ ّمل

فراز و فرود

بلندی و پستی

مهارت

سرشار

لبریز و پُر

حسرت

زندگیپرداز

زندگیپردازنــده ،کســی کــه بــه زندگــی
میپــردازد ،ســرزنده و شــاداب

کیمیا

استقالل

برپــای خــود ایســتادن ،بهخودیخــود
کاری را انجــامدادن ،وابستگینداشــتن

رویا

پرزدن
انتقال

جابهجایی

بصیرت

جمع عالقه ،وابستگیها ،دلبستگیها
سرعت ،فِرزی ،تندی و تیزی
درنگ و اندیشیدن
بینایی ،هوشیاری ،زیرکی
استادی و زبردستی

ردس چهارم :با بهاری هک میرسد از راه

اکنون فصل بهار است و زندگی به تو لبخند م یزند (و به تو م یگوید ):اکنون ،زمان شکوفایی و تازهشدن است.

افسوس خوردن ،پشیمانی ،اندوه بر گذشته
علــم شــیمی در روزگاران کهــن ،هــر چیــز نــادر
و کمیــاب ،آنچــه دیــر و دشــوار بــه دســت آیــد
آنچــه در خــواب ببیننــد ،کنایــه از چیــزی
دوستداشــتنی و شــیرین
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تبسم
ّ

جاری
انتقال
ادامه
استقالل

تبسم ،بسیم
ابتسامُ ،م ّ

رؤیت ،ارائه

رؤیا

جریانَ ،مجرا ،اجراُ ،مجری

عالقه ،تعلّق ،متعلّق

عالیق

نقل ،ناقل ،منقول ،منتقل

اَمل ،آمال

تأ ّمل

دوام ،دائم ،تداوم ،مداوم ،مدام

بصیر ،مبصر ،بصر ،باصره

بصیرت

مستقل

ماهر

مهارت

نهاد
توجه کنید:
در درس پیشین دربارهي شناسه که از اجزای تشکیلدهندهي فعل است ،سخن گفتیم .اکنون به این مثالها ّ
زندگی بر تو لبخند میزند.

شکوفهای بر درختی میخندد.
نوجوانی ارزشمند است.
ِ
فعل «میزند» به «زندگی» نسبت داده شدهاست؛ اگر بپرسیم« :چه یا که لبخند میزند؟» در جواب خواهیمشنید :زندگی.
ِ
فعل «میخندد» به «شکوفهای» نسبت داده شدهاست؛ اگر بپرسیم« :چه یا که میخندد؟» در جواب خواهیمشنید :شکوفهای.
ِ
فعل «است» به «نوجوانی» نسبت داده شدهاست؛ اگر بپرسیم« :چه یا که ارزشمند است؟» در جواب خواهیمشنید :نوجوانی.
زندگی ،شکوفهای و نوجوانی نهاد هستند.
«نهاد قسمتی از جمله است که ِ
فعل جمله به آن نسبت داده شدهاست».
نکتهي  :1شخص و شمار نهاد ،با شخص و شمار فعل یکسان است؛ یعنی فعل ا ّولشخص مفرد ،نهادش هم ا ّولشخص مفرد است،
فعل دومشخص مفرد ،نهادش هم دومشخص مفرد است و الی آخر ...؛ مانند:
من خندیدم

تو خندیدی

او خندید

ما خندیدیم

  شما خندیدید

  ایشان خندیدند

نکتهي  :2نهاد در همهی شخصها میتواند به شکل ضمیر بیاید (مثال باال) ،در سومشخص مفرد و جمع ،به صورت اسم هم میآید:
شکوفه خندید شکوفهها خندیدند
در ا ّولشخص جمع ،دومشخص جمع و سومشخص جمع میتواند به صورت ترکیبی از ضمیر و اسم و یا دو ضمیر بیاید؛ مانند:
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من و تو خندیدیم

من و شکوفهها خندیدیم

			
تو و او خندیدید

تو و شکوفهها خندیدید

			
او و آنها خندیدند

او و شکوفهها خندیدند

نکتهي  :3گاهی برای احترام ،نهاد مفرد را با فعل جمع به کار میبرند:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند.
آقای مدیر تشریف آوردند.
نکتهي  :4اگر نهاد ،غیرجاندار و جمع باشد ،میتوان فعل را به صورت مفرد هم به کار برد؛ مانند:
		
کتابها از روی قفسه ریختند.

کتابها از روی قفسه ریخت.

مراعات نظیر

قرار بود کامران و کامیار ،برای خرید پرده ،همراه مادر به بازار بروند .آخر ،از زمانی که به خانهي جدید آمدهبودند ،فرصت این
کار پیش نیامدهبود .آن دو برای اینکه آفتاب تیز تابستان اذیّتشان نکند ،با کاغذ روزنامه و چسب نواری ،پنجره را پوشاندهبودند.
منظرهي زشتی داشت ،ولی چارهای نبود.
در بازار پارچهفروشی ،آن دو به هر پارچهي رنگارنگی که میرسیدند ،عجوالنه تصمیم به خرید میگرفتند .مادر مخالفت میکرد.
استدالل مادر این بود که باید تناسبی بین پرده ،بق ّیهي وسایل و در و دیوار اتاق باشد تا احساس زیبایی به ما دست دهد .دست
آخر با بيميلي پارچهای را به سلیقهي مادر خریدند و برگشتند .فردای آن روز وقتی مادر پرده را دوخت و به کمک پدر ،کامیار و
کامران آن را نصب کرد ،لبخندی به نشانهي رضایت بر لبان آن دو نشست.
بسیار زیبا بود .تص ّور کنید که کف اتاق آنها با موکت سبزی پوشیده شدهبود و طرح پرده و هماهنگی آن با طرح کاغذدیواری،
این احساس را ایجاد میکرد که انگار در یک چمنزار زیبا ،گلها و گیاهان رنگارنگ ،با تناسب رنگ بسیاری ،روییدهاند.
شعرا و نویسندگان هم ،از همین روش برای ایجاد زیبایی در نوشتهي خود بهره میگیرند؛ به این معنی که از واژگانی استفاده
میکنند که نوعی ارتباط یا تناسب معنایی ایجاد کند؛ مثالً در درس ا ّول (زنگ آفرینش) واژگانی چون :نوبهار ،جنگل ،سبز ،برگ،
شبنم ،گل ،آفتاب ،آسمان ،ابر ،آب ،دانه ،زمین ،باغ ،سبز ،غنچه ،نسیم ،بلبل ،جوجهگنجشک ،شاخه ،باد ،افق ،کبوتران و زنجره،
چنان با هم ارتباط معنایی ایجاد کردهاند که خواننده خود را یکسره در دامن طبیعت و جنگل احساس میکند.
در شعر «با بهاری که میرسد از راه» ،در یک بند ،با کلماتی چون نسیم ،جوانه ،درخت ،شکوفه و بهار روبهرو میشوید که با هم
ِ
رعایت
ارتباط معنايي دارند و متناسب هستند .این آرایه را مراعات نظیر میگویند؛ در این آرایه ،شاعر یا نویسنده خود را ملزم به
نظایر یک چیز میکند؛ مانند:
نام چند گل:
ارغــوان جــام عقیقــی بــه ســمن خواهــدداد

چشــم نرگــس بــه شــقایق نگــران خواهدشــد «حافظ»

ابــر و باد و مه و خورشــید و فلــک در کارند خواهدداد

تــا تــو نانــی بــه کــف آری و بــه غفلــت نخــوری «سعدي»

توجه کنید:
به جمالت زیر ّ
در دلش ایمان و مهربانی موج بزند.
از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد.
در جملهي ا ّول ،ایمان و مهربانی به دریا تشبیه شده ولی هیچ نامی از دریا برده نشدهاست.
در جملهي دوم ،امیدواری و نشاط به چشمه تشبیه شده ولی هیچ اسمی از چشمه برده نشدهاست.
با د ّقت بیشتر درمییابیم که ویژگی «موجزدن» و «جوشیدن» که از دریا و چشمه در جمالت باال وجود دارد ،ما را به وجود تشبیه،
راهنمایی کردهاست؛ این آرایه را استعاره میگویند.
استعاره در حقیقت تشبیهی است که یکی از دوطرف آن (مش ّبه یا مش ّبهبه) حذف شدهاست ،ولی یک ویژگی از آن طرفِ
ّ
مشخص شود؛ مانند:
حذفشده قرض میگیرند تا شباهت
در جملهي ا ّول ،ایمان و مهربانی (مش ّبه) به دریا (مش ّبهبه) تشبیه شده ولی به جای خود دریا ،موجزدنش ذكر شدهاست.
در جملهي دوم ،امیدواری و نشاط (مش ّبه) به چشمه (مش ّبهبه) تشبیه شده ولی به جای خود چشمه ،جوشیدنش ذكر شدهاست.

ردس چهارم :با بهاری هک میرسد از راه

نام عناصر طبیعت:
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 -91در كدام گزينه آرايهي تشبيه به كار نرفتهاست؟

 )2مثل يك چشمهسار ،جاري شو
 )4مثل يك شاخهگل جوانه بزن

		
تبسم شد
 )1آسمان مثل يك ّ
		
 )3زندگي بر تو ميزند لبخند

ّ
مشخص شدهاست؟
 -92در كدام گزينه ،نهاد جمله به درستي

 )1بر درختي ،شكوفهاي خنديد  )2در كتابي بهار معنا شد

 -93كدام گزينه همخانوادهي «بصيرت» است؟

 )1مبصر		

 )2صبور

 -94در كدام گزينه آرايهي مراعات نظير بهكار نرفتهاست؟

)1
)2
)3
)4

بــا بهــاري كــه ميرســد از راه
بــر درختــي شــكوفهاي خنديــد
مثــل يــك شــاخهگل جوانــه بــزن
زندگــي بــر تــو ميزنــد لبخنــد

 -95زمان فعل كدام گزينه با بق ّيه متفاوت است؟

 )3باز چشم جوانهاي وا شد

 )4زندگي بر تو ميزند لبخند

 )3نصرت

 )4صورت

ســبز شــو تــازه شــو بهــاري شــو
در كـتـابـــي بـهـــار مـعنـــا شـــد
مثــل يــك چشمهســار ،جــاري شــو
هســــت وقــــت شكفتنـــت امـــروز

 )1نوشتن به ّ
محبت و اميد به آينده ،سرشار ميسازد.
خط خوش ،زندگي را از شكوفههاي ّ
 )2آن همه كتابهاي خوب و مطالب آموختني ،ما را به سوي خود ميخواندند.
 )3بزرگترها معموالً با حسرت و آه از دوران نوجواني ياد ميكنند.
 )4استقاللطلبي ،كنجكاوي ،شوق يادگيري و دانايي ،نوجوان را گاهي ناآرام جلوه ميدهد.

 -96در عبارت زير چند غلط اماليي وجود دارد؟
«نوجواني دورهاي شبيه به رويا و زيبا است .زيبايي و قشنگي آن را با كمحوصلهگي و دلخوريهاي بيهوده ،زشت و تاريك نكنيم .ميتوانيم
از لحظههاي زندگي ّ
لذت ببريم و جويبار باصفا ،ذالل و گواراي زندگي را گلآلود نسازيم».

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

 )1دو

		

 )1كنيم ،خواهيمرسيد

 )2كنيد ،ميرسيد

 )3ميكرديم ،ميرسيديم

 )4كنند ،ميرسيدند

 )1با بهاري كه ميرسد از راه

 )2زندگي بر تو ميزند لبخند

 )3بر درختي شكوفهاي خنديد

 )4مثل يك شاخهگل جوانه بزن

 -97افعال كدام گزينه براي جاهاي خالي در عبارت« :اگر نيروي جواني ،شادابي و چاالكي اين دوره را با تأ ّملّ ،
تفكر و بصيرت همراه ،.............
به شكوفايي  »..................مناسب نيست؟
 -98شخص فعل كدام گزينه با بق ّيه تفاوت دارد؟

 -99در کدام گزینه آرایهي تشبیه به کار رفتهاست؟

 )1جویبار باصفا و گوارای زندگی را گلآلود نسازیم.
 )2این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود میخواند.
 )3تمیزی و آراستگی ،ما را با زیباییهای جهان پرشکوه الهی همراه و همسایه میکند.
 )4دورهی نوجوانی که اکنون کنار دروازهاش ایستادهایم ،به ما خوشآمد میگوید.

 -100در کدام گزینه تناسب نهاد و فعل رعایت شدهاست؟
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 )1او با تو آمدید

 )2تو با من بیا

 )1زندگی بر تو میزند لبخند

 )2هست وقت شکفتنت امروز

 )3باز چشم جوانهای وا شد

 )1دو 		

 )2سه

 )3چهار

 -101نوع كدام جمله با بق ّيه متفاوت است؟

 )3ایشان و شما بروند

 )4من با تو میمانیم
 )4مثل یک چشمهسار ،جاری شو
 )4پنج

 -102بیت« :با بهاری که میرسد از راه /سبز شو تازه شو بهاری شو» چند جمله است؟
 -103نهاد کدام گزينه از جمله حذف شدهاست؟

 )1هنگام ورزشكردن ،خون سريعتر در بدن ميگردد.
 )2ز سستی كژي زايد و كاستي
 )3در روزگاران پيشين ،كودكان را در سپيدهدم به ورزش واميداشتند.
 )4هر روز كودكان ،پس از تمرينهاي صبحگاهی به دبستان ميرفتند.

 -104برای جاهای خالی در عبارت زیر ،فعلهای کدام گزینه مناسب است؟

مهم  ........چون شخص ّیت ما را شکل  ...............دوستانی خوب  .........که گفتارشان درست
رابطه و رفتار ما با خود ،خانواده و دوستان بسیار ّ

و رفتارشان پسندیده ..............

 )1است ،میدهند ،اند ،باشد

 )2اند ،میدهد ،است ،باشند

 )3است ،میدهد ،اند ،باشد

		
محبت
 )1شکوفههای ّ

 )2آفریدن نوشتهها

 )3زیباییهای جهان

 )4دلخوریهای بیهوده

		
 )1کتاب آفرینش

 )2مهارتهای دلنشین

 )3شوق یادگیری

 )4شگفتیهای طبیعت

 )1لبها		

 )2او

 )3تشنگي

		
 )1رعايت

 )2همه

 )3واجب

مقررات و قوانين
ّ )4

 )1بهتر		

 )2هست

 )3امروز

 )4هر چه

 -105کدام گزینه ترکیب اضافی نیست؟

 -106کدام گزینه اضافهي تشبیهی است؟

شدت تشنگي ،لبهاي او كام ً
ال خشكيدهبود ».نهاد ،كدام گزينه است؟
 -107در جملهي« :از ّ

		  )4اند ،میدهند ،است ،باشند

شدت
		 ّ )4

 -108در جملهي «رعايت مق ّررات و قوانين راهنمايي و رانندگي بر همه واجب است ».نهاد ،كدام گزينه است؟

 -109اگر کلمات بیت« :بهتر از هر چه هست در دنیا /با خدا رازگفتنت امروز» را مرتّب بنویسیم ،آخرین واژه چیست؟

 -110نهاد در عبارت« :یادگیری مهارتهای دلنشین هنری ،زندگی را از شکوفههای مح ّبت و امید به آینده سرشار میسازد ».کدام گزینه

است؟

		
 )1یادگیری

 )2زندگی

 )3شکوفهها

 )4سرشار

 -91گزینهي( )3استعاره دارد نه تشبیه؛ زندگی همانند انسان لبخند میزند؛ چون مش ّبهبه (انسان) حذف شده ،استعاره است.
 -92گزینهي()4

 -93گزینهي ()1

تشخيص هم نوعي استعاره است.

درخت و کتاب ،مت ّمماند (در درسهای بعد توضیح داده میشود) و جوانه ،مضافالیه است.
مبصر( :ب ص ر) ،صبور( :ص ب ر) ،نصرت( :ن ص ر) ،صورت( :ص و ر).

 -95گزینهي()2

اين جمله گذشته است و بق ّیه ،حالاند.

 -96گزینهي()2

 -97گزینهي()4

و چشمهسار.

شكل صحيح غلطها در گزينههاي ديگر :رؤیا ،کمحوصلگی و زالل.

 -98گزینهي( )4دومشخص مفرد است و بق ّیه ،سومشخص مفردند.

 -99گزینهي ()1

جویبار باصفای زندگی ،اضافهي تشبیهی است.

 -100گزینهي( )2در گزینهي  ،1او ،نهاد است ،بنابراین فعل باید سومشخص مفرد باشد .در گزینهي  ،2تو ،نهاد است ،بنابراین
فعل باید دومشخص مفرد باشد .در گزینهي  ،3ایشان و شما ،بر روی هم نهاد هستند ولی فعل در این موارد

برای مخاطب میآید نه برای شخص غایب؛ مثال :تو و او بروید .در گزینهي  ،4من ،نهاد است و فعل باید

توجه داشتهباشید اگر دو ضمیر یا اسم با «و» یا «یا» به هم وابسته باشند ،جمع به حساب
ا ّولشخص مفرد باشدّ .
میآیند ،مثالً من و تو میمانیم ،من یا تو بمانیم.
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 -94گزینهي()4

در گزینهي  :1بهار ،سبز ،تازه و بهاری .در گزینهي  :2درخت ،شکوفه و بهار .در گزینهي  :3شاخهگل ،جوانه

 -101گزینهي( )4گزينهي  4جملهي امري است و بق ّيهي گزينهها ،خبرياند.

 -102گزینهي( )3با بهاری که میرسد از راه /1سبز شو 2تازه شو 3بهاری شو

4

-103گزینهي( )3خون ،کژی وکاستی و کودکان در گزینههای دیگر نهادند.
 -104گزینهي()3

 -105گزینهي( )4موصوف و صفت است.
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 -106گزینهي( )1آفرینش (مش ّبه) به کتاب (مش ّبهبه) تشبیه شده ،از جهت قابل مطالعهبودن.

 -107گزینهي( )1او و تشنگی ،پس از کسره قرار دارند ،بنابر این مضافالیهاند و قبل از شدت نیز «از» قرار دارد که متممبودن
آن را نشان ميدهد.

 -108گزینهي( )3چون فعل جمله اول شخص جمع است بايد نهاد «ما» باشد كه حذف شدهاست .جويبار ،مفعول ،زندگي مضاف
اليه و باصفا صفت است.

 -109گزینهي( )1امروز با خدا رازگفتنت از هر چه در دنیا هست ،بهتر (است)
 -110گزینهي()1

زندگی :مفعول؛ شکوفهها :مت ّمم؛ سرشار :مسند.

کژال

سرحال

ُقنداقه
ر ُوله

گالش
خشکش زد
خیز کرد
تیرک
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شاداب ،سالم
پارچههایی که نوزاد را در آن میپیچیدند
فرزند پسر
نوعی پاپوش قدیمی زنانه از جنس الستیک
مات و مبهوت ماند.
بهسرعت دوید.
ستون چوبی وسط خیمه

پارهي تن
دایه

موی ه ُکنان
خرناسه

ّ
معطل
مجال

زلزدن

کنایه از فرزند
مادر
به حالت موییدن ،گریهکنان
صدای خُ رخُ ر حیوان
بیکار
فرصت ،مهلت
خیرهشدن

زارزدن

گریهکردن

ّ
تقل

خیش

ابزاری در کشاورزی برای شخمزدن ،گاوآهن

دنــدان بــر دنــدان
سا یید ن

کنایه از خشم نشاندادن

ّ
معطل

عاطل ،تعطیل

مجال

جوالن

تالش ،تکاپو

توج ه کنید:
به این جمله ّ

کژال برسرزنان م یدوید.

یعنی کژال در حالی که بر سر خود م یزد ،م یدوید.
برسرزنان :در حالت زدن بر سر

با افزودن «ان» به آخر بن مضارع بعضی افعال م یتوان قید حالت درست کرد :دوان ،سوزان ،روان ،خندان ،خندهکنان،
عل یگویان ،نف سنف سزنان ،افتان و خی زان و ....

 -111عبارت «كژال به دنبال گرگ ،زمين را خيش ميكشيد» به چه معني است؟

		
 )1خود را روي زمين ميكشيد.
توجه گرگ را به خويش جلب كند.
 )3سعي ميكرد ّ

 )2افتان و خيزان به دنبال گرگ ميرفت.
 )4به دنبال گرگ با پاهايش روي زمين صدا ايجاد ميكرد.

 )1در خيابانهاي شهرهاي اسالمي بانگ اذان را ميشنويد.
 )3آيا او اين همه اعتراض به حضور بيگانگان را نميديد؟

 )2اين همه خرابي را از دخالتهاي بيگانگان ميديد.
 )4هيچگاه در غربت نيز از ياد سرزمينش دل نميبريد.

		
 )1شيب ّتپه زياد به نظر ميآمد.
 )3سياهي ّتپه به سوي آسمان كشيده شدهبود.

 )2باالرفتن از ّتپه سخت بود.
 )4شيب ّتپه ،توان كژال را كاستهبود.

 -112شخص فعل كدام گزينه با بق ّيه متفاوت است؟

توجه به داستان كژال ،كدام گزينه با مفهوم عبارت« :او ميدويد ا ّما ت ّپه انگار تيركي شدهبود ،مستقيم به سوي آسمان» تناسبي ندارد؟
 -113با ّ
 -114در عبارت« :تن کژال مثل علفی در باد میلرزید ».وجه َش َبه چیست؟

		
 )1لرزیدن

 )2ترسیدن

 )3گریختن

		
 )1استعاره

 )2مبالغه

 )3تشبیه

		
 )1او را ترساند.

 )2چندشش شد.

 )3تنش را زخمی کرد.

		
 )1خویش ،خویش

 )2خیش ،خویش

 )3خویش ،خیش

 -115در عبارت« :صدای نازک گریهاش ،سنگهای بیابان را میخراشید ».چه آرایهای هست؟
 -116کدام گزینه با مفهوم عبارت« :صدای زوزهاش ،پوست بر تن کژال خراشید ».ارتباط کمتری دارد؟
 -117کدام گزینه برای پرکردن جای خالی در عبارت زیبای سعدی مناسب است؟
«برادر که در بندِ  ..................است ،نه برادر و نه  ......................است».

		  )4سردشدن
		  )4تشخیص
 )4روحیهاش را ضعیف کرد.
 )4خیش ،خویش

 -118کدام دسته از افعال برای پرکردن جاهای خالی در عبارت زیر مناسبتر است؟
دشت ،صدای کژال را به خودش  .................گرگ دستهایش را مثل تیغهي داس در هوا  ..................و به سمت کژال  .....................کژال هر
چه در توان  ...................در پاها....................

 )1برگرداند ،میچرخاند ،میجهید ،داشت ،ریخت
 )3برمیگردد ،میچرخاند ،میجهید ،داشت ،میریخت

 )2برمیگردان َد ،میچرخید ،میجهید ،دارد ،میریزد
 )4برگرداند ،میچرخاند ،میجهید ،میداشت ،ریخت

 -119در عبارت« :دشت یکپارچه ،صدا شدهبود« ،».یکپارچه» با کدام معنی بیتناسب است؟

		
 )1مویهکنان

 )2برسرزنان

 -120ساختار کدام گزینه با بق ّیه متفاوت است؟

 )3جیغزنان

		  )4دستفروشان

 -111گزینهي ( )2در روزگاران گذشته که وسایل امروزی مثل تراکتور و گاوآهنهای فلزی پیشرفته نبود ،کشاورزان با وسیلهای
چوبی با لبهای فلزی به نام خیش که آن را به پشت حیوانات میبستند ،زمین را شخم میزدند .نویسنده در این
عبارت ،حالت افتان و خیزان راهرفتن کژال را به دنبال گرگ ،شبی ِه با زحمت راهرفتن حیوانی تصویر کرده که
خیشی را به دنبال خود میکشد.
 -112گزینهي 	( )1دومشخص جمع است و بق ّیه ،سومشخص مفرد.
 -113گزینهي()3
 -114گزینهي 	()1
ً
 -115گزینهي 	( )2صدا که قطعا قادر به خراشیدن سنگهای صحرا نیست ،در واقع ،اين عبارت میخواهد نهایت سوزناکبودن
صدای کژال را بیان کند.
 -116گزینهي( )3این هم یک جملهي مبالغهآمیز است و در واقع ّيت اتفاق نميافتد.
 -117گزینهي 	( )1برادری که مدام به فکر خودش باشد ،نهتنها برادر نیست؛ بلکه قوم و خویش هم به حساب نمیآید.
 -118گزینهي	 ()1
 -119گزینهي	 ( )4پیوسته به معنی به دنبال هم و همیشه است و با این عبارت ،بیتناسب است.
 -120گزینهي	 ( )4در گزینهي « 4ان» عالمت جمع است و در گزینههای دیگر ،پسوند قید حالت است.
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 )1یکدست

 )2تماماً

 )3سراسر

		  )4پیوسته
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