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دوستی
بدان، ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست، از آن که حکیمی را پرسیدند 

که دوست بهتر یا برادر؟
گفت: »برادر نیز، دوست به.«

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار و چون دوسِت نو گیری، پشت بر دوستاِن کهن مکن. 
دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی 
روند و »نیم دوست« باشند، نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد، به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردمی بینند، دوسِت 

یکدل شوند.
»عنصرالمعالی كيكاووس، قابوس نامه«  

ای پسر، بدان که انسان ها تا زمانی که زنده اند، به داشتِن دوست نیازمندند، چرا که انسان اگر بی برادر باشد، بهتر از آن است که بدون دوست 
باشد؛ زیرا از دانایی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

گفت: »برادر هم اگر دوست باشد، بهتر است.«
پس، درباره ی دوستانت فکر کن و دوستی با آن ها را با رفتارهای انسانی و نیکوکاری، شاداب و تازه کن. اگر دوست تازه ای پیدا کردی، به 
دوستان قدیمی ات بی اعتنایی و بی توّجهی نکن. همواره دوست پیدا کن و دوستان قبلی را هم نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی. 
دیگر این که با کسانی که با تو رفتار دوستانه دارند و نیمه دوست باشند، خوب رفتار کن و با آن ها سازگار باش و در بد و خوب زندگی با آن ها 

مهربان و دلسوز باش تا با دیدن رفتار انسانی تو، با تو صمیمی و یکدل شوند.
مشاورت

مشاورت کردن در کارها از قوی رأیی مردم باشد و از تمام عقلی و پیش بینی؛ چه، هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی 
بیشتر و یکی کم تر و یکی دانشی دارد و هرگز کار نبسته است و نیازموده و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده. َمثَِل 
این چنان باشد که یکی باشد که بسیار سفرها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده، با آن کس 
برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و والیت ها ندیده و از این رو گفته اند: »تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان بایدکرد.«

َده َمرده باشد. همه ی  َده تنه چون زور  نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر توانددید و یکی ُکندفهم باشد و تدبیر  و 
جهانیان مّتفق اند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر )ص( نبوده است و با این همه فضیلت و معجزات که او را بود، خدای )تعالی( او 

را می فرماید: »َو شاِورُهم فی األمِر« یا محّمد، چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن.
مشورت ناکردن در کارها، ضعیف رأیی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید.

»خواجه نظام الملک توسی، سياست نامه«  
مشورت و هم فکری در کارها، نشانه ی توانایی فکر، کمال عقلی و آینده نگری انسان است، زیرا هر انسانی دانشی دارد و هر کسی چیزی می داند؛ 
یکی بیشتر می داند و یکی کم تر. )ممکن است( کسی باشد که دانشی داشته باشد ولی هرگز از آن استفاده نکرده و آزمایش نکرده باشد و کسی 
هم باشد که همان دانش را استفاده کرده و تجربه داشته باشد. این مثل آن است که یک نفر سفرهای زیادی رفته باشد و بسیار دنیادیده و 
باتجربه باشد و در جریان خیلی کارها بوده باشد؛ چنین کسی را نمی توان با کسی مقایسه کرد که هرگز سفر نکرده و سرزمین ها را ندیده است. 

به این خاطر است که گفته اند: »در کارها باید با دانایان، پیران و انسان های دنیادیده چاره اندیشی و مشورت کرد.«
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به عالوه، بعضی تیزهوش ترند و مصلحت کارها را زودتر تشخیص می دهند و بعضی دیرفهم اند. چاره جویی ده نفره، مثل زور ده نفره است. همه ی مردم دنیا 

در این باره هم عقیده اند که هیچ آفریده ای از پیغمبر )ص( داناتر نبوده است و با وجود این همه برتری و معجزاتی که داشت، خداوند واال به او می فرماید: 

»در کارها با مردم مشورت کن.« ای محّمد، در کارها و مسائل مهم، با یاران خود چاره جویی کن.
مشورت نکردن در کارها، نشانه ی فکر ناتوان است و هیچ کاری بدون مشورت، درست انجام نمی گیرد.

ز ورزش میاسای
َ

ــت ــی اس ــه ورزندگ ــده واال ب ــن زن ت
بــه ســختی دهــد مــرد آزاده تــن
کســی کــو توانــا شــد و تندرســت
ز ورزش میاســای و کوشــنده بــاش
داد مایــه  آن  ورزش  را  نیاکانــت 
تو نیــز از نیـاکـان بیـــــامــوز کـــار

کــه ورزندگــی مایــه ی زندگــی اســت
ــت ــی اس ــروری بندگ ــان تن پ ــه پای ک
خــرد را بــه مغــزش فروزندگــی اســت
کــه بنیــاد گیتــی بــه کوشــندگی اســت
که شــهنامه ز ایشــان به تابندگی اســت
اگــر در سرت شـور سرزندگی اسـت

  »محمد تقی ملک الشعرا بهار«

- تن انسان زنده با ورزش واال و ارجمند می شود؛ زیرا که ورزش اصل و اساس زندگی است.
- انسان شریف و آزاده به انجام کارهای سخت تن می دهد؛ زیرا )می داند( سرانجام تنبلی و تن پروری نوکری است.

- کسی که جسمش توانا و تندرست شود، عقل و خرد، مغزش را روشنی می بخشد.
- از ورزش غافل نشو و کوشش کن، زیرا پایه و اساس کارهای دنیا بر تالش و کوشش استوار است.

- ورزش به پدران گذشته ی تو آن نیرو و توانایی را بخشید که شاهنامه ی فردوسی، از یاد ایشان درخشان است.
- تو هم اگر در سرت عالقه و نشاطی به شادابی و سرزندگی داری، ورزش را از پدرانت بیاموز.

دلسوز، مهربانُمشِفقناچارناگزیر

انسانّیتمردمیبطلب، بخواههمی طلب

توانایی فکرقوی رأییدوستانه رفتار کنندبه راِه دوستی روند

تجربه کردن، باتجربه شدنسرد و گرم چشیدناستفاده کردن، به کار بردنکاربستن

کار و پیش آمد مهممهّمسرزمین ، شهرستان، منطقهوالیت

سستی فکر و اندیشهضعیف رأییچاره اندیشی، اندیشه، عاقبت اندیشیتدبیر

درست انجام گرفتننیکوآمدندنیادیده، باتجربهجهان دیده

ارجمند، ارزشمندواال)زودتر توانددید( درست تشخیص دادندیدن

ورزشکاریورزندگیده نفرهده تنه

اصل، اساسمایهده نفرهده مرده

درخشندگیفروزندگیهم عقیده، هم نظر، هم رأیمّتفق

جمع نیا، اجداد، پدراننیاکانبرتری، داناییفضیلت

هیجانشور)جمله ی دعایی عربی( بلندمرتبه است.تعالی

معجزات
جمع معجزه، هر کاری که انسان از انجام آن عاجز 

باشد و پیامبر به خواست خدا آن را انجام دهد.
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فضل، فاضل، فضول، فضائلفضیلتحاکم، حکم، حکومت، محاکمهحکیم

عاجز، عجز، عجوزهمعجزهُحسن، َحَسن، تحسین، محسن، محاسناحسان

اهّمّیت، اهتماممهمطالب، مطلوب، طاّلب، مطلب، مطالبطلب

ضعف، ُضَعفا، تضعیف، مستضعفضعیفشفقت، شفیقمشفق

مشغول، اشتغال، اشغال، شاغلشغلشورا، مشاوره، ُمسَتشارمشاورت

ورزش، ورزنده، ورزیدهورزندگیاتّفاق، توافق، موافقتمّتفق

کوشش، کوشان، کوشنده، کوشیدنکوشندگیفروزان، فروزنده، فروزشفروزندگی

تابناک، تابنده، تابش، تابیدنتابندگی

فعل امر کهن
پیش از این در بحث انواع جمله، درباره ی جمالت امری، مطالبی آموختید؛ ازجمله، دانستید که جمله ی امری دارای فعل امر است 

و فعل امر هم دو شخص بیشتر ندارد:

دوم شخص مفرد: برو  

دوم شخص جمع: بروید  

در این درس با شکل قدیمی فعل امر آشنا می شوید: 

همی طلب و همی دار   

که برابر است با: 

بطلب و بدار  

جمع مفرد 
ما روزنامه می خوانیم من روزنامه می خوانم 

شما روزنامه می خوانید تو روزنامه می خوانی 
ایشان روزنامه می خوانند او روزنامه می خواند 

نسبت  شخص  یک  به  که  را  فعلی  می شوند.  داده  نسبت  شخص  یک  به  فقط  می خواند«  و  می خوانی  »می خوانم،  فعل های 
می دهیم، »مفرد« می گوییم و فعلی را که به بیش از یک شخص نسبت می دهیم، »جمع« می گوییم. هر فعلی شش صورت 

پیدا می کند؛ مانند:
جمع مفرد 

می خوانیم اّول شخص جمع  اّول شخص مفرد          می خوانم 
می خوانید دوم شخص جمع  دوم شخص مفرد          می خوانی 
می خوانند سوم شخص جمع  سوم شخص مفرد          می خواند 
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خواجه نظام الملک توسی 

از وزیران و دانشمندان قرن پنجم است که در توس تولّد یافت. پیشرفت های سلجوقیان در کشورداری، به خاطر لیاقت و کاردانی 

او بود. یکی از کارهای بسیار ارزنده ی او، تأسیس مدارسی به نام »نظامّیه« در سراسر ایران بود. مهم ترین اثر او کتابی است به نام 

»سیاست نامه«. 
عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر

»آل زیار« است که در قرن پنجم در منطقه ی گرگان و طبرستان حکومت می کرد. وی به زبان فارسی و  وی از شاهان دانشمند 

طبری شعر سروده است؛ ولی شهرت او بیشتر به سبب کتابی است به نام »قابوس نامه« که 44 فصل دارد و آن را خطاب به فرزندش 

»گیالنشاه« نوشته است. نثر این کتاب، ساده و روان است و موضوعات آن شامل تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت داری، 
آداب اجتماعی و ... است.

محّمدتقی ملک الّشعرا بهار

در سال 1266ه  .ش در مشهد به دنیا آمد و در 1330 درگذشت. از کودکی سرودن شعر را آغاز کرد. بیشتر اشعار او محتوای 

سیاسی و اجتماعی دارند. پدرش ملک الّشعرای آستان قدس رضوی بود و این مقام پس از مرگ او به بهار رسید. آثار ارزشمند او 

عبارت اند از: سبک شناسی، تاریخ احزاب سیاسی، دیوان اشعار و ...

در ســال گذشــته دربــاره ی مفعــول چیزهایــی خواندیــد، از جملــه این کــه قســمتی از گــزاره اســت و بعــد از مفعــول »را« 
ــد: ــد؛ مانن می آی

باد ابرها را برد/ باران زمین را می شوید/ من او را می شناسم
در مثال هــای بــاال، »ابرهــا«، »زمیــن« و »او« مفعــول هســتند؛ زیــرا بعــد از آن هــا »را« قــرار دارد. بــا کمــی دّقــت درمی یابیــد 
کــه مفعــول، کلمــه ای اســت کــه عمــِل فعــل جملــه، روی آن انجــام گرفته اســت. بــا طــرح پرســش ســاده ی »چــه چیــز را؟« 

یــا »چــه کــس را؟« از فعــل جملــه می توانیــم مفعــول را پیــدا کنیــم؛ ماننــد:
چه چیز را برد؟ ابرها را / چه چیز را می شوید؟ زمین را / چه کس را می شناسم؟ او را

اکنون به این جمالت که از متن درس انتخاب شده است، توّجه کنید:
برای هر کسی دانشی باشد هر کسی را دانشی باشد 
خدای تعالی به او می فرماید خدای تعالی او را می فرماید 
این همه فضیلت برای او بود این همه فضیلت او را بود 

مهّمی برای تو پیش آید مهّمی تو را پیش آید 
از حکیمی پرسیدند حکیمی را پرسیدند 

خاطِر یکی تیزتر باشد یکی را خاطر تیزتر باشد 
ــت. در  ِ « اس ــه«، »از« و » ـ ــرای«، »ب ــی »ب ــه در معن ــت؛ بلک ــول نیس ــانه ی مفع ــن( »را« نش ــای که ــتر در متن ه ــی )بیش گاه
ــی  ــیم، جواب ــه بپرس ــل جمل ــس را؟( را از فع ــه ک ــا چ ــز را؟ ی ــه چی ــاال )چ ــش ب ــان پرس ــه هم ــالت، چنان چ ــه جم این گون

ــد. ــول ندارن ــالت مفع ــه جم ــی این گون ــت؛ یعن نخواهیم یاف
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 در ابیات زیر از شاهنامه، کدام گزینه جمله ی امری دارد؟2282
2( بزرگان بر او گوهر افشاندند/ که فرش بزرگش همی خواندند 1( همی رو به  کرداِر باد دمان/ مجوی و مفرمای ُجستن زمان 

4( از ایران همی جای من خواستی/ برافکندی اندر جهان راستی 3( تو را گفتم و بیش گویم همی/ که از راستی دل نشویم همی 

 کدام گزینه فعل امر نیست؟2292
4( همی پُرس 3( همی خواهی  2( همی گوی  1( همی شنو 

 کدام جمله امری نیست؟2302
2( دوستان کهن بر جای همی داری. 1( به کار دوستان اندیشه کن.  

4( دوستی ایشان تازه دار. 3( نیکویی و سازگاری کن.  

 در کدام گزینه مفعول وجود دارد؟2312
2( این همه فضیلت و معجزات او را بود. 1( دوستان کهن را بر جای همی دار. 

4( یکی را خاطر تیزتر باشد. 3( هر کس را دانشی باشد.  

 در کدام گزینه مفعول به درستی مشّخص شده است؟2322
2( خرد را به مغزش فروزندگی است 1( نیاکانت را ورزش آن مایه داد  

4( که شهنامه ز ایشان به تابندگی است 3( تو نیز از نیاکان بیاموز کار  

 در کدام گزینه، نخستین کلمه نهاد نیست؟2332
2( نیاکانت را ورزش آن مایه داد 1( کسی کو توانا شد و تندرست  
4( تن زنده واال به ورزندگی است 3( تو نیز از نیاکان بیاموز کار  

 عبارت: »حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر گفت برادر نیز دوست به« چند جمله است؟2342
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

 کدام گزینه با بقّیه هم خانواده نیست؟2352
4( شفقت 3( شفیق  2( تشویق  1( مشفق 

 کتاب »سیاست نامه« اثر کیست؟2362
2( خواجه نصیرالّدین توسی 1( ملک الّشعرا بهار  
4( خواجه نظام الملک توسی 3( عنصرالمعالی کیکاووس  

 کدام گزینه به مفهوم بیت: »به سختی دهد مرد آزاده تن/ که پایان تن پروری بندگی است« نزدیک تر است؟2372
2( عاقبت تن پروری و تنبلی، تحّمل سختی است. 1( آزادگان تحّمل سختی را بر بندگی دیگران ترجیح می دهند. 

4( عاقبت، آدم تن پرور ترجیح می دهد با هر سختی، آزاد باشد. 3( کسی که به سختی تن به آزادی می دهد، بنده ی تن پروری است. 

 کدام گزینه با »مّتفق« هم خانواده نیست؟ 2382
4( توفیق 3( اتّفاق  2( متوّقف  1( موافقت 

 منظور از »مردمانی که با تو به راه دوستی روند« کدام گزینه است؟2392
2( کسانی که تظاهر به دوستی می کنند. 1( آن هایی که دوستان صمیمی هستند. 

4( کسانی که دوستانه رفتار می کنند. 3( آن هایی که به دنبال دوستانشان می روند. 

 کدام گزینه با مفهوم »پشت به دوستان کهن کردن« ارتباط کم تری دارد؟2402
4( نامهربانی 3( کم توّجهی  2( بی اعتنایی  1( دشمنی 
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 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟2412
1( با این همه فضیلت و معجزات که او را بود، خدای تعالی می فرماید.

2( تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیده گان بایدکرد.
3( به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردمی بینند دوست یکدل شوند.

4( مشورت ناکردن در کارها ضعیف رأیی باشد و هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید.

 کدام گزینه با بقّیه هم خانواده نیست؟2422
4( شغل 3( شلوغ  2( اشتغال  1( مشغول 

 در کدام گزینه جمله ی امری نیست؟2432
1( بدان ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند.

2( با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و نیم دوست باشند.
3( به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردمی بینند دوست یکدل شوند.

4( دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار و پشت بر دوستان کهن مکن.

 ضرب المثل »عقل سالم در بدن سالم« با مفهوم کدام بیت، بیشتر ارتباط دارد؟2442
1( ز ورزش میاسای و کوشنده باش/ که بنیاد گیتی به کوشندگی است
2( نیاکانت را ورزش آن مایه داد/ که شهنامه ز ایشان به تابندگی است

3( کسی کو توانا شد و تندرست/ خرد را به مغزش فروزندگی است
4( به سختی دهد مرد آزاده تن/ که پایان تن پروری بندگی است

 معنی این بیت مولوی »هست در کوشش امیدم بیشتر/ دارم اندر کاهلی افزون خطر« با کدام مصراع ارتباطی ندارد؟2452
2( که پایان تن پروری بندگی است 1( ز ورزش میاسای و کوشنده باش 

4( اگر در سرت شور سرزندگی است 3( که بنیاد گیتی به کوشندگی است 

 مفهوم عبارت: »تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان بایدکرد« با کدام گزینه ارتباط بیشتری دارد؟2462
1( ز تدبیِر پیِر کهن برَمگرد/ که کارآزموده بَُود سالخورد »سعدی«

2( بس است این کاِر بی تدبیر کردن/ جوانان را به حسرت پیر کردن »پروین«
3( روی متاب از رِه تدبیر و رای/ تا شودت پیِر خرد رهنمای »پروین«

4( چه تدبیر از پِی تدبیر کردن/ نخواهم خویشتن را پیر کردن »نظامی«

 کدام گزینه به مفهوم عبارت: »برادر نیز، دوست به« نزدیک تر است؟2472
1( که هر کو برادر بود دوست به/ چو دشمن بود، بی پِی و پوست به »فردوسی«

2( دوست مشمار آن که در نعمت َزنَد/ الِف یاری و برادرخواندگی »سعدی«
3( دوست جو، از برادران بگسل/ که برادر ُکَند پُر آذر دل »سنایی«

4( چو دشمن زور بیند در برابر/ تو را هم دوست گردد هم برادر »قائم مقام فراهانی«

 واژگان کدام گزینه مترادف نیستند؟2482
4( تدبیر، چاره جویی 3( مشفق، مهربانی  2( احسان، نیکوکاری  1( مشاورت، هم فکری 

 بازنویسی عبارت »مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند« با فعل اّول شخص جمع، کدام گزینه است؟2492
2( ما تا زنده ایم از دوستان ناگزیریم. 1( شما تا زنده اید از دوستان ناگزیرید. 
4( من تا زنده ام از دوستان ناگزیرم. 3( آن ها تا زنده اند از دوستان ناگزیرند. 

 در عبارت: »دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار« مفعول، کدام گزینه است؟2502
4( ایشان 3( تازه  2( مردمی و احسان  1( دوستی ایشان 



62

 مفرد کدام گزینه درست نیست؟2512
4( بازوان: بازو 3( آداب: ادب   2( ظروف: ظریف  1( ملل: ملّت 

( الزم است؟2522 ـّ در کدام گزینه وجود تشدید )
4( مشّفق 3( معجّزات  2( مّتفق  1( فضیلّت 

 در کدام گزینه غلط امالیی نیست؟2532
2( دوستی ایشان به مردمی و احصان تازه دار. 1( مردمان تا زنده اند از دوستان ناگریزند. 

4( این همه فضیلت و معجزات او را بود. 3( مشورت ناکردن در کارها از ضعیف رأیی باشد. 

 کلمات کدام گزینه، به ترتیب مناسب جای خالی در عبارت زیر است؟2542

»فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های ..........، بوته های .......... و آسمان ..........که خورشید گرم و .......... در آن می تابد و من پشت 
پنجره، منتظر .......... نشسته ام، در انتظار فصلی که عشق و .......... به زندگی را همراه می آورد.«

2( زیبا، رنگارنگ، بلند، سوزان، دوستم، مهربانی 1( شاداب، خّرم، زیبا، سوزان، بهار، طراوت 
4( تازه، گل، بهاری، شاداب، تابستان، تازگی 3( رنگارنگ، سرسبز، آبی، مهربان، بهار، امید 

 اگر در عبارت »استاد کمی به برق چشمان بّچه ها که مشتاقانه می خواستند جواب سؤال آقای مدیر را بشنوند، نگاه کرد.« به جای فعل 2552
اّول »می خواهد« بگذاریم، شکل کّل جمله چه تغییری خواهدکرد؟

1( استاد کمی به برق چشمان بّچه که مشتاقانه می خواهد جواب سؤال آقای مدیر را بشنود، نگاه می کند.
2( استاد کمی به برق چشمان بّچه ها که مشتاقانه می خواهد جواب سؤال آقای مدیر را بشنود، نگاه می کردند.

3( استاد کمی به برق چشمان بّچه ها که مشتاقانه می خواهند جواب سؤال آقای مدیر را بشنود، نگاه کردند.

4( استاد کمی به برق چشمان بّچه  که مشتاقانه می خواهد جواب سؤال آقای مدیر را بشنوند، نگاه می کنند.

 اگر در عبارت: »پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار« فعل اّول را به »اندیشه خواهم کرد.« تغییر 2562
دهیم، فعل دوم کدام گزینه خواهدبود؟

4( تازه خواهندداشت 3( تازه خواهدداشت  2( تازه خواهم داشت  1( تازه خواهیدداشت 

 فعل کدام جمله از نظر دستوری درست است؟2572
1( دانشمندان در کتابخانه های بزرگ کتاب های زیادی خواهدخواند.

2( او با وجود رفتن به مسافرت، دوستان خود را هرگز فراموش نخواهندکرد.
3( مشورت و هم فکری در کارهای مهم، برای انسان بسیار مفید خواهدبود.

4( هرگز در انجام تکالیف عجله نکن؛ زیرا آسیب های زیادی خواهیددید.

در این گزینه سه جمله وجود دارد که همگی امری اند: همی رو به  کرداِر باد دمان/ مجوی و مفرمای ُجستن 2282  گزینه ی )1( 

زمان. همی رو، مجو و مفرما. الزم به یادآوری است که جمله ای امری است که فعل امر داشته باشد.

اگر به صورت »همی خواه« بود، امری بود.2292  گزینه ی )3(  

مشابه پرسش قبل، »دوستان کهن بر جای همی دار« جمله به صورت امری درمی آید.2302  گزینه ی )2( 

گفتیم که »را« همیشه نشانه ی مفعول نیست، گاهی در معنی »براِی« )گزینه ها ی2 و3( و گاهی در معنی کسره 2312  گزینه ی )1( 

)گزینه ی 4( به کار می رود.

در گزینه ی 1، »را« در معنی »به« است و اگر پرسش کنیم، چه کس را، یا چه چیز را داد؟ جواب »مایه« است. 2322  گزینه ی )3( 

یعنی مفعول در گزینه ی 1، »مایه« است. در گزینه های 2 و4، مفعولی در کار نیست.

شکل مرتّب شده ی مصراع گزینه ی 2 چنین است: ورزش به نیاکانت آن مایه )را( داد. یعنی »ورزش« نهاد است.2332  گزینه ی )2( 
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حکیمی را پرسیدند1 که دوست بهتر )است(2 یا برادر )بهتر است(3. گفت4 برادر نیز دوست به )است(2342.5  گزینه ی )3( 

این گزینه از ریشه ی )ش و ق( است و گزینه های دیگر از ریشه ی )ش ف ق(.2352  گزینه ی )2( 

 گزینه ی )4( 2362

آزادگان تحّمل سختی را بر بندگی دیگران ترجیح می دهند.2372  گزینه ی )1( 

متوّقف از ریشه ی )و ق ف( است و گزینه های دیگر از ریشه ی )و ف ق(.2382  گزینه ی )2( 

 گزینه ی )4( 2392

  گزینه ی )1(  کسی که به دوست کهن خود پشت کند، ممکن است این کار را از روی نامهربانی، بی اعتنایی و یا کم توّجهی 2402

 انجام دهد؛ ولی قطعاً دشمنی نیست؛ زیرا دیگر مفهوم دوستی در کار نیست.

 گزینه ی )2(  شکل درست واژه ی غلط: جهان دیدگان2412

 گزینه ی )3(  بقّیه ی گزینه ها از ریشه ی عربی )ش غ ل( هستند اّما گزینه ی 3 اصالً ریشه ی عربی ندارد.2422

در گزینه ی 1، »بدان«، در گزینه ی 3، »به ایشان مشفق باش« و در گزینه ی 4، »دوستی ایشان به مردمی و 2432   گزینه ی )2( 

 احسان تازه دار و پشت بر دوستان کهن مکن«، جمله های امری هستند.
 گزینه ی )3(2442

گزینه ها ی 1 و 3 با مصراع اّول و گزینه ی 2 با مفهوم مصراع دوم ارتباط دارد.2452  گزینه ی )4( 

 گزینه ی )1( 2462

 گزینه ی )1( 2472

مشفق یعنی مهربان، شفقت یعنی مهربانی2482  گزینه ی )3( 

 گزینه ی )2(  ما تا زنده ایم از دوستان ناگزیریم.2492

 گزینه ی )1(  اگر از فعل جمله سؤال کنیم، چه چیز را تازه دار؟ جواب »دوستی ایشان« است.2502

 گزینه ی )2(  ظروف جمع ظرف است و ظریف مفرد ظرایف است.2512

مّتفق دارای تشدید است و بقّیه ی گزینه ها بدون تشدید درست هستند.2522  گزینه ی )2( 

شکل درست واژگان غلط در گزینه های دیگر: ناگزیرند، احسان و ضعیف رأیی.2532  گزینه ی )4( 

»فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های رنگارنگ، بوته های سرسبز و آسمان آبی که خورشید گرم و 2542  گزینه ی )3( 

مهربان، در آن می تابد و من پشت پنجره، منتظر بهار نشسته ام، در انتظار فصلی که عشق و امید به زندگی را 

همراه می آورد.«
 گزینه ی )1(2552

پس به کار دوستان اندیشه خواهم کرد و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه خواهم داشت.2562  گزینه ی )2( 

شخص و شمار فعل باید با نهادش مطابقت داشته باشد. شکل درست گزینه های نادرست: 2572  گزینه ی )3( 

   گزینه ي 1: دانشمندان در کتابخانه های بزرگ کتاب های زیادی خواهندخواند.گزینه ي 2: او با وجود رفتن به 

مسافرت، دوستان خود را هرگز فراموش نخواهدکرد. گزینه ي 4: هرگز در انجام تکالیف عجله نکن، زیرا 

آسیب های زیادی خواهی دید.
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