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جمع عالقه، وابستگی ها، دلبستگی هاعالیقلبخند، خندیدنتبّسم

سرعت، فِرزی، تندی و تیزیچاالکییأس، ناامیدی، افسردگیدلسردی

درنگ و اندیشیدنتأّملکنایه از رفتن و دورشدنپرزدن

بینایی، هوشیاری، زیرکیبصیرتجابه جاییانتقال

استادی و زبردستیمهارتبلندی  و پستیفرازوفرود

افسوس خوردن، پشیمانی، اندوه بر گذشتهحسرتلبریز و پُرسرشار

ــی زندگیپرداز ــه زندگ ــه ب ــی ک ــده، کس زندگی پردازن
ــاداب ــرزنده و ش ــردازد، س کیمیامی پ

علــم شــیمی در روزگاران کهــن، هــر چیــز نــادر 
و کمیــاب، آن چــه دیــر و دشــوار بــه دســت آیــد

به خودی خــود استقالل ایســتادن،  خــود  برپــای 
وابستگی نداشــتن انجــام دادن،  را  آن چــه در خــواب ببیننــد، کنایــه از چیــزی رویاکاری 

دوست داشــتنی و شــیرین

زندگیپــرداز و گــرم و ــدروشــن ــمش ــکتبّس ــلی ــمانمث آس
پــرزدآهســته،ازنظــرگــمشــدهــرچهســرماوهرچهدلســردی
شــدبــانســیمیکــهزندگــیدراوســت وا جوانــهای چشــم بــاز
شــدبــردرختــی،شــکوفهایخندیــد معنــا بهــار کتابــی، در
راه از میرســد کــه بهــاری ســبزشــو،تــازهشــو،بهــاریشــوبــا
مثــلیــکچشمهســار،جاریشــومثــلیــکشــاخهگل،جوانــهبــزن
هســتوقــتشــکفتنتامــروززندگــیبــرتــومیزنــدلبخنــد
ــا ــههســتدردنی ــرچ ــرازه امــروزبهت رازگفتنــت خــدا بــا

)بافرارسیدنبهار(آسمان،روشنوگرموسرزنده،همانندلبخندزیباییشد.

همهيسرماوهمهيناامیدیها)بافرارسیدنبهار(آرامآرامهمانندپرندهایبهپروازدرآمدورفت.

باوزشنسیمبهاریکهسرشاراززندگیاست،دوبارهجوانهيدرخت،انگارکهازخواببرخاستهباشد،نمایانشد.

بررویدرختیشکوفهايبازشدودرکتابیدربارهيمعنیفصلبهارسخنگفتهشد.

تونیزهمراهبابهاریکهازراهرسیده،سرسبزوشادابوبهاریشو.

همانندیکشاخهيگلجوانهبزنومانندرودی،بررویزمینبهحرکتدربیاوجاریشو.

اکنونفصلبهاراستوزندگیبهتولبخندمیزند)وبهتومیگوید:(اکنون،زمانشکوفاییوتازهشدناست.

اکنونرازونیازباخداوعبادت،ازهرکاريدردنیابهتراست.
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رؤیت، ارائهرؤیاابتسام، ُمتبّسم، بسیمتبّسم

عالقه، تعلّق، متعلّقعالیقجریان، َمجرا، اجرا، ُمجریجاری

اَمل، آمالتأّملنقل، ناقل، منقول، منتقلانتقال

بصیر، مبصر، بصر، باصرهبصیرتدوام، دائم، تداوم، مداوم، مدامادامه

ماهرمهارتمستقلاستقالل

دردرسپیشیندربارهيشناسهکهازاجزایتشکیلدهندهيفعلاست،سخنگفتیم.اکنونبهاینمثالهاتوّجهکنید:

زندگیبرتولبخندمیزند.

شکوفهایبردرختیمیخندد.

نوجوانیارزشمنداست.

فعِل»میزند«به»زندگی«نسبتدادهشدهاست؛اگربپرسیم:»چهیاکهلبخندمیزند؟«درجوابخواهیمشنید:زندگی.

فعِل»میخندد«به»شکوفهای«نسبتدادهشدهاست؛اگربپرسیم:»چهیاکهمیخندد؟«درجوابخواهیمشنید:شکوفهای.

فعِل»است«به»نوجوانی«نسبتدادهشدهاست؛اگربپرسیم:»چهیاکهارزشمنداست؟«درجوابخواهیمشنید:نوجوانی.

زندگی،شکوفهایونوجوانینهادهستند.

»نهادقسمتیازجملهاستکهفعِلجملهبهآننسبتدادهشدهاست.«

نکتهي1:شخصوشمارنهاد،باشخصوشمارفعلیکساناست؛یعنیفعلاّولشخصمفرد،نهادشهماّولشخصمفرداست،

فعلدومشخصمفرد،نهادشهمدومشخصمفرداستوالیآخر...؛مانند:

منخندیدم     توخندیدی      اوخندید     ماخندیدیم     شماخندیدید      ایشانخندیدند

نکتهي2:نهاددرهمهیشخصهامیتواندبهشکلضمیربیاید)مثالباال(،درسومشخصمفردوجمع،بهصورتاسمهممیآید:

شکوفههاخندیدند شکوفهخندید

دراّولشخصجمع،دومشخصجمعوسومشخصجمعمیتواندبهصورتترکیبیازضمیرواسمویادوضمیربیاید؛مانند:

منوشکوفههاخندیدیم   منوتوخندیدیم

تووشکوفههاخندیدید   توواوخندیدید

اووشکوفههاخندیدند   اووآنهاخندیدند

نکتهي3:گاهیبرایاحترام،نهادمفردرابافعلجمعبهکارمیبرند:

پیامبراکرم)ص(فرمودند.

آقایمدیرتشریفآوردند.

نکتهي4:اگرنهاد،غیرجانداروجمعباشد،میتوانفعلرابهصورتمفردهمبهکاربرد؛مانند:

کتابهاازرویقفسهریخت.  کتابهاازرویقفسهریختند.

نهاد
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قراربودکامرانوکامیار،برایخریدپرده،همراهمادربهبازاربروند.آخر،اززمانیکهبهخانهيجدیدآمدهبودند،فرصتاین

کارپیشنیامدهبود.آندوبرایاینکهآفتابتیزتابستاناذیّتشاننکند،باکاغذروزنامهوچسبنواری،پنجرهراپوشاندهبودند.

منظرهيزشتیداشت،ولیچارهاینبود.

دربازارپارچهفروشی،آندوبههرپارچهيرنگارنگیکهمیرسیدند،عجوالنهتصمیمبهخریدمیگرفتند.مادرمخالفتمیکرد.

استداللمادراینبودکهبایدتناسبیبینپرده،بقّیهيوسایلودرودیواراتاقباشدتااحساسزیباییبهمادستدهد.دست

آخربابيمیليپارچهایرابهسلیقهيمادرخریدندوبرگشتند.فردایآنروزوقتیمادرپردهرادوختوبهکمکپدر،کامیارو

کامرانآنرانصبکرد،لبخندیبهنشانهيرضایتبرلبانآندونشست.

بسیارزیبابود.تصّورکنیدکهکفاتاقآنهاباموکتسبزیپوشیدهشدهبودوطرحپردهوهماهنگیآنباطرحکاغذدیواری،

ایناحساسراایجادمیکردکهانگاردریکچمنزارزیبا،گلهاوگیاهانرنگارنگ،باتناسبرنگبسیاری،روییدهاند.

شعراونویسندگانهم،ازهمینروشبرایایجادزیباییدرنوشتهيخودبهرهمیگیرند؛بهاینمعنیکهازواژگانیاستفاده

میکنندکهنوعیارتباطیاتناسبمعناییایجادکند؛مثالًدردرساّول)زنگآفرینش(واژگانیچون:نوبهار،جنگل،سبز،برگ،

شبنم،گل،آفتاب،آسمان،ابر،آب،دانه،زمین،باغ،سبز،غنچه،نسیم،بلبل،جوجهگنجشک،شاخه،باد،افق،کبوترانوزنجره،

چنانباهمارتباطمعناییایجادکردهاندکهخوانندهخودرایکسرهدردامنطبیعتوجنگلاحساسمیکند.

درشعر»بابهاریکهمیرسدازراه«،دریکبند،باکلماتیچوننسیم،جوانه،درخت،شکوفهوبهارروبهرومیشویدکهباهم

ارتباطمعنایيدارندومتناسبهستند.اینآرایهرامراعاتنظیرمیگویند؛دراینآرایه،شاعریانویسندهخودراملزمبهرعایِت

نظایریکچیزمیکند؛مانند:

نامچندگل:

ــدارغــوانجــامعقیقــیبــهســمنخواهــدداد ــرانخواهدش ــقایقنگ ــهش ــسب »حافظ«چشــمنرگ

نامعناصرطبیعت:

»سعدي«تــاتــونانــیبــهکــفآریوبــهغفلــتنخــوریابــروبادومهوخورشــیدوفلــکدرکارندخواهدداد

بهجمالتزیرتوّجهکنید:
دردلشایمانومهربانیموجبزند.

ازچهرهونگاهشامیدواریونشاطبجوشد.
درجملهياّول،ایمانومهربانیبهدریاتشبیهشدهولیهیچنامیازدریابردهنشدهاست.

درجملهيدوم،امیدواریونشاطبهچشمهتشبیهشدهولیهیچاسمیازچشمهبردهنشدهاست.
بادّقتبیشتردرمییابیمکهویژگی»موجزدن«و»جوشیدن«کهازدریاوچشمهدرجمالتباالوجوددارد،مارابهوجودتشبیه،

راهنماییکردهاست؛اینآرایهرااستعارهمیگویند.
استعارهدرحقیقتتشبیهیاستکهیکیازدوطرفآن)مشّبهیامشّبهبه(حذفشدهاست،ولییکویژگیازآنطرِف

حذفشدهقرضمیگیرندتاشباهتمشّخصشود؛مانند:
درجملهياّول،ایمانومهربانی)مشّبه(بهدریا)مشّبهبه(تشبیهشدهولیبهجایخوددریا،موجزدنشذکرشدهاست.

درجملهيدوم،امیدواریونشاط)مشّبه(بهچشمه)مشّبهبه(تشبیهشدهولیبهجایخودچشمه،جوشیدنشذکرشدهاست.

مراعاتنظیر
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91-دركدامگزينهآرايهيتشبيهبهكارنرفتهاست؟
2( مثل یك چشمه سار، جاري شو 1( آسمان مثل یك تبّسم شد    
4( مثل یك شاخه گل جوانه بزن 3( زندگي بر تو مي زند لبخند    

92-دركدامگزينه،نهادجملهبهدرستيمشّخصشدهاست؟
4( زندگي بر تو مي زند لبخند 3( باز چشم جوانه اي وا شد  2( در کتابي بهار معنا شد  1( بر درختي، شكوفه اي خندید   

93-كدامگزينههمخانوادهي»بصيرت«است؟
4( صورت 3( نصرت  2( صبور  1( مبصر    

94-دركدامگزينهآرايهيمراعاتنظيربهكارنرفتهاست؟
راه از  مي رســد  کــه  بهــاري  بــا   ســبز شــو تــازه شــو بهــاري شــو  1( 
خندیــد شــكوفه اي  درختــي  بــر   در کـتـابـــي بـهـــار مـعنـــا شـــد 2( 
بــزن یــك شــاخه گل جوانــه  ــو 3( مثــل  ــاري ش ــار، ج ــك چشمه س ــل ی  مث
لبخنــد مي زنــد  تــو  بــر  زندگــي  ــروز4(  ــت امـ ــت شكفتنـ ــت وقــ هســ

95-زمانفعلكدامگزينهبابقّيهمتفاوتاست؟
1( نوشتن به خّط خوش، زندگي را از شكوفه هاي محّبت و امید به آینده، سرشار مي سازد.  

2( آن همه کتاب هاي خوب و مطالب آموختني، ما را به سوي خود مي خواندند.  
3( بزرگ ترها معموالً با حسرت و آه از دوران نوجواني یاد مي کنند.  

4( استقالل طلبي، کنجكاوي، شوق یادگیري و دانایي، نوجوان را گاهي ناآرام جلوه مي دهد.  
96-درعبارتزيرچندغلطامالييوجوددارد؟

»نوجوانيدورهايشبيهبهروياوزيبااست.زيباييوقشنگيآنراباكمحوصلهگيودلخوريهايبيهوده،زشتوتاريكنكنيم.ميتوانيم
ازلحظههايزندگيلّذتببريموجويبارباصفا،ذاللوگوارايزندگيراگلآلودنسازيم.«

4( پنج 3( چهار  2( سه   1( دو  
97-افعالكدامگزينهبرايجاهايخاليدرعبارت:»اگرنيرويجواني،شادابيوچاالكيايندورهراباتأّمل،تفّكروبصيرتهمراه.............،

بهشكوفايي..................«مناسبنيست؟
4( کنند، مي رسیدند 3( مي کردیم، مي رسیدیم  2( کنید، مي رسید  1( کنیم، خواهیم رسید   

98-شخصفعلكدامگزينهبابقّيهتفاوتدارد؟
4( مثل یك شاخه گل جوانه بزن 3( بر درختي شكوفه اي خندید  2( زندگي بر تو مي زند لبخند  1( با بهاري که مي رسد از راه   

99-دركدامگزينهآرايهيتشبيهبهكاررفتهاست؟
1( جویبار باصفا و گوارای زندگی را گل آلود نسازیم.  

2( این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خواند.  
3( تمیزی و آراستگی، ما را با زیبایی های جهان پرشكوه الهی همراه و همسایه می کند.  

4( دوره ی نوجوانی که اکنون کنار دروازه اش ایستاده ایم، به ما خوش آمد می گوید.  
100-دركدامگزينهتناسبنهادوفعلرعايتشدهاست؟

4( من با تو می مانیم 3( ایشان و شما بروند  2( تو با من بیا  1( او با تو آمدید   
101-نوعكدامجملهبابقّيهمتفاوتاست؟

4( مثل یك چشمه سار، جاری شو 3( باز چشم جوانه ای وا شد  2( هست وقت شكفتنت امروز  1( زندگی بر تو می زند لبخند   
102-بيت:»بابهاریكهمیرسدازراه/سبزشوتازهشوبهاریشو«چندجملهاست؟

4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو    
103-نهادكدامگزينهازجملهحذفشدهاست؟

1( هنگام ورزش کردن، خون سریع تر در بدن مي گردد.  
2( ز سستی کژي زاید و کاستي  

3( در روزگاران پیشین، کودکان را در سپیده دم به ورزش وامي داشتند.  
4( هر روز کودکان، پس از تمرین هاي صبحگاهی به دبستان مي رفتند.  
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استعارهداردنهتشبیه؛زندگیهمانندانسانلبخندمیزند؛چونمشّبهبه)انسان(حذفشده،استعارهاست. 91-گزينهي)3(
تشخیصهمنوعياستعارهاست.

درختوکتاب،متّمماند)دردرسهایبعدتوضیحدادهمیشود(وجوانه،مضافالیهاست. 92-گزينهي)4( 
مبصر:)بصر(،صبور:)صبر(،نصرت:)نصر(،صورت:)صور(. 93-گزينهي)1( 

درگزینهي1:بهار،سبز،تازهوبهاری.درگزینهي2:درخت،شکوفهوبهار.درگزینهي3:شاخهگل،جوانه 94-گزينهي)4( 
وچشمهسار.

اینجملهگذشتهاستوبقّیه،حالاند. 95-گزينهي)2( 
شکلصحیحغلطهادرگزینههايدیگر:رؤیا،کمحوصلگیوزالل. 96-گزينهي)2( 

97-گزينهي)4(
دومشخصمفرداستوبقّیه،سومشخصمفردند. 98-گزينهي)4( 

جویبارباصفایزندگی،اضافهيتشبیهیاست. 99-گزينهي)1( 
درگزینهي1،او،نهاداست،بنابراینفعلبایدسومشخصمفردباشد.درگزینهي2،تو،نهاداست،بنابراین 100-گزينهي)2( 
فعلبایددومشخصمفردباشد.درگزینهي3،ایشانوشما،بررویهمنهادهستندولیفعلدراینموارد
برایمخاطبمیآیدنهبرایشخصغایب؛مثال:توواوبروید.درگزینهي4،من،نهاداستوفعلباید
اوّلشخصمفردباشد.توّجهداشتهباشیداگردوضمیریااسمبا»و«یا»یا«بههموابستهباشند،جمعبهحساب

میآیند،مثالًمنوتومیمانیم،منیاتوبمانیم.
گزینهي4جملهيامرياستوبقّیهيگزینهها،خبرياند. 101-گزينهي)4( 
بابهاریکهمیرسدازراه1/سبزشو2تازهشو3بهاریشو4 102-گزينهي)3( 
خون،کژیوکاستیوکودکاندرگزینههایدیگرنهادند. 103-گزينهي)3( 

104-گزينهي)3( 
موصوفوصفتاست. 105-گزينهي)4( 

104-برایجاهایخالیدرعبارتزير،فعلهایكدامگزينهمناسباست؟
رابطهورفتارماباخود،خانوادهودوستانبسيارمهّم........چونشخصّيتماراشكل...............دوستانیخوب.........كهگفتارشاندرست

ورفتارشانپسنديده..............
4( اند، می دهند، است، باشند 3( است، می دهد، اند، باشد   2( اند، می دهد، است، باشند  1( است، می دهند، اند، باشد   

105-كدامگزينهتركيباضافینيست؟
4( دل خوری های بیهوده 3( زیبایی های جهان  2( آفریدن نوشته ها  1( شكوفه های محّبت    

106-كدامگزينهاضافهيتشبيهیاست؟
4( شگفتی های طبیعت 3( شوق یادگیری  2( مهارت های دلنشین  1( کتاب آفرینش    

107-درجملهي:»ازشّدتتشنگي،لبهاياوكاماًلخشكيدهبود.«نهاد،كدامگزينهاست؟
4( شّدت 3( تشنگي   2( او  1( لب ها      

108-درجملهي»رعايتمقّرراتوقوانينراهنماييورانندگيبرهمهواجباست.«نهاد،كدامگزينهاست؟
4( مقّررات و قوانین 3( واجب  2( همه  1( رعایت    

109-اگركلماتبيت:»بهترازهرچههستدردنيا/باخدارازگفتنتامروز«رامرتّببنويسيم،آخرينواژهچيست؟
4( هر چه 3( امروز  2( هست  1( بهتر    

110-نهاددرعبارت:»يادگيریمهارتهایدلنشينهنری،زندگیراازشكوفههایمحّبتواميدبهآيندهسرشارمیسازد.«كدامگزينه
است؟

4( سرشار 3( شكوفه ها  2( زندگی  1( یادگیری    
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کنایه از فرزندپارهيتنشاداب، سالمسرحال

مادردایهپارچه هایی که نوزاد را در آن می پیچیدندُقنداقه

به حالت موییدن، گریه کنانمویهُکنانفرزند پسررُوله

صدای ُخرُخر حیوانخرناسهنوعی پاپوش قدیمی زنانه از جنس الستیكگالش

بیكارمعّطلمات و مبهوت ماند.خشکشزد

فرصت، مهلتمجالبه سرعت دوید.خیزکرد

خیره شدنزلزدنستون چوبی وسط خیمهتیرک

تالش، تكاپوتقاّلگریه کردنزارزدن

دنــدانبــردنــدانابزاری در کشاورزی برای شخم زدن، گاوآهنخیش
ییدن کنایه از خشم نشان دادنسا

جوالنمجالعاطل، تعطیلمعّطل

بهاینجملهتوّجهکنید:
کژالبرسرزنانمیدوید.

یعنیکژالدرحالیکهبرسرخودمیزد،میدوید.
برسرزنان:درحالتزدنبرسر

قیدحالتدرستکرد:دوان،سوزان،روان،خندان،خندهکنان، افعالمیتوان بهآخربنمضارعبعضی »ان« افزودن با
.... و خیزان و افتان نفسنفسزنان، علیگویان،

آفرینش)مشّبه(بهکتاب)مشّبهبه(تشبیهشده،ازجهتقابلمطالعهبودن. 106-گزينهي)1( 
اووتشنگی،پسازکسرهقراردارند،بنابراینمضافالیهاندوقبلازشدتنیز»از«قرارداردکهمتممبودن 107-گزينهي)1( 

آنرانشانميدهد.
چونفعلجملهاولشخصجمعاستبایدنهاد»ما«باشدکهحذفشدهاست.جویبار،مفعول،زندگيمضاف 108-گزينهي)3( 

الیهوباصفاصفتاست.
امروزباخدارازگفتنتازهرچهدردنیاهست،بهتر)است( 109-گزينهي)1( 

زندگی:مفعول؛شکوفهها:متّمم؛سرشار:مسند. 110-گزينهي)1( 

کژال
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اه د از ر
می رس ی هک 

بهار م: با 
چهار ردس 

111-عبارت»كژالبهدنبالگرگ،زمينراخيشميكشيد«بهچهمعنياست؟
2( افتان و خیزان به دنبال گرگ مي رفت. 1( خود را روي زمین مي کشید.    

4( به دنبال گرگ با پاهایش روي زمین صدا ایجاد مي کرد. 3( سعي مي کرد توّجه گرگ را به خویش جلب کند.   
112-شخصفعلكدامگزينهبابقّيهمتفاوتاست؟

2( این همه خرابي را از دخالت هاي بیگانگان مي دید. 1( در خیابان هاي شهرهاي اسالمي بانگ اذان را مي شنوید.   
4( هیچ گاه در غربت نیز از یاد سرزمینش دل نمي برید. 3( آیا او این همه اعتراض به حضور بیگانگان را نمي دید؟   

113-باتوّجهبهداستانكژال،كدامگزينهبامفهومعبارت:»اوميدويداّماتّپهانگارتيركيشدهبود،مستقيمبهسويآسمان«تناسبيندارد؟
2( باالرفتن از تّپه سخت بود. 1( شیب تّپه زیاد به نظر مي آمد.    

4( شیب تّپه، توان کژال را کاسته بود. 3( سیاهي تّپه به سوي آسمان کشیده شده بود.   
114-درعبارت:»تنكژالمثلعلفیدربادمیلرزيد.«وجهَشَبهچيست؟

4( سردشدن 3( گریختن   2( ترسیدن  1( لرزیدن    
115-درعبارت:»صداینازکگريهاش،سنگهایبيابانرامیخراشيد.«چهآرايهایهست؟

4( تشخیص 3( تشبیه   2( مبالغه  1( استعاره    
116-كدامگزينهبامفهومعبارت:»صدایزوزهاش،پوستبرتنكژالخراشيد.«ارتباطكمتریدارد؟

4( روحیه اش را ضعیف کرد. 3( تنش را زخمی کرد.  2( چندشش شد.  1( او را ترساند.    
117-كدامگزينهبرایپركردنجایخالیدرعبارتزيبایسعدیمناسباست؟

»برادركهدربنِد..................است،نهبرادرونه......................است.«
4( خیش، خویش 3( خویش، خیش  2( خیش، خویش  1( خویش، خویش    

118-كدامدستهازافعالبرایپركردنجاهایخالیدرعبارتزيرمناسبتراست؟
دشت،صدایكژالرابهخودش.................گرگدستهايشرامثلتيغهيداسدرهوا..................وبهسمتكژال.....................كژالهر

چهدرتوان...................درپاها....................
2( برمی گردانَد، می چرخید، می جهید، دارد، می ریزد 1( برگرداند، می چرخاند، می جهید، داشت، ریخت   
4( برگرداند، می چرخاند، می جهید، می داشت، ریخت 3( برمی گردد، می چرخاند، می جهید، داشت، می ریخت   

119-درعبارت:»دشتيكپارچه،صداشدهبود.«،»يكپارچه«باكداممعنیبیتناسباست؟
4( پیوسته 3( سراسر   2( تماماً  1( یك دست    

120-ساختاركدامگزينهبابقّيهمتفاوتاست؟
4( دست فروشان 3( جیغ زنان   2( برسرزنان  1( مویه کنان    

درروزگارانگذشتهکهوسایلامروزیمثلتراکتوروگاوآهنهایفلزیپیشرفتهنبود،کشاورزانباوسیلهای 111-گزينهي)2( 
چوبیبالبهایفلزیبهنامخیشکهآنرابهپشتحیواناتمیبستند،زمینراشخممیزدند.نویسندهدراین
عبارت،حالتافتانوخیزانراهرفتنکژالرابهدنبالگرگ،شبیِهبازحمتراهرفتنحیوانیتصویرکردهکه

خیشیرابهدنبالخودمیکشد.
دومشخصجمعاستوبقّیه،سومشخصمفرد. 112-گزينهي)1( 

113-گزينهي)3( 
114-گزينهي)1( 

صداکهقطعاًقادربهخراشیدنسنگهایصحرانیست،درواقع،اینعبارتمیخواهدنهایتسوزناکبودن گزينهي)2(  -115
صدایکژالرابیانکند.

اینهمیکجملهيمبالغهآمیزاستودرواقعّیتاتفاقنميافتد. 116-گزينهي)3( 
برادریکهمدامبهفکرخودشباشد،نهتنهابرادرنیست؛بلکهقوموخویشهمبهحسابنمیآید. 117-گزينهي)1( 

118-گزينهي)1( 
پیوستهبهمعنیبهدنبالهموهمیشهاستوبااینعبارت،بیتناسباست. 119-گزينهي)4( 

درگزینهي4»ان«عالمتجمعاستودرگزینههایدیگر،پسوندقیدحالتاست. 120-گزينهي)4( 


