
  

  منشاري مرتضي:  تنظيم و تهيه -  1400 رياضي تشريحي پاسخ
  2 گزينه ‐1

  كوي:  برزن:  »الف« بيت/  وقت:  اوان:  »ج« بيت/  روش:  نمط:  »د« بيت/  كليد:  مفتاح »ب« بيت
  
  4 گزينه ‐2

  بينايي توان ديد،:  سو/  بزاق دهان، آب:  خدو/  قواره بد و درشت:  يغور/  معصيت گناه، نافرماني،:  عصيان
  
   4 گزينه ‐3
  .اند آمده درست 4 گزينه در كه معجر، شرزه، سرير، صواب،:  از اند عبارت فرد هاي واژه 

  
  2 گزينه ‐4

  : ها واژه درست امالي
  معونت >——— مئونت/  تبعت >—— طبعت

  
  1 گزينه ‐5

   : واژه درست امالي
  قدر >- —— غدر

  
  3 گزينه ‐6

  : واژه درست امالي
  مألوف >-—— معلوف

  
  3 گزينه ‐7

  .اند شده معرفي درست »ج« و »ب« ابيات سرايندگان
  
  1 گزينه ‐8
  .ندارد وجود ايهام 1 گزينه در
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  3 گزينه ‐9

   طبع طوطي -  بلبل همچو:  تشبيه
  چشم از استعاره بادام -  دهان و لب از استعاره  شكر:  استعاره

  
  3 گزينه ‐10

  دوم مصراع:  تعليل حسن و اغراق/  كام كردن تلخ:  كنايه/  معشوق از استعاره خسرو:  استعاره
  
  1 گزينه ‐11
  : از اند عبارت ها استعاره 

  دهان:  پسته/  خنده:  شكر/  شيريني و مزه:  نقل/  لب:  لعل
  

  4 گزينه ‐12
  عاشقي هر -  رهگذار بشريت:  وصفي هاي تركيب
  شهادت تشنه - تاريخ گذرگه:  اضافي هاي تركيب

  
  2 گزينه ‐13
  .دارند جمله پنج كدام هر ،2 گزينه و سوال بيت

  
  3 گزينه ‐14
   : دارد وجود پسين وابسته سه سروده، در
  ما سردي دم ، ما گرمي دل  ، جفا تيغ

  
  2 گزينه ‐15

  .است شده تشكيل »فعل+ مسند+  نهاد« از »ج« و »الف« هاي مصراع اجزاي
  

  1 گزينه ‐16
  مفعول:  مشك/  مسند:  رشحه/  مسند:  خروش و جوش در/  نهاد:  كعبه

  

ww
w-
ka
no
on
-ir



   3 گزينه ‐17
  كردن مشاهده را صورت و بودن معني اهل:  بيت مفهوم

  
  2 گزينه ‐18

  اشخاص ◌ٔ واسطه به مكان يافتن شرف آبرو:  2 گزينه و سوال صورت مشترك مفهوم
  

  3 گزينه ‐19
  .است آمده 3 گزينه در آن) متضاد(  مقابل مفهوم و است شده تاكيد حركت و تالش بر سوال صورت  در
  

  1 گزينه ‐20
   تواضع و فروتني واسطه به شده ارزشمند:   4 و 3 ،2 هاي گزينه و سوال عبارت مشترك مفهوم

  
  4 گزينه ‐ 21

  ناسازگار هاي انسان در گفتن سخن نرمي با و كردن مدارا مثبت تاثير:  4 گزينه و آيه مشترك مفهوم
  

  2 گزينه ‐22
  وطن در ماندن:  »الف« بيت
  وطن از رفتن:  »ج« بيت

  
  1 گزينه ‐23

  : 4 و 3 ،2 هاي گزينه و المثل ضرب مشترك مفهوم
  .اوست خود كردار و انديشه در آدمي شكست هاي ريشه

  
  3 گزينه ‐24

  خود جاي در چيز همه بودن سزاوار و شايسته و خداوندي آفرينش نظم:  4 و 2 ،1 هاي گزينه و سوال بيت مشترك مضمون
  

  4 گزينه ‐25
  .است ننگين زندگي از بهتر عزت با مرگ:  4 گزينه و سوال بيت مشترك مفهوم

 


