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درس	شانزدهم	 
کبـابـــ  غــاز

یکی از گونه های دلنشین ادبیات، داستان است. حاال حسابش را بکنید که این داستان را پدر داستان نویسی ایران نوشته باشد. این را هم 
اضافه کنید که این داستان با زبان عادی یا خشک و بی روح نوشته نشده باشد؛ بلکه نویسنده با بیانی طنزآلود آن را آراسته باشد. بی شک 
شما هم مثل من از خواندن چنین داستانی لذت می برید. همین طور که از خواندن این داستان لذت می برید به ظرایف ادبی آن )به خصوص 

کنایه ها( هم دقت کنید. از مفهوم داستان هم که توصیه به عاقبت اندیشی و نیز نکوهش پرخوری است، غافل نشوید.

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس، اوّل ترفیعِ رتبه یافت، به عنوان ولیمه 
کباب غاز صحیحی بدهد، دوستان نوش جان نموده، به عمر و عزّتش دعا کنند.

استفاده از زبان و بیان طنز، این نوشته را جذاب کرده است؛ برای نمونه: دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند.  / کنایه: »به 
عمر و عزتش دعا کنند.« در این جا کنایه از سپاس گزاری و شادمانی )به خاطر ولیمه(

* ترفیع: ارتقایافتن، رتبه گرفتن  /  *هم قطار: هر یک از دو یا چند نفری که از نظر درجه، رتبه و یا موقعیت اجتماعی در یک ردیف هستند. 
)همکار(  /  *ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.  /  صحیح: کامل، درسته  /  عزت: ارجمندی و احترام، سربلندی

زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئلة میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم، در میان گذاشتم. 
گفت: »تو شیرینی عروسی هم به دوستانت  نداده ای و باید در این موقع درست جلوشان درآیی، ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد 
و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عّدة میهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت 

بشود دوازده نفر.«

گره افکنی در داستان از همین جا شروع می شود؛ در واقع ریشة اتفاقات داستان در همان »ولی« گفتن عیال است. / »زد« در »زد و ترفیع رتبه 
به اسم من درآمد.« معادل از قضا و اتفاقاً است.

کنایه: »در میان گذاشتن«: بیان کردن، گفتن موضوع؛ »باید درست جلویشان درآیی«: تمام و کمال خود را نشان دهی

عیال: همسر، خانواده /  دست: واحدی برای چیزهای که کامل و تمام باشند: یک  دست کت و شلوار، یک دست ظرف )شش عدد( / »و« 
در جملة »تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع  درست جلویشان درآیی.« حرف پیوند هم پایه ساز است؛ در 
ادامه، »ولی« حرف پیوند همپایهساز، »چون« نیز پیوند وابسته ساز است؛ زیرا مفهوم دو جمله را وابستة هم کرده و به هم ربط داده: »چون 

ظرف و ... نداریم، باید باز ... خرید.« »یا« نیز در جملة آخر پیوند هم پایه ساز است: »یا باید .. خرید، یا باید عدة میهمان ...«.

گاهی یک جمله معنی و مفهوم خودش را دارد و از دیگر جمله ها مستقل است. پایان جمله هم یک نقطه می گذاریم و تمام؛ مثل جملة 
»احمد دوست صمیمی من است.«. خب این جملة مستقل ساده است و کم و بیش با آن آشنایی داریم؛ اما گاهی همین جملة ساده و 
مستقل با یک جملة ساده و مستقل دیگر پیوند زده می شود. این کار را »حرف پیوند« انجام می دهد. حرف پیوند به دو شکل جمله ها را 
به هم پیوند می زند: یا جمله ها با حفظ استقالل خودشان پیوند زده می شوند و اگر از هم جدا شوند، مشکلی برای معنی و مفهومشان 
پیش نمی آید: مثل جملة »احمد دوست صمیمی من است؛ ولی همدیگر را کم می بینیم.« یا این که دو جمله با حرف پیوند وابسته ساز به 

هم پیوند زده می شوند و مفهومشان وابسته به یکدیگر می شود؛ مثل: »سنگی به طرفم پرتاب کرد که بیدارم کند.«
به حرف پیوندهایی که دو جمله را مثل حالت اول به هم پیوند می دهند، پیوند هم پایه ساز می گوییم؛ چون دو جملة هم پایه را به هم پیوند داده اند. 

همچنین به نوع دوم پیوندهایی که دو جمله را به هم پیوند می دهند؛ اما یکی از جمله ها وابستة دیگری می شود، پیوند وابسته ساز می گوییم.

   نوع حرف پیوند در کدام گزینه صحیح ذکر نشده است؟

   ۲(استاد را سر کالس دیدم و مشکالت درسی ام را از او پرسیدم. )هم پایه ساز(   ۱(کتاب را به تو داده  بودم تا بخوانی. )وابسته ساز( 
   ۴(شهرام دنبال کار می گشت تا دست و بالش بازتر شود. )وابسته ساز(      ۳(تو می دانی که اوضاع مالی من چطور است. )هم پایه ساز( 

در این گزینه حرف ربط »که« وابسته ساز است. اگر جملة دوم را حذف کنیم مفهوم جملة اول ناقص می شود: تو می دانی. در گزینه های  پاسخ: گزینة۳ 
پیوند، درست نوشته شده است. دیگر، نوع 

گفتم: »خودت بهتر می دانی که در این شب عیدی مالیّه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازة خریدن خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان من 
هم از بیست و سه چهار نفر کمتر نمی شوند. گفت: »تنها همان رتبه های باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.« 
گفتم: »ای بابا، خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد و شکم ها را مّدتی است صابون زده اند که 

کباب غاز بخورند و ساعت شماری می کنند. چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم عاریه بگیریم؟«

گفت وگوی زن و شوهر برای گره گشایی و حل مشکل / نویسنده با بیان این گفت وگو، به گره افکنی داستان استحکام بیشتری داده است.

کنایه: »خط  کشیدن«: نادیده گرفتن، در نظر نیاوردن؛ »سماق مکیدن«: انتظار بیهوده کشیدن؛ »چنین پایی می افتد«:  چنین موقعیتی 
پیش می آید؛ »صابون زدن شکم«: انتظار کشیدن برای غذا یا مهمانی؛ »ساعت شماری کردن«:  انتظارکشیدن
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مالیّه: اوضاع مالی  /  بودجه: هزینه، دارایی /  * خرت وپرت: مجموعه ای از اشیا، وسایل و خرده ریزهای کم ارزش /  وعده گرفتن: 
دعوت کردن /  نقداً: به نقد، در این زمان )در این جا معنی دوم مّد نظر است.(  /   بگذار: اجازه بده، رها کن )در معنی »قراردادن« این جا 
مناسبتی ندارد.(  /  * آزگار: زمانی دراز، به طور مداوم، تمام و کامل /  * عاریه: آن چه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و پس از رفع نیاز 
آن را پس دهند. )امانت(  /  »که« در »خودت بهتر می دانی که مالیه از چه قرار است.« پیوند وابسته ساز است. »و« در ادامۀ همین جمله، 

پیوند هم پایه ساز. / »و« در جملۀ »ظرف و لوازم عاریه بگیریم.« حرف عطف است و نباید با پیوند هم پایه ساز اشتباه بگیرید.
حواستان باشد که »و« که وند است در میان اجزای یک واژة وندی - مرکب  می آید؛ مانند: جست وجو. »و« که حرف عطف 
است بین دو واژه می آید؛ مثل: کتاب و دفتر. همچنین »و« به عنوان حرف پیوند هم پایه ساز بین دو جمله می آید؛ مثل: بهروز 

رفت و کتابش را برایم آورد.

با اوقات تلخ گفت: »این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اوّل بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این 
خانه بشود؛ مگر نمی دانی که شکوم ندارد و بّچة اّول می میرد؟« گفتم: »پس چاره ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. یک روز یک 
دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته ای دیگر.« عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دستة اول و روز سوم 

دستة دوم بیایند.

اشاره به باورهای عامیانه و خرافات / مشکل میهمانی به ظاهر حل می شود؛ اما گره اصلی داستان باقی مانده.
کنایه: »اوقات تلخ بودن« کنایه از ناراحتی؛ »خیالی را از سر بیرون کردن« کنایه از منصرف شدن از تصمیم /   تلمیح: اشاره به باور عامیانه

محال: غیرممکن  /  *شکوم: ُشگون؛ میمنت، خجستگی، چیزی را به فال نیک گرفتن /   بنا شد ...: قرار شد که ...، تصمیم بر این شد که ... 
/ در گروه اسمی »روز دوم عید نوروز« »دوم« و»عید«  مضاٌف الیه برای »روز« اند و »نوروز« مضاٌف الیه برای »عید« است.

اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. عالوه بر غاز معهود، آش جو اعال و کباب برّة ممتاز و دو رنگ پلو و چند 
جور خورش با تمام مخلّفات رو به راه شده است. در تخت خواب گرم و نرم تازه ای لم داده بودم و مشغول خواندن حکایت هایی بی نظیر بودم. 
درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت: جوان دیالقی مصطفی نام، آمده، می گوید پسر عموی تنی توست و برای عید مبارکی شرف یاب 
شده است.« مصطفی پسرعموی دختردایی خالة مادرم می شد. جوانی به سّن بیست و پنج یا بیست و شش؛ الت و لوت و آسمان ُجل و بی دست و 

پا و پخمه و تا بخواهی بد ریخت و بدقواره. الحمدهلل که سالی یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم.

آمدن بی هنگام و ناگهانی مصطفی که با توجه به تعداد ظروف و تعداد مهمانان می تواند مشکل ساز باشد و آرامش شخصیت اصلی داستان 
)راوی( را به هم بزند. نویسنده این آرامش موقت خود را با عبارات »تدارک پذیرایی از هر جهت دیده  شده«، »در تخت خواب گرم و نرم 

تازه ای لم داده بودم« و »مشغول خواندن بودم« نشان می دهد.
کنایه: »روبه راه شدن« در این جا کنایه از آماده شدن؛ »الت و لوت«: فقیر و بی چیز؛ »آسمان جل«: بی چیز، فقیر؛ »بی دست وپا«: ناتوان، به 
کسی که نتواند کاری را درست انجام دهد می گویند. / جناس ناهمسان: گرم و نرم / به کاربرد طنز در عبارت »الحمدهلل که سالی یک 
مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم.« دقت کنید. راوی از دیدن مصطفی ناراحت است؛ اما دربارة یک بار دیدن او 

در سال، در کنار »الحمدهلل« از »زیارت جمال« و »مسرور و مشعوف شدن« استفاده می کند.
تدارک: فراهم کردن، آماده کردن )به معنی جبران کردن هم هست ولی نه این جا.( / *معهود: عهد شده، شناخته شده، معمول  / *اعال: برتر، 
ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز / *مخلّفات: چیزهایی که به یک مادة خوردنی اضافه می شود یا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار 
می گیرد. / لم دادن: تکیه دادن / کیفور: سرحال، شادمان / *دیالق: آدم قددراز / *شرفیاب شدن: آمدن به نزد شخص محترم و عالی قدر، 
به حضور شخص محترمی رسیدن / *آسمان ُجل: کنایه از فقیر، بی چیز، بی خانمان؛ ُجل: پوشش به معنای مطلق / پَخمه: بی عرضه، کودن، 
کم  عقل / *بدقواره: آن که یا آن چه ظاهری زشت و نامتناسب دارد؛ بدترکیب / مسرور: شاد، خوشحال )هم خانوادة سرور( / مشعوف: شاد، 

خوشحال )هم خانوادة شعف(

به زنم گفتم: »تو را به خدا بگو فالنی هنوز از خواب بیدار نشده و شرّ این غول بی شاخ و دُم را از سر ما بکن.« گفت: »به من دخلی ندارد! ماشاءاهلّل 
هفت قرآن به میان پسرعموی خودت است. هر گلی هست به سر خودت بزن.«

راوی از آمدن مصطفی ناراحت شده و می خواهد او را از سر وا کند. / دقت کنید که ناراحتی راوی به خاطر شرایط پیش آمده )حکایت غاز 
و کارد و چنگال( است؛ وگرنه در ادامه می بینیم که اهل صلۀ رحم و دلسوزی هم هست.

استعاره: »غول بی شاخ  و دم« استعاره از مصطفی /  کنایه: »هر گلی هست به سر خودت بزن«: هر کاری می خواهی خودت انجام بده.

دخل: درآمد، سود )متضاد خرج: بر آن مرد بیچاره باید گریست // که دخلش بود نوزده، خرج بیست(  / هفت قرآن به میان: برای دوری 
از چشم زخم گفته می شود، معادل ماشااهلل

دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره که البد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی 
آمده، ناامید کنم. پیش خودم گفتم: »چنین روز مبارکی صلة ارحام نکنی، کی  خواهی کرد؟« لهذا صدایش کردم، سرش را خم کرده وارد 
شد. دیدم ماشاء اهلل، چشم بد دور آقا واترّقیده اند قدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده ای 
بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود. از توصیف لباسش بهتر است بگذرم ولی همین قدر می دانم که سر زانوهای 
شلوارش که از بس شسته بودند، به قدر یک وجب خورد رفته بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دو رأس هندوانه از جایی 

کش رفته و در آن جا مخفی کرده است.
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ضرورت درویش نوازی و دلسوزی / ضرورت صلۀ رحم / توصیف ظاهر نامناسب مصطفی

تشبیه: گردن مصطفی به گردن غاز تشبیه شده. /  کنایه: »مادرمرده« کنایه از بیچاره و بدبخت/ اغراق: »دو رأس هندوانه از جایی کش 
رفته و در آن جا مخفی کرده است.« / طنز: به کاربردن »رأس« برای شمارش هندوانه

* صلة ارحام: به دیدار خویشاوندان رفتن و از  آنان احوالپرسی کردن )در این جا رابطه به خویشاوند منظور است، نه به دیدار آنان رفتن(  /  لهذا: 
برای همین /  »چشم بد دور« برای پیشگیری از چشم زخم گفته می شود. / * تک وپوز: دک وپوز، ظاهر شخص به ویژه سر و صورت / 
کریه: زشت )هم خانوادة کراهت، مکروه(  / *واترقیدن: تنزل کردن، پس روی کردن / * خورد رفتن: ساییده شدن و از بین رفتن / در گروه 
اسمی »دو رأس هندوانه«  »دو« صفت شمارشی است و وابستۀ پیشین محسوب می شود. »رأس« نیز ممیز و وابستۀ »دو« است که  به 

آن وابستۀ وابسته می گوییم.

مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیءٌ عُجاب بودم که عیالم هراسان وارد شده، گفت: »خاک به سرم، مرد حسابی، اگر این غاز 
را برای میهمان های امروز بیاوریم، برای میهمان های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز بیشتر نیاورده ای و به همة دوستانت هم 
وعدة کباب غاز داده ای!« دیدم حرف حسابی است و بد غفلتی شده؛ گفتم: »آیا نمی شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز 
آورد؟« گفت: »مگر می خواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره بیاورند. تمام ُحسن کباب غاز به این است که 

دست نخورده و سر به ُمهر روی میز بیاید.« حّقاً که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت.

نمایان شدن گره داستان: یک غاز و دو دسته مهمان / گفت وگوی زن و شوهر برای حل مشکل و بی نتیجه بودن این گفت وگو

کنایه: »مخلوق کمیاب و شیٌء عجاب« کنایه از مصطفی؛ »خاک به سر« کنایه از بیچاره و بدبخت )خاک به سرم، معادل بدبخت شدم(؛ »سر 
به مهر« در این جا کنایه از دست نخورده؛ »برو برگرد نداشتن سخن« کنایه از منطقی و پذیرفتنی بودن سخن

ورانداز: دیدزدن، تخمین  /  * شیٌء ُعجاب: اشاره به آیۀ »اِنَّ هذا لََشیٌء ُعجاب.« )سورة ص/ آیۀ 5(؛ معموالً برای اشاره به امری شگفت 
به کار می رود. /  هراسان: با ترس و واهمه؛ هراس + ان )صفت فاعلی( / ُحسن: خوبی، زیبایی  /  سر به مهر: مهر و موم شده، دست نخورده 
)در گذشته وقتی می خواستند نامه ای یا چیزی دست نخورده به شاه یا مقامی دیگر برسد در آن را موم می گرفتند و مهر خود را بر روی آن 

می زدند.( / حقاً: به حق، )بیشتر بدون تنوین می گوییم: حقا که(

پس از مّدتی اندیشه و استشاره چارة منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده یک غاز دیگر دست و پا کنیم. به خود گفتم: »این 
مصطفی گرچه زیاد کودن و بی نهایت ُچلمن است ولی پیدا کردن یک غاز در شهر بزرگی مثل تهران، کشف آمریکا و شکستن گردن رستم 
که نیست؛ البد این قدرها از دستش ساخته است.« به او خطاب کرده گفتم: »مصطفی جان، البد ملتفت شده ای مطلب از چه قرار است. 
می خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حاّلجی و از زیر سنگ هم شده یک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتی شده، برای ما پیدا کنی.« 
مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و باالخره صدایش بریده بریده از نی پیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد می فرمایند: 

»در این روز عید، قید غاز را باید به کلّی زد و از این خیال باید منصرف شد؛ چون که در تمام شهر یک دّکان باز نیست.«

گفت وگو با مصطفی و کمک خواستن از او / به خود گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن است ... البد این قدرها از دستش ساخته است: 
اعتماد به آدم نادان در انجام کاری ساده

کنایه »دست وپا کردن چیزی« کنایه از آماده کردن و فراهم آوردن آن؛ »کشف آمریکا« و »شکستن گردن رستم« هر دو کنایه از انجام 
کاری بسیار دشوار؛ »چند مرده حالج بودن«: کنایه از توانمند بودن و توانمندی خود را نشان دادن  /  تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: نی پیچ حلقوم 

)حلقوم به نی پیچ تشبیه شده.( / جناس ناهمسان )ناقص(: عید و قید

*استشاره: رای زنی، مشورت، نظرخواهی  /  منحصربه فرد: ممتاز، خاص  /  کودن: احمق، نادان / * ُچلمن: آن که زود فریب می خورد، 
هالو، بی ُعرضه، دست و پا چلفتی /  حالج: پنبه زن؛ چندمرده حالج  بودن: موفق و توانمند بودن /  عادت معهود: عادت همیشگی /  مبلغی: 

)در این جا یعنی( مقداری  /  *حلقوم: حلق و گلو

با حال استیصال پرسیدم: »پس چه خاکی به سرم بریزم؟« با همان صدا، آب دهن را فرو برده گفت: »واهلل چه عرض کنم، مختارید ولی خوب 
بود میهمانی را پس می خواندید.« گفتم: »خدا عقلت بدهد؛ یک ساعت دیگر مهمان ها وارد می شوند؛ چطور پس بخوانم؟« گفت: »خودتان 
را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده؛ از تختخواب پایین نیایید.« گفتم: »همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کرده ام، چطور 
بگویم ناخوشم؟« گفت: »بگویید غاز خریده بودم، سگ برد.« گفتم: »تو رفقای مرا نمی شناسی. بچه قنداقی که نیستند که هر چه بگویم 
آن ها هم مثل بچة آدم باور کنند. خواهند گفت می خواستی یک غاز دیگر بخری.« گفت: »بسپارید اصاًل بگویند آقا منزل تشریف ندارند 

و به زیارت حضرت معصومه رفته اند.«

توصیف راه حل های بیهودة مصطفی / مصطفی این پیشنهادها را بعد از آن  می دهد که راوی به او گفت برو و برای ما غاز پیداکن.

کنایه: »چه خاکی به سرم بریزم«: چه کار کنم، چگونه از این بدبختی نجات پیدا کنم.؛ »بچه قنداقی«: ساده دل، زودباور /   تشبیه هم که 
نداریم: »آن ها« مثل »بچة آدم« )وجه شبه: زود باور کردن( نیستند.

اصالح یک باور: فکر نکنید هرجا ادات تشبیه بود، تشبیه هم داریم. درست ترش این است که بگوییم در جمله هایی مثل جملۀ باال، ظاهر 
تشبیه وجود دارد و ما می توانیم هر چهار رکن آن را در جمله پیدا کنیم؛ ولی مفهوم جمله چیز دیگری می گوید. اتفاقاً نویسنده اصرار دارد 
که هیچ ویژگی مشترکی بین »آن ها« و » بچۀ آدم« وجود ندارد. »آن ها مثل بچۀ آدم نیستند که زود باور کنند.«. بسیار دیده ایم که به این 

گونه از جمالت، »تشبیه منفی« گفته اند. مثل این است که به جای »شب« بگوییم »روز منفی«.
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*استیصال: ناچاری، درماندگی  /  مختار: صاحب اختیار، کسی که اختیار کار خود را دارد.  /  پس خواندن: لغو کردن، کنسل کردن  /  
ناخوشی: بیماری  /  قدغن: ممنوع

دیدم زیاد پرت و پال می گوید؛ گفتم: »مصطفی می دانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کرده ام. این اسکناس را می گیری و زود می روی که 
می خواهم هر چه زودتر از قول من و خانم به زن عمو جانم سالم برسانی و بگویی ان شاءاهلل این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به 
این سال ها برسید.« ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جایی دیگر است. بدون آنکه اصاًل به حرف های من گوش داده باشد، دنبالة 
افکار خود را گرفته، گفت: »اگر ممکن باشد شیوه ای سوار کرد که امروز مهمان ها دست به غاز نزنند، می شود همین غاز را فردا از نو گرم 

کرده دوباره سر سفره آورد.«

ناامیدی راوی داستان از راه کارهایی که مصطفی می دهد. / پیشنهاد ساده لوحانه ای دیگر از مصطفی

کنایه: »جای دیگر بودن فکر و خیال« کنایه از بی توجهی است؛ »هزار سال به این سال ها برسید«: آرزوی طول عمر برای شما دارم.

*پرت و پال: بیهوده، بی معنی؛ به این نوع ترکیب ها که در آن ها لفظ دوم، اغلب بی معنی است و برای تأکید لفظ اول می آید، »مرّکب اِتباعی« 
یا »اِتباع« می گویند. /  عیدی: صفت نسبی: عید + ی 

برخی ترکیب ها عجیب و غریبند. از دو جزء ساخته شده اند که جزء دومشان با کمی تغییر شبیه همان جزء  اول است؛ اما معنی نمی دهد؛ 
مثل کتاب ِمتاب،  رخت و پخت، ساخت و پاخت و ...

به این ترکیب ها، ترکیب اتباعی می گویند. )شاید به خاطر این که معنی جزء دوم در واقع تابع جزء اول است.(

 کدام گزینه ترکیب اتباعی نیست؟
۴( جیغ و ویغ ۳( پول و پله    ۲( ریزه میزه   ۱( گیر و دار  

پاسخ: گزینة۱  
ترکیب گیر و دار از بن مضارع گرفتن )گیر( + بن مضارع داشتن )دار( ساخته شده؛ بنابراین هر دو جزء آن معنی دارد و ترکیب اتباعی نیست.

این حرف که در بادی امر زیاد بی پا و بی معنی به نظر می آمد، کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیّله نشخوار کردم معلوم 
شد آن قدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هر چه بیشتر در این باب دقیق شدم، یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و 
ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده، گفتم: »اّولین 
بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم ولی به  نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارتی به خرج 
بدهی که احدی از مهمانان درصدد دست زدن به این غاز برنیایند.« مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که 

مقصود من چیست و مهار شتر را به کدام جانب می خواهم بکشم، آثار شادی در وََجناتش نمودار گردید. 

پذیرش پیشنهاد ساده لوحانۀ مصطفی از سوی راوی )بعدها همین موضوع کار دستش می دهد.( / خوشحال شدن مصطفی از پذیرش 
پیشنهادش. آدم نادان وقتی می بیند که او و نظراتش را هم نادیده نمی گیرند، خوشحال می شود.

کنایه: »جان گرفتن« در این جا کنایه از شادمان و سر حال شدن؛ »حرف بی پا« کنایه از حرف بی پایه و اساس؛ »نشخوارکردن« کنایه 
از بررسی کردن / »سرسری گرفتن«: توجه نکردن، کم توجهی به موضوع/ »سر دماغ آمدن«: سر حال شدن، خوشحال و شادمان شدن / 
»دستگیرشدن مطلب« کنایه از فهمیدن آن /  »نمی دانست مهار شتر را به کدام جانب می خواهم بکشم.«: دقیقاً نمی دانست که می خواهم 

چه کار کنم.     

*بادی: آغاز )در اصل به معنی آغازکننده است(؛ در بادی امر: در ابتدای کار، در آغاز / زوایا: جمع زاویه، گوشه ها / * خفایا: جمع خفیه: 
مخفیگاه )جاهای پنهان( در خفایای ذهن: در جاهای پنهان ذهن / نشخوارکردن: جویدن، در دهان گرداندن / *نامعقول: آنچه از روی عقل 
نیست؛ برخالف عقل / حرف حسابی: حرف منطقی، حرفی که از روی حساب و کتاب و اندیشه و منطق زده شود. / احدی از مهمانان: 
هیچ یک از مهمانان )احد: یک( / در صدد کاری برآمدن: تصمیم به انجام کاری گرفتن، شروع به انجام کاری کردن / * وجنات: جمع 

وجنه؛ رخسار، چهره / مهار: افسار

بر تعارف و خوش زبانی افزوده، گفتم: »چرا نمی آیی بنشینی؟ نزدیک تر بیا. روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. بگو ببینم حال و احوالت 
چطور است؟ چه کارها می کنی؟ می خواهی برایت شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز نمی خوری؟ از این باقلبا )باقلوا( نوش جان کن که سوغات 
یزد است...« مصطفی قّد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز َمَحبّت و دل بستگِی غیرمترّقبة هرگز 
ندیده و نشنیده سپاس گزاری کند ولی مهلتش نداده گفتم: »استغفراهلّل، این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی. اصالً امروز هم نمی گذارم از 
اینجا بروی. اال و هلل که امروز باید ناهار را با ما صرف کنی. همین االن هم به خانم می سپارم یک دست از لباس های شیک خودم هم بدهد بپوشی و 

نو نوار که شدی، باید سر میز پهلوی خودم بنشینی.

این قسمت از داستان به ویژگی اخالقی برخی از مردم اشاره دارد: وقتی کارشان به کسی می افتد او را تحویل می گیرند و به او احترام 
می گذارند؛ اما اگر آن فرد نتواند کاری برای آن ها انجام دهد او را کودن و بی عرضه خطاب می کنند و سعی دارند خود را از او دور نگه دارند.

کنایه: »خوش زبانی« کنایه از سخنان پسندیده و نیک گفتن، برخورد خوش )البته می توانیم بگوییم زبان مجاز از سخن است؛ اما چون در 
ترکیب »خوش زبانی« به کار رفته بهتر و درست تر این است که آن را کنایه بدانیم.( /  مجاز: حرف مجاز از سخن
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تعارف: ۱ـ یکدیگر را شناختن )از ریشة   ع ر ف( ۲ـ به یکدیگر پیشکش دادن ۳ـ خوش آمدگویی ۴ـ چرب زبانی و شیرین زبانی کردن /  
خوش زبانی: چرب زبانی کردن، خوش برخوردی /  * معوج: کج  /  بروز محبت: ابراز محبت )بروز: آشکار شدن(  /  غیرمترقبه: دور از انتظار، 
ناگهانی / اّل و هلل: برای قسم دادن شخص بیان می شود، تو را به خدا قسم می دهم که ...، در این جا معنی »حتماً« نیز دارد: حتماً باید ناهار بمانی. 

چیزی که هست، ملتفت باش وقتی بعد از مقّدمات، آش جو و کباب برّه و برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند می گویی ای بابا، دستم به 
دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد. این قدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است. از طرف خود 
و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همین طور این دوری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید، ممکن است باز یکی از ایّام 
همین بهار، خدمت رسید از نو دلی از عزا درآوریم ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین جا بستری شده وبال جانت 
می گردیم؛ مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هر چه اصرار و تعارف می کنم، تو بیشتر ابا و امتناع می ورزی و به هر شیوه ای 
هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه می کنی.« مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف های مرا گوش می داد، پوزخند نمکینی زد و 
گفت: »خوب دستگیرم شد. خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد.« چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد بعد برای تبدیل لباس 

و آراستن سر و وضع او را به اتاق دیگر فرستادم.

طرح نقشه و هماهنگی برای اجرای آن 

کنایه: »دست به دامن کسی شدن«: خواهش کردن، متوسل شدن؛ / تمثیل: آوردن مثل معروف »کاه از خودمان نیست، کاهدان که از 
خودمان است.« در متن داستان. این مثل را معموالً برای پرهیز از پرخوری و در تعارفات عامیانه بر سر سفره می گویند./  پوزخند نمکین: 

حس آمیزی

*کاهدان: انباِر کاه  /  استدعا: خواهش، تقاضا  / عاجزانه: از روی عجز و ناتوانی؛ عجز: ناتوانی  /  *دْوری: بشقاب گرِد بزرگ معموالً با 
لبة کوتاه / اصرار: پافشاری، الحاح  /  وبال:  سختی، عذاب /  *امتناع: خودداری، سر باز زدن از انجام کاری یا قبول کردن سخنی /  ابا: 

امتناع و خودداری / از بر شدن: حفظ کردن

دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلّف، تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغۀ »بلّعُت« اهتمام تامی داشتند که ناگهان مصطفی 
با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر برّاق، خرامان مانند طاووس مست وارد شد؛ خیلی تعّجب کردم که با آن قد 
دراز، چه حّقه ای به کار برده که لباس من این طور قالب بدنش درآمده است. گویی جامه ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان 
دوخته است. آقای مصطفی خان با کمال متانت، تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هر چه تمام تر، بر سر میز قرار گرفت. 
او را به عنوان یکی از جوان های فاضل و لیق پایتخت به رفقا معرّفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهدة وظایف مقرّرة خود برمی آید، قلبًا  

خیلی مسرور شدم و در باب آن مسئلۀ معهود، خاطرم داشت کم کم به کلّی آسوده می شد.

آمدن مهمان ها، خودنمایی مصطفی و خاطرجمع شدن راوی از اجرای کامِل نقشه ای که کشیده است.
تشبیه: مصطفی به طاووسی مست تسبیه شده. )وجه شبه: خرامان راه رفتن(

تخلّف: خالف کردن )در این جا منظور خلف وعده و تأخیر است.(  / *بلّعُت: فروبردم، بلعیدم؛ صرف کردن صیغة بلّعُت: خوردن /  * جیر: 
نوعی چرم دبّاغی شده با سطح نرم و پرزدار که در تهّیة لباس، کفش، کیف و مانند آن ها به کار می رود. /  خرامان: با ناز راه رفتن /  حّقه: 
۱ـ جعبه ۲ـ حیله و نیرنگ )در قدیم، حقه بازها )شعبده بازها( تردستی ها و چشم بندی های خود را از درون جعبه )حقه(های مخصوصی بیرون 
می آوردند؛ کم کم حّقه باز به کسی اطالق شد که واقعیت را جور دیگری نشان می دهد.(   /  قالب بدنش درآمده: به تنش می خورد، 
اندازة بدنش است. /  *درزی: خّیاط )درزی ازل: خداوند(  /  متانت: آرامش و وقار /  فاضل: نیک، برتر، دارای فضل و دانش  /  لیق: 
شایسته، با لیاقت  /  مقّرره: قرارگذاشته شده  /  مسرور: شادمان )از ریشة سرور(  /  در باب: دربارة  / معهود: عهد شده؛ مسئلة معهود: 

منظور همان مسئلة مربوط به غاز است.

محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند. حال دیگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانی 
و حرّافی و شوخی و بذله و لطیفه، نوک جمع را چیده و متکلّم وحده و مجلس آرای بالمعارض شده است. این آدم بی چشم و رو که از 
امام زاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف تر نگذاشته بود، از سرگذشت های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای 
دیگری از اروپا و امریکا چیزها حکایت می کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان 
زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابداً جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی حنجره اش دو تنبوشه داشت؛ یکی برای 

بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف های قلنبه.

راوی داستان رضایت خود از مصطفی را با تعارف کردن به او نشان می دهد. راوی داستان، به پرخوری و عیش و نوش مصطفی اشاره می کند 
که باعث پرحرفی او و در نهایت از دست رفتن اختیارش می شود. / مصطفی برای اجرای نقشه، باید خود را نزد مهمانان برتر از همه نشان 

می داد و همین کار را نیز کرده است. / تالش مصطفی برای معرفی خود به عنوان شخصیتی برجسته و تأثیرگذار.

کنایه: »گرم شدن چانه« کنایه از مشغول صحبت شدن؛ »نوک جمع را چیدن«: اجازة صحبت به کسی ندادن، زیاد صحبت کردن / کنایه: 
»بی چشم و رو« کنایه از فرد گستاخ؛ »چیزی نمانده بود بر منکرش لعنت بفرستم«:  باور کرده بودم؛ »همه گوش شده بودند و ایشان 

زبان«: فقط ایشان سخن می گفت و دیگران گوش می دادند.

تذکار: یادآوری / قصور: کوتاهی / جایز نمی شمرد: روا نمی دانست / حّرافی: زیاد حرف زدن )واژه های عربی وقتی در وزن فعّال به کار می روند 
معنی زیاده روی و مبالغه می دهند.(   /  * بذله: شوخی، لطیفه  /  * لطیفه: گفتار نغز، مطلب نیکو، نکته ای باریک  /  * متکلّم وحده: آن که 
در جمعی تنها کسی باشد که سخن می گوید. /  * مجلس آرا: آن که با حضور خود سبب رونق مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن 
می شود؛ بزم آرا  /  * بالمعارض: بی رقیب  /  منِکر: انکارکننده )منَکر: زشت، ناپسند( / * تنبوشه: لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر 

خاک یا میان دیوار می گذارند تا آب از آن عبور کند.
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به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد به خواندن قصیده ای که می گفت همین دیروز ساخته است. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان 
بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی اّدعای فضل و کمالشان می شد، مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکرّر خواستند. یکی از حّضار که کبّادة 
شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهة شاعر را بوسیده گفت: »ای واهلّل، حقیقتاً استادی« و از تخلّص او پرسید. 
مصطفی به رسم تحقیر، چین به صورت انداخته گفت: »من تخلّص را از زواید و از جملة رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی به 
اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم. کلمة »استاد« 
را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم اّما خوش ندارم زیاد استعمال کنم.« همة حّضار یک صدا تصدیق کردند که تخلّصی بس به جاست 

و واقعاً سزاوار حضرت ایشان است.

جا بازکردن مصطفی در مجلس مهمانی و خود را استاد و شاعر نشان دادن / اگر به کسانی که نادیده گرفته می شوند، فرصت و موقعیِت 
کاری داده شود، چه بسا به خوبی از عهدة آن برآیند؛ مثل مصطفی که قباًل آسمان جل، دیالق و کودن خطابش می کردند.

کنایه: »به  آسمان بلند شد«: برخاست؛ »کبّادة چیزی را کشیدن«: ادعای مهارت و استادی آن را داشتن / »کاسه و کوزه یکی شدن« 
بسیار صمیمی شدن معادل عبارت کنایی »یک خانه شدن«

قصیده: قالب شعری که مصراع اول و مصراع های زوج آن هم قافیه هستند و بیشتر مناسب توصیف و مدح و امثال آن است.  /  فغان: ناله، 
فریاد  /  مرحبا: آفرین، برای تشویق و تحسین به کار می رود.  /  فضل: دانش، برتری /  مکّرر: تکرارشده  /  *حّضار: آنان که در جایی یا 
مجلسی حضور دارند؛ حاضران  /  *کبّاده: وسیله ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن که در یک طرف آن رشته ای از زنجیر یا حلقه های 
آهنی متعّدد قرار دارد؛ کّبادة چیزی را کشیدن: اّدعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن  /   *محظوظ: بهره ور /   *جبهه: پیشانی /  تحقیر: 
کوچک شمردن /  تخلّص: نام شاعری که هر شاعر برای خود برمی گزیند. /  متروک: ترک شده، رهاشده /  بر حسب: بنا به، مطابق با / مألوف: 

الفت گرفته، خو کرده /  استعمال: کاربرد  / *تصدیق: تأیید کردن درستِی حرف یا عملی، گواهی دادن به صّحت امری

در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند: »هم قطار احتمال می دهم وزیر داخله باشد 
و مرا بخواهد. بگویید فالنی حاال سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد.« ولی معلوم شد نمرة غلطی بوده است.

مصطفی از هر موقعیتی برای مهم جلوه دادن شخصیت خود استفاده می کند.

کنایه: »آقای استاد«: مصطفی؛ »نوکر«: راوی داستان
اثنا: میان  /  *سرسرا: محّوطه ای سقف دار در داخل خانه ها که در ورودی ساختمان به آن باز می شود و از آن جا به اتاق ها یا قسمت های 

دیگر می روند.  /  عمارت: ساختمان )هم خانوادة عمران(  /  نمرة غلطی: شمارة اشتباه

اگر چشمم احیاناً تو چشمش می افتاد، با همان زبان بی زبانی نگاه، حقش را کف دستش می گذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ 
سربریده مدام روی میز از این بشقاب به آن بشقاب می دوید و به کاینات اعتنا نداشت ...

مصطفی مشغول خوردن و نوشیدن است و راوی داستان، نگران اوضاع و نقشه ای که باید اجرا شود.
متناقض نما: زبان بی زبانی / حس آمیزی: زباِن نگاه / کنایه: »حق کسی را کف دست او گذاشتن«: تنبیه کردن او؛ »خبردار شدن شست 

کسی«: آگاه شدن آن کس از موضوع / تشبیه: چشم مصطفی به مرغ سربریده )وجه شبه: این سو و آن سو دویدن(

جملۀ اول مرکب است و حرف پیوند وابسته ساز »اگر« در آن دیده می شود. در جمله های بعدی حرف پیوند هم پایه ساز »و« هست و این 
جمله ها با وجود ربط و پیوندی که بینشان هست وابسته نیستند.

حاال آش جو و کباب برّه و پلو و چلو و مخلّفات دیگر صرف شده است و موقع مناسبی است که کباب غاز را بیاورند. دلم می تپد. خادم را دیدم قاب بر 
روی دست وارد شد و یک رأس غاز فربه و برشته در وسط میز گذاشت و ناپدید شد.

آوردن غاز بر سر سفره، لحظه ای حساس برای راوی داستان / توصیف ورود و خروج خادم از دید راوی، به خوبی نشان دهندة نگرانی راوی است.

جناس ناهمسان )ناقص(: پلو و چلو  /  کنایه: »تپیدن دل«  کنایه از تشویش و اضطراب است.

قاب: بشقاب  /  رأس: سر، برای شمارش دام به کار می رود. / فربه: چاق  /  نهاد جمله در »ناپدید شد« خادم است. /  نوع »و« در چهار 
مورد اول »عطف« است و در مورد پنجم »پیوند هم پایه ساز«؛ حرف »که« نیز پیوند وابسته ساز است. 

شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود، ولی خیر، اَلَحمُدهلِلّ هنوز عقلش به 
جا و سرش توی حساب است. به محض اینکه چشمش به غاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت: »آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز 
ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حاال  هم وقت آوردن غاز است؟ من که تا خرخره خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید، یک 
لقمه هم دیگر نمی توانم بخورم ولو مائدة آسمانی باشد ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریض خانة دولتی برویم. معدة انسان 
که گاوخونی زنده رود نیست که هرچه تویش بریزی پر نشود.« آن گاه نوکر را صدا زده گفت: »بیا هم قطار، آقایان خواهش دارند این غاز را 

برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون.«

خوب اجراشدن نقشه از سوی مصطفی و برطرف شدن نگرانی راوی

تضمین: آوردن بخشی از سخن سعدی در متن داستان »بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.«  / کنایه: »به جا بودن عقل« 
کنایه از هشیار بودن؛ »سر توی حساب و کتاب داشتن«: هشیار بودن، جمع بودن حواس؛ »اگر سرم را از تنم جدا کنید«: اگر مجبورم 

کنید. »نوکر« در این جا کنایه از خود راوی است. / واج آرایی: تکرار صامت »خ« در »شخصاً تا خرخره خورده ام.«
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تصدیق: تأیید صداقت و راستگویی، تأیید سخن )هم خانوادة صدق(  /  * خرخره: گلو، حلقوم  / ولو:  * شش دانگ: به طور کامل، تمام / 
حتی اگر، هرچند / مائده: غذا / بی  بروبرگرد:  مسلم و قطعی /  اندرون: اندرونی، خانه و حیاطی که پشت حیاط بیرونی ساخته شده و 

مخصوص زن و فرزند و دیگر افراد خانوادة میزبان بود.

 مهمان ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند. از یک طرف بوی کباب تازه به دماغشان رسیده است و ابداً بی میل 
نیستند ولو به عنوان مقایسه باشد لقمه ای از آن چشیده طعم و مزۀ غاز را با برّه بسنجند ولی در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون 
آقای استاد، دو دل مانده بودند و گر چه چشم هایشان به غاز دوخته شده بود، خواهی نخواهی جز تصدیق حرف های مصطفی و بله و البّته 
گفتن چاره ای نداشتند. دیدم توطئة ما دارد می ماسد. دلم می خواست می توانستم صدآفرین به مصطفی گفته، از آن تاریخ به بعد زیر بغلش 
را بگیرم و برایش کار مناسبی دست و پا کنم، ولی محض حفظ ظاهر، کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قّصابی به دست گرفته بودم و مدام 
به غاز حمله آورده و چنان وانمود می کردم که می خواهم این حیوان بی یار و یاور را از هم بدرم و ضمناً یک ریز تعارف و اصرار بود که به 
شکم آقای استاد می بستم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرمایید که الاقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد. 
خوشبختانه قصاب زبان غاز را با کلّه اش بریده بود و اال چه چیزها که با آن زبان به من بی حیای دورو نمی گفت. خالصه آنکه از من همه 
اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به جایی کشید که مهمان ها هم با او هم صدا شدند و دسته جمعی خواستار بردن غاز گردیدند.

 ظاهرسازی و تعارف برای پیش برد نقشه / تعارف کردن های میزبان و قبول نکردن های مصطفی باعث شد که مهمان ها هم خالف میلشان 
از خیر کباب غاز بگذرند. /  رضایت میزبان از نقش بازی کردن مصطفی: دلم می خواست می توانستم صد آفرین به مصطفی گفته، از آن 

تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم.

کنایه: »دو دل ماندن« کنایه از تردید داشتن؛ »دیدم توطئة ما دارد می ماسد.«: دیدم که نقشة ما دارد خوب پیش می رود؛ »زیر بغل کسی 
را گرفتن«: یاری رساندن به او )معادل دست کسی را گرفتن(؛ »دست و پاکردن«: فراهم آوردن، پیدا کردن؛ »چیزی )در این جا تعارف( به 
شکم کسی بستن«: به وسیلة آن چیز او را فریفتن، بر باد غرور نشاندن کسی؛ »دماغ کسی سوختن«: ضایع شدن او  /  تشبیه: کارد پهن به 
ساطور قصابی تشبیه شده.  / تشخیص: »بی یار و یاور بودن غاز« در این متن می تواند تشخیص به حساب بیاید. )در این متن طنز، می توانیم 

بگوییم غاز در نداشتن یار و یاور به انسانی مظلوم و بیچاره تشبیه شده.(
*محظور: مانع و مجازاً گرفتاری و مشکل؛ در محظور گیر کردن: گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر ناخوشایند قرار گرفتن / تظاهرات: 
ظاهرسازی ها  /  *شخیص: بزرگ و ارجمند /  *ماسیدن: کنایه از به انجام رسیدن، به ثمررسیدن  /  ضمناً: در ضمن، هم زمان و قرین 

کار داشت به دلخواه انجام می یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست که از چنین غازی گذشت که شکمش را 
از آلوی بَرَغان پر کرده اند و منحصراً با کرۀ فرنگی سرخ شده است؟ هنوز این کالم از دهن خرد شدۀ ما بیرون نجسته بود که مصطفی 
مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشد، بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف غاز را کنده به نیش کشید و گفت: »حاال که می فرمایید با 
آلوی بَرَغان پر شده و با کرۀ فرنگی سرخش کرده اند، روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان 

هم شده یک لقمة مختصر می چشیم.«

تعارف کردن ها و عاقبت نگر نبودن و البته حرف خود را ندانستن باألخره کار دست راوی داد. / نقطة اوج داستان همین جاست: باألخره تنها 
غاز میزبان خورده شد. / این قسمت می تواند در نکوهش تعارف کردن زیاد هم باشد.

کنایه: »از دهان در رفتن سخن« کنایه از گفتن سخنی که نباید گفته می شد بر اثر بی دقتی؛ »در رفتن فنر کسی«: کنترل خود را از دست 
دادن؛ »به نیش کشیدن«: خوردن با ولع؛ »روی کسی را زمین انداختن«: درخواست او را رد کردن  /  تشبیه: غفلت مصطفی به در رفتن 

فنر تشبیه شده است.

برغان: نام روستایی در نزدیکی کرج که محصول آلوی آن معروف است. /  غفلتاً: از روی غفلت

دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان غاز افتادند و در یک چشم به هم زدن، گوشت و استخوان 
غاز مادرمرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش دوازده حلقوم و کتل و گردنة یک دوجین شکم و روده مراحل مضغ و 
بلع و هضم و تحلیل را پیموده؛ یعنی به زبان خودمانی رندان چنان َکلَکش را کندند که گویی هرگز غازی قدم به عالم وجود ننهاده بود! 
می گویند انسان حیوانی است گوشت خوار ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوان خور خلق شده بودند. واقعاً مثل این بود که هرکدام 
یک معدۀ یدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی نبود که سر همین میز آقایان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با یک 
خروار گوشت و پوست و بقوالت و حبوبات در کشمکش و تالش بوده اند و ته بشقاب ها را هم لیسیده اند، هر دوازده تن تمام و کمال و 
راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خودم دیدم که غاز گلگونم لَخت لَخت و قِطعًة بعد اُخری طعمة این جماعت 
کرکس صفت شده و کأَن لم یکن شیئاً مذکوراً در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید. مرا می گویی از تماشای این منظرۀ هولناک آب 

به دهانم خشک شده و به جز تحویل داددن خنده های زورکی و خوش آمد گویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. 

ناراحتی و عصبانیت راوی از خورده شدن غاز / ظاهرسازی راوی نزد مهمانان

تشبیه: مهمانان به قحطی زدگان تشبیه شده اند. /  کنایه: »یک چشم به هم زدن« کنایه از زمان اندک؛ »کلک چیزی یا کسی را کندن« 
کنایه از نابود کردن آن کس یا چیز؛ »در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید«: خورده شد /  »آب به دهان خشک شدن« کنایه از 

نهایت خشم و عصبانیت یا بیماری

قحطی زده: کسی که از قحطی و خشکسالی آسیب دیده و نیازمند شده است، فقیر / *کتل: پشته، تپه / جین: واحد شمارش برابر با شش 
یا دوازده عدد / *مضغ: جویدن / بلع: فرودادن، بلعیدن / تحلیل: در این جا منظور هضم غذا است / رندان: جمع رند، اوباش، افراد 
خوش گذران / *َکلک: آتشدانی از فلز یا سفال؛ َکلَک کسی یا چیزی را کندن: نابود کردن کسی یا چیزی /  قدم به عالم وجود ننهاده 
بود: »به دنیا نیامده بود.«، بیانی طنزآمیز از خورده شدن کامل غاز /  یدک: ابزار یا اسبابی که به عنوان ذخیره نگه  دارند. / خروار: واحد 
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اندازه گیری، به اندازة یک باِر خر / *بقوالت: انواع دانه های خوراکی بعضی گیاهان مانند نخود و عدس، حبوبات / »تمام و کمال و راست و 
حسابی « همگی قیدند. / از سر نو: دوباره )قید( / غاز گلگون: غاز کشته شده )گلگون: سرخ، خونین( / لخت لخت: پاره پاره / *قطعًه بعد 
أخری: تکه ای بعد از تکۀ دیگر/ کرکس صفت: مانند کرکس، الشخور / *کأن لم یکن شیئاً مذکورا: بخشی از آیۀ اول سورة دهر است به 
معنی »چیزی قابل ذکر نبود.«  در این جا یعنی تمام خوراکی ها سر به نیست شد. /  هولناک: ترسناک، هول + ناک  /  »خوش آمدگویی« 

واژة وندی - مرکب است: خوش + آمد + گو + »ی« میانجی و »ی« مصدری

در همان بحبوحة بخور بخور که منظرة فنا و زوال غاز خدابیامرز مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان 
پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود باز صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته گفتم: »آقای مصطفی خان، وزیر 
داخله شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت بدارد.« یارو حساب کار خود را کرده، بدون آنکه سر سوزنی خود 
را از تک و تا بیندازد، دل به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرّد اینکه از اتاق بیرون آمدیم، در را بستم و صدای کشیدة آب 
نکشیده ای، طنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو به معیّت مچ و کف و مایتعلُّق بِه بر روی صورت گل انداختة آقای استادی نقش بست. 
گفتم: »خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی، باز تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی و به منی که چون تویی را صندوقچة سّر خود 

قرار داده بودم، خیانت ورزیدی و نارو زدی. ِد بگیر که این ناِز شستت باشد.« و باز کشیدة دیگری نثارش کردم.

تنبیه مصطفی به خاطر غفلتی که کرده بود. / این نکته که راوی بالفاصله از فرصت استفاده کرده و مصطفی را تنبیه می کند و حتی منتظر 
پایان مهمانی نمی شود، نشان دهندة نهایت خشم و ناراحتی اوست. / نکوهش اعتماد به افراد نادان / نکوهش بیان راز با هر کسی / در سطر 
اول این قسمت به »بی ثباتی جهان و دگرگونی احوال روزگار«  نیز اشاره شده است. / به این نکته هم دقت کنید بد نیست که: راوی مصطفی 

را در طول مهمانی و تا وقتی دسته گل به آب نداده بود، حضرت استادی خطابش می کرد اما این جا »یارو« خطابش می کند.

کاربرد طنز: غاز خدابیامرز / تشخیص )و استعاره(: بیان عبارت خدابیامرز برای غاز / سجع: بوقلمون و دون؛ پتیاره و بدقواره / کنایه: »حساب 
کار خود را کرده«: به خطای خود پی برده؛ »سر سوزن«: بسیار کم؛ »خود را از تک و تا نینداختن«: به روی خود نیاوردن، عرصۀ رقابت 
را خالی نکردن؛ »دل به دریا زدن«: جرأت کردن، شجاعت به کار بستن؛ »کشیدة آب نکشیده«: کشیدة محکم؛ »دین و ایمان را باختن«: 

در این جا کنایه از نادیده گرفتن همه چیز /  تشخیص: دعاگو بودن انگشت /تشبیه: تو )مشبه( را صندوقچۀ سر خود )مشبهٌ به( قرار داده بودم.

 * بحبوحه: میان، وسط /  فنا: نابودی )هم معنی زوال( / بوقلمون: رنگارنگ )در این جا یعنی بی ثبات. متضاد یک رنگ( / شقاوت: بدبختی 
/ دون: فرومایه، پست / *پتیاره: زشت و ترسناک / وقاحت: بی شرمی، گستاخی / بدقواره: بدترکیب، زشت / یارو: برای نشان دادن 
بی ارزشی کسی او را یارو خطاب می کنند.  /  بیرون َجستم: بیرون رفتم /  تک و تا: رقابت، جنبش /  به مجّرد این که: به محض این که  
/  طنین: انعکاس صدا، طنین انداز گردید: صدای آن پیچید، شنیده شد  /  معیّت: همراهی / * ما یتعلق به: آنچه به آن تعلق دارد / نارو: 

حیله، نیرنگ؛ ناروزدن: فریب دادن /  ناِز شست: پاداش /  نثار: هدیه

با همان صدای  بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که در تمام مّدت ناهار اثری از آن هویدا نبود، نفس زنان و هق هق کنان 
گفت: »پسر عمو جان، من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت از غاز کردید، کی گفته 
بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی بَرَغان گذاشته اند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من.«

بهانه جویی مصطفی / مصطفی به ذات خود برگشته،  این یعنی تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.

* اطوار: رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار  / * هویدا:  آشکار  /  تقصیر: کوتاهی )هم خانوادة قصر، مقصر، قاصر(

به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی دید. از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ درمی آوردم. بی اختیار دِر خانه را باز کرده و 
این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمرة روغن بیرون کشیده باشند، بیرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین 
غلیان درونی در حیاط قدم زده، آن گاه با صورتی که گویی قشری از خندة تصنّعی روی آن کشیده باشند، وارد اتاق مهمان ها شدم. دیدم 
چپ و راست مهمان ها دراز کشیده اند. گفتم: »آقای مصطفی  خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. 

وزیر داخله، اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستم مزاحم آقایان بشوند.«

راوی از شدت ناراحتی و خشم، مصطفی را از خانه بیرون می کند.

کنایه: »شاخ درآوردن به خاطر موضوعی«: کنایه از تعجب و شگفتی زیاد است؛ »نمک نشناس«: کنایه از ناسپاس و پیمان شکن  /  تشبیه: 
جوانک )مشبه( را مانند موشی که از خمرة روغن بیرون کشیده باشند )مشبهٌ به( از خانه بیرون انداختم. )وجه شبه(  /  تضاد: چپ و راست

* خمره: ظرفی به شکل ُخم و کوچک تر از آن  / *َغلَیان: جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان عاطفی /  *تصنّعی: ساختگی 

همة اهل مجلس تأّسف خوردند و از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود، نمرة تلفن و نشانی او را از 
من خواستند و من هم از شما چه پنهان، بدون آنکه خم به ابرو بیاورم، همه را به غلط دادم.

تأسف مهمانان از رفتن استاد مصطفی / وقتی کسی دروغی را می گوید، مجبور است تا آخرین لحظه پشت سر هم دروغ بگوید: راوی حتی 
بعد از تمام شدن ماجرای غاز و رفتن مصطفی، باز مجبور است در دادن شماره تلفن استاد مصطفی دروغ و دغل به کار ببندد.

کنایه: »خم به ابرو نیاوردن«: کنایه از به روی خود نیاوردن و لو ندادن ماجرا.

و  بودن، خوش معاشرتی  خوش مشرب  خوش مشربی:   *  / اندوه   تأسف:    / است.   مهمانی  منظور  این جا  در  محل نشست،  مجلس: 
شماره نمره:    / خوش صحبتی  
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فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس های نودوز خود را با کلّیة متفرعات به انضمام مایَحتوی، یعنی آقای 
استادی مصطفی خان، به دست چالق شدة خودم از خانه بیرون انداختم، ولی چون که تیری که از شست رفته باز نمی گردد، یک بار دیگر 

به کالم بلند پایة »از ماست که بر ماست« ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم.
داستان کباب غاز، محّمد علی جمال زاده

 از دست دادن یک        دست لباس نو / از ماست که بر ماست = خود کرده را تدبیر نیست، خودم کردم که لعنت بر خودم باد

از شست رفته  ارسال المثل: »تیری که    / تشبیه کرده.   لباس  به محتویات  تحقیر(  )برای  را  مصطفی  تشبیه:    / فردا  و  دیروز  تضاد: 
بازنمی گردد.« یک ضرب المثل است؛ »از ماست که بر ماست« نیز بخشی از بیت ناصر خسرو است که به ضرب المثل تبدیل شده.  /  
تضمین: آوردن بخشی از بیت ناصر خسرو در داستان:  زی تیر نگه کرد و پر خویش بر آن دید // گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست 

کنایه: »پشت دست خود را داغ کردن«: کنایه از عهدبستن با خود، با خود پیمان بستن
نودوز: تازه دوخته شده / *متفرعات: شاخه ها، شعبه ها )در این جا به معنی متعلقات به کار رفته.( /  *انضمام: ضمیمه کردن؛ به انضماِم: 
به ضمیمۀ، به همراِه  /  *مایحتوی: آن چه درون چیزی است. /  چالق: علیل، معلول، لنگ  /  شست: انگشتانه ای چرمی یا استخوانی که 

هنگام تیراندازی بر سر انگشت می کردند.

در میان جفت واژه ها و ترکیب های زیر امال یا رسم الخط چند واژه نادرست است؟

»ترفیع رتبه، عّزت و سربلندی، عیال و همسر، مابقی رفقا، سماغ مکیدن، سال آزگار، ظروف عاریه، غاز معهود، جوان دیالق، الت و لوت، بدقواره و 
بدشکل، مشعوف و مسرور، غول بی شاخ و دم، صلۀ ارهام، واترقیدِن آقا مصطفی، دو رأس گوسفند، کریه  و زشت، شیٌء عجاب، وعده و قرار، حرف 
منطقی، غفلت و بی توجهی، استشاره و مشورت، منحصر به فرد، خطاب کردن، چند مرده حاّلج بودن، حلقوم و گلو، منصرف شدن، حال استیصال، بچه 
قنداقی، قدقن کردن، حرف نامعقول، غیرمترقّبه و ناگهانی، نشخوارکردن، سر دماغ آمدن، وجنات و چهره، باقلبای شیرین، سوغات یزد، کج و معوج، 
استدعای عاجزانه، اصرار و پافشاری، ابا و امتناع، صیغۀ بلعت، اهتمام  تاّم، بّراق و درخشان، متانت و وقار، فاضل و الیق، درزی ازل، وظایف مقّرره، 
تذکار و یادآوری، حّرافی و زیاده گویی، حضرت عبدالعظیم، منچستر و شیکاگو، لعنت و نفرین، تنبوشه و سفال، حرف های قلنبه، بذله و لطیفه، متکلّم 
وحده، بالمعارض و بی رقیب، فریاد و فغان، مرحبا و آفرین، حّضار مجلس، محضوض و بهره مند، تخلّص شاعر، استعمال و کاربرد، برحسب پیشنهاد، 
مألوف ومأنوس، تصدیق و تأیید، احیانًا و احتماالً، محظور و مشکل، توجه و اعتنا، کائنات و هستی، مائدة آسمانی، حیا و شرم، منحصر و ویژه، اثنا و 
میان، تظاهرات و ظاهرسازی ها، توطئۀ دشمن، ساطور قّصابی، آلوی برغان، قحطی زده گان و فقیران، بحبوحۀ کار، زوال و نابودی، فلک بوقلمون، شقاوت 
و بدبختی، وقاحت و گستاخی، زشت و بدقواره، معّیت و همراهی، غلیان و جوشش، طنین   صدا، صندوقچۀ سّر، ادا و اطوار، هویدا و آشکار، هق هق کنان، 

حیاط خانه، خندة تصّنعی، متفّرعات و متعلقات، به انضمام مایحتوی«
۴( شش ۳( پنج    ۲( چهار    ۱(  سه   

پاسخ: گزینة  ۳  /امالی درست واژه هایی که امالی نادرستی دارند: سماغ ← سماق، صلۀ ارهام ←  صلۀ ارحام، قدقن ←  قدغن، محضوض ←  
شود.( نوشته  نباید  غیر ملفوظ  »ه«  میانجی،  »گ«  اضافه شدن  از  )پس  قحطی زدگان    ← قحطی زده گان  حظ(،  )هم خانوادة  محظوظ 

شبان: چوپان
پا پی شدن: در امری اصرار ورزیدن

     ارمیــا  

چند بار بگویم اسم آقا سهراب صلوات داردها. اللّهم صلّی علی .... . ارمیا و سهراب می خندیدند. صدای تانک دیگری از دور می آمد. به صدا توّجهی 
نمی کردند. هر سه روحیّه گرفته بودند. ارمیا از نشانه گیری دقیق سهراب تعریف می کرد. مصطفی که تا آن موقع ساکت نشسته بود، آرام گفت: »و ما 
رمیت اذ رمیت ولکن اهلّل رمی.« - آقا مصطفی چی چی فرمودید؟ یک دفعه زدی کانال دو. ارمیا جان، ترجمه کن ببینم. ارمیا خنده اش را خورد. آرام 

سری تکان داد. - حق با مصطفاست. و ما رمیت اذ رمیت. یعنی وقتی تو تیر میزنی این تو نیستی که تیر می زنی، بلکه خود خداست.

سرچشمۀ هر کار و رفتاری خداوند است.
کنایه: »اسم کسی صلوات داشتن«: ارزشمند بودن او؛ »زدی کانال دو« در این جا کنایه از این که به زبان دیگری سخن گفتی »خوردن 

خنده«: خندة خود را قطع کردن  /  تضمین: آوردن آیۀ »و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی« در متن

- بابا اینجا همه عاّلمه اند. یک کالس آشنایی می گذاشتید برای ما. چه جوری این قدر خوب معنی قرآن را می فهمید؟ جان من! معنی این را چه 
جوری می فهمید؟ - باز هم ما را گرفتی ها، کاری ندارد که؛ کافی است ریشه ها را بشناسی؛ مثالً  رمی می شود پرتاب کردن؛ رمیت می شود مخاطب. 

تو یک مرد تیر می زنیی. کاری ندارد. ساده است.
مصطفی ساکت شد و بعد انگار چیزی کشف کرده باشد به ارمیا گفت: »ارمیا! اگر گفتی فعل امر رمی چه می شود؟« - می شود... می شود ارمی.
مصطفی و ارمیا با هم خندیدند. ارمیا منظور مصطفی را فهمیده بود. خیلی دوست داشت به او بگوید مادرش در خانه او را »ارمی« صدا می زند اّما 
هیچ نگفت. - خوب درست گفتی. وقتی می خواهیم بگوییم »تو یک مرد تیر بزن« می گوییم: »ارمی«. حاال اگر به دو مرد عرب، بخواهیم بگوییم 

که »تیر بزنید«، چه باید بگوییم؟

اشاره به نام »ارمیا« که یکی از شخصیت های داستان است و معنی آن در زبان عربی. / روحیۀ خوب رزمندگان و شوخ طبعی آنان با یکدیگر
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کنایه: »کسی را گرفتن« کنایه از سر کار گذاشتن او، سربه   سر کسی گذاشتن

*عاّلمه: آن که دربارة رشته ای از معارف بشری دانش و آگاهی بسیار دارد. )بسیار داننده، دانشمند، از ریشة علم، هم خانوادة عالم(

سهراب که با دقت به حرف های مصطفی گوش می داد، گفت: »می گوییم: ارمی، ارمی، اوّل، اوّلی تیر می زند، بعد دومی.« هر سه با هم خندیدند. 
سهراب مطمئن نبود مطمئن نبود که حرفش اشتباه است.

- ِد بابا، ماشاءاهلّل! ما عمری عربی حرف زدیم: »الدخیل. الموت للصدام. اهلّل اکبر.«

روحّیۀ خوب رزمندگان و شوخ طبعی آنان

ماشااهلل: آن چه خدا بخواهد، در مواقعی که به ویژگی خاص و برتری کسی یا چیزی اشاره شود، برای دوری از آسیب و چشم زخم می گویند. / 
الدخیل: پناه بر تو، امان بده )واژه ای که نیروهای عراقی هنگام تسلیم شدن می گفتند.( / الموت للصدام: مرگ بر صدام  /  اهلل اکبر: خدا بزرگ تر است.

مصطفی در حالی که می خندید، گفت: »البته اسم آقا سهراب صلوات دارد ولی آقا سهراب! به عربی اگر بخواهیم بگوییم شما دو نفر تیر بزنید، یعنی 
مثنّی، می شود.... می شود ارمیا. همین ارمیا که اینجا نشسته.« - سهراب با تعّجب نگاهی به ارمیا کرد. انگار برای اولّین بار اسست که ارمیا را می بیند. 
- جلّ الخالق! یعنی ما هر بار آقا ارمیا را صدا می زنیم داریم می گوییم شما دو تا مرد تیر بزنید! بی خود نیست با کالشینکف می خواست برود تانک بزند.

 اشاره به نام »ارمیا« و معنای آن در عربی

جناس همسان )تام(: در جملۀ »می شود ارمیا. همین ارمیا که این جا نشسته.« ارمیا )شما دو مرد تیر بزنید.( ارمیا )نام شخص(

مثنّی: دوتایی، صیغه ای در زبان عربی که برای دو شخص به کار می رود.  /  ارمیا: شما دو نفر تیر بزنید. /  جّل الخالق: خداوند بزرگ و 
با شکوه است. این عبارت هنگام تعجب گفته می شود. /  *کالشینکف: سالحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، دارای دستگاه نشانه روی 

مکانیکی و دو نوع قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام اسلحه ساز روسی. )در این جا بی اثر بودن تیرهای آن در برابر تانک منظور است.(

ارمیا سرش را پایین انداخته بود و می خندید. با اینکه صدای تانک هر لحظه نزدیک تر می شد اّما احساس آرامش عجیبی داشت. از مصاحبت با 
مصطفی و سهراب جداً لذّت می برد. صدای غرّش تانک دوم از نزدیک به گوش می رسید. هر سه نفر ساکت شدند. ارمیا و مصطفی دوباره مبهوت 
به سهراب نگاه می کردند. دوباره اسلحه را برداشت. موشک دوم را جا انداخت. آن را روی شانه محکم کرد، اّما قبل از اینکه بلند شود، انگار 
چیزی یادش آمده باشد، پرسید: »آن آیه که خواندید چی بود؟ - و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی. برخاست. آیه را زیر لب تکرار کرد و فریادی 
کشید و شلیک کرد. صدای غرّش تانک نزدیک تر می شد. موشک به شنی تانک نخورد. اطراف تانک خاک غلیظی به هوا می رفت. سهراب به 
سرعت موشک دیگری را داخل سالح جا انداخت. ارمیا را با دست، سر جایش نشاند و بلند شد. هر سه، نفس راحتی کشیدند. مصطفی و ارمیا با 

مسلسل به سمت آتش تیراندازی کردند.

هجوم تانک ها به سمت رزمنده ها و تالش آنان برای شکار تانک ها

تضمین: آوردن آیه در متن  /  تناسب: سر و دست )ارمیا را با دست سر جایش نشاند.( 

غّرش: فریاد، صدای بلند  /  مبهوت: بهت زده، شگفت زده  /  مسلسل: اسلحۀ رگباری، )از نظر لغوی: پشت سر هم؛  مصاحبت: هم نشینی / 
هم خانوادة سلسله(

- بس است دیگر، آن چنان زدم که اگر کسی زنده از آن تو بیرون بیاید، با تیر کِالش دیگر نمی میرد. عدّه ای از افراد گردان با صدای انفجار 
تانک ها به طرف این گروه سه نفری آمدند. دور و بر آن ها را گرفتند. - سهراب گل کاشتی، ای واهلل! - پیرمرد هیکلی خیلی به  درد می خورد. 

مردة فیل صد تومن است، زنده اش هم صد تومن!
- دود هنوز هم از ُکنده بلند می شود. سهراب دستی به پیشانی اش کشید. قیافه اش کودکانه شده بود. - ما را گرفتید. اون ها تانک هستند. دود از 

تانک بلند می شود. ُکنده دیگر چیست؟  در دل از تعریف کردن دیگران می رنجید. به نظرش می آمد یک موشک را بیهوده از دست داده است.

تعریف و تمجید از کار آقا سهراب و رنجیدن او از این موضوع / انسان های بزرگ در انجام دادن کارها و مسئولیت های خود، دنبال تعریف 
و تمجید دیگران نیستند.

کنایه: »گل کاشتی« در این جا کنایه از کاری پیروزمندانه و به جا انجام دادن )هیچ وقت از مفهوم جمله ها و مفهوم کلی متن غافل نشوید! 
گاهی »گل کاشتن« کنایه از خراب کردن کار است و البته به طنز و تمسخر گفته می شود. در این جا با توجه به تعریف و تمجیدی که از آقا 
سهراب می شود این مورد مّد نظر نیست.(؛ »ما را گرفتید«: ما را سر کار گذاشته اید؟  /  ارسال المثل: آوردن ضرب المثل در متن: مردة فیل 

صد تومن است و زنده اش هم صد تومن؛ دود از کنده بلند می شود.

کالش: اسلحۀ کالشینکف  /  گردان: مجموعۀ چند گروهان که معموالً یک سرگرد فرماندهی آن را بر عهده دارد. /  ای واهلل: عبارتی است 
که برای تحسین به کار می  رود، معادل آفرین  /  *ُکنده: تنۀ بریده شدة درخت که شاخ و برگ آن قطع شده است؛ هیزم

صدای موتور دیزلی چند تانک همه را به خود آورد. دوباره صورت سهراب جدّی شد. دستور داد که همه، سنگر بگیرند. با دست یکی از 
تانک ها را نشان داد و به مصطفی گفت: »مصطفی، این روی برجکش تیربار دارد. حواستان باشد، احتماالً پیاده از گشت دنبالش می آیند.«  

باشد آقا سهراب! حواسم هست.
- ارمیا، شما هم بدو برو طرف چپ. آنجا به مهندس بگو هم نفر بفرستند، هم آرپی جی.
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حملۀ دوبارة تانک ها و تدابیر آقا سهراب برای مقابله
* برجک: سازة چرخانی که روی تانک قرار دارد و به کمک آن می توان جهت شلیک توپ را تغییر داد.  /  *تیربار: سالح خودکار 
آتشین، سنگین تر و بزرگ تر از مسلسِل دستی که به وسیلۀ نوار فشنگ تغذیه می شود؛ مسلسِل سنگین /  حذف فعل به قرینة لفظی: هم 

نفر بفرستند هم آر پی جی ]بفرستند[.

آن قدر جّدی صحبت کرد که ارمیا بدون هیچ درنگی اسلحه اش را برداشت و دوید.
- حاال آن قدر تند ندو. توی راه اسیر نگیری ها؛ بگذار چندتاشان هم به ما برسد.

 شوخی آقا سهراب با بچه ها در آن بحبوحه برای روحیه دادن به آن ها

نمی دانست در خیال است یا واقعیت. دو سه بار سکندری خورد و به زمین افتاد. 

تضاد: خیال و واقعیت
*سکندری: حالت انسان که بر اثر برخورد با مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین بیفتد؛ سکندری خوردن: حالت 

سکندری برای کسی پیش آمدن

خاطرات به صورت مبهم از جلِو چشمانش می گذشتند. سهراب را روی زمین گذاشته بودند. یک طرف صورت گوشت آلودش گم شده بود. هر چند لحظه یک بار 
زانوی چپش مرتعش می شد. ارمیا سرش را روی سینة سهراب گذاشته بود. به زانوی چپ او نگاه می کرد.  - می بینی ارمیا. رو به قبله خواباندیمش. بعد گفت به 
راست بچرخانیمش؛ سمت کربال.  - آره می بینم. آرام دارد حسین حسین می کند؛ چرا دیگر زانوش تکان نمی خورد؛ چقدر آرام شده... آقا سهراب، شلوغ نکنی ها...

وقتی ارمیا به نیروهای خودی می رسد که چند لحظه قبل پیش آن ها بود، آقا سهراب را زخمی می بیند. / شهادت آقا سهراب
مبهم: دارای ابهام، غیر قابل درک  /   مرتعش: لرزان

- حاال چطوری ببریمش تا سر جاده؟ خوب شد تو شهید نشدی مصطفی، من چه جوری شما دو تا را می بردم تا سر جاده.... آقا سهراب 
خیلی سنگین است؛ البته اسمش صلوات دارد. اللّهم صلّی علی... چرا صلوات نمی فرستی مصطفی؟! بفرست دیگر! اللّهم صلّی علی... خیلی 

سنگین است. وقتی داریم می بریمش، شاید توی خاک های جنوب فرو برویم ...                                                               
  ارمیا، رضا امیرخانی )با تلخیص(

 تنومند بودن سهراب و حضور ارزشمند او / نامش صلوات دارد: نامش ارزشمند است.
 اغراق: وقتی داریم می بریمش شاید توی خاک های جنوب فرو برویم.

امالی کدام واژه نادرست است؟   
»صلوات فرستادن، صدای تانک، َرَمیَت اذ رمیت، صدام حسین، مثّنی و دوتایی، لّذت و شادمانی، مبهوت و سرگشته، اسلحۀ سنگین، خاک غلیظ، مسلسل و 

تیربار، موتور دیزلی، وهم و گمان، سکندری خوردن، انتظارداشتن، مصلّح و آماده، تعقیب و گریز، مبهم و پیچیده، مرتعش و لرزان«
۴( مرتعش ۳( مصلّح   ۲( مبهوت   ۱(  مثّنی  

واژة مصلِح هم خانوادة اصالح است و با توجه به واژة »آماده« این جا مّد نظر نیست؛ اما مسلّح یعنی کسی که سالح دارد و آمادة  نبرد  پاسخ: گزینة ۳ 
است. )بد نیست بدانید که اولی بدون تشدید و دومی با تشدید نوشته می شود. هرچند تشدید در آزمون ها گرفته نمی شود و گاهی در صورت سؤال هم واژه های 

مشدد تشدید ندارند.(
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پرسش های چهارگزینه ای درس شانزدهم

قلمــرو زبــاین الف( واژگان و امال
19641  معادل معنایی کدام واژه در بیت زیر دیده می شود؟ 7

بــوده گویــی بهــر اســتیصال خلــق ایجــاد تو« »هر که را هستی صال داد از تو مستأصل فتاد 
4 نگرانی  3 درماندگی   2 مضطرب   1 مشوش  

19651  واژة مشخص شده در کدام گزینه نادرست معنی شده است؟ 7
)جوشش(گویــی کــه مگــر روح زمیــن در غلیان اســت 1 آن آب قــوی بین که بجوشــد ز تک حوض

)پشته(ســیر فکرم آســان نیســت، کوهم و کتل دارم 2 معنــی بلنــد مــن فهــم تنــد می خواهــد 
)شوخی(چــون بــه گاه بذله زان لب لطف باری ای پســر 3 تلــخ گردد عیش شــیرین بر بتــان قندهار 
)میدان نبرد(ننهــم روی خود از شــهر به صحــرا چه کنم؟ 4 نیســت یک جبهة واکرده درین وحشــت گاه 

19661  در کدام گزینه، واژه ای نادرست معنا شده است؟ 7
1 آزگار )زمان دراز( - استیصال )ناچاری( - اطوار )رفتار ناخوشایند( - امتناع )خودداری( 

2 انضمام )ضمیمه کردن( - بادی )آغاز( - بحبوحه )میان( - بذله )شوخی( 
3 بدقواره )بدترکیب( - بلع )فروبردن( - پتیاره )زشت( - ترفیع )ارتقایافتن( 

4 تصّنعی )ساختگی( - تیربار )مسلسل سنگین( - محظور )حاضرشده( - محظوظ )بهره ور( 
19671  در کدام گزینه معنی واژه ای نادرست آمده است؟ 7

1 غلیان )جوشش عواطف(، معهود )معمول(، شگوم )به فال نیک گرفتن(، ُکنده )هیزم( 
2 کاهدان )انبارکاه(، جبهه )پیشانی(، محظوظ )ممنوع(، استیصال )ناچاری( 

3 خفایا )مخفیگاه ها(، امتناع )خودداری(، شخیص )ارجمند(، بحبوحه )میان( 
4 متفّرعات )شاخه ها(، واترقیدن )تنزل کردن(، کلک )آتشدان(، تذکار )یادآوری( 

19681  در کدام گزینه معنی ذکرشدة مقابل واژه ها به تمامی درست است؟ 7
1 دیاق )دراز(، تنبوشه )لولة سفالین(، کتل )گردن(، وجنات )صورت( 

2 درزی )خّیاط(، بادی امر )سرانجام(، ولیمه )طعام عروسی(، معوج )کج( 
3 بقوالت )حبوبات(، مضغ )هضم کردن(، عاریه )امانتی(، اعا )ممتاز( 

4 ُچلمن )بی عرضه(، محظور )مانع(، پتیاره )زشت(، ترفیع )ارتقایافتن( 
19691  معادل معنایی واژه های »رای زنی، جویدن، خیاط، بهره ور« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ 7

ســفاهت اســت کــه بــا عقــل استشــاره کنید الف( در این قمار که یاران زدند بر سر جان 
ــود  ــوظ ب ــی محف ــر حکمت ــش از ه بــود ب( جان محظــوظ  حکمتــش  نکته هــای 
دندانــم ج( ورم ز خوان خســان لقمه ای به چنگ افتاد  نکــرد  اطاعــت  بــه گاه مضــغ 
نیســت  انــدازه  را  ایــام  درزی  جــور و بدکاریــش، کاری تــازه نیســت د(  

4 الف، ج، د، ب  3 ج، الف، ب، د   2 ج، ب، الف، د   1 الف، د، ج، ب  
19701  در متن زیر امالی کدام واژه نادرست است؟ 7

»و چنـان کـه بـدن از شـهوات و لـذات محسـوس، محظـوظ می گـردد و روی در عالم سـفلی دارد، روح نیـز از معرفت حضرت عـّزت که غایت همه غایات اسـت 
عـّز شـأنه و ادراک حقـوق و افاضت خیـرات بهره منـد می گردد.« 

4 سفلی  3 محظوظ   2 افاضات   1 غایت  
19711  در بیت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ 7

وگرنــه جــود تــواش کــرده بــود استیســال« »ز فیــض تبــع تــو کردســت بهــر اســتمداد 
4 یک  3 چهار   2 سه   1 دو  

19721  در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟ 7
امتناء و شــرم و تمکین از نکویان خوش نماست 1 خوبرویان را پریشان اختاطی خوب نیست 
بــه گاه مضــغ اطاعــت نکــرد دندانــم 2 ورم ز خوان خســان لقمــه ای به چنگ افتاد 
تــا خواجــه می خــورد بــه غزل هــای پهلــوی 3 مرغــان بــاغ قافیه ســنجند و بذله گــوی 
هــر لحظــه دارم نیتــی چــون قرعــۀ رّمال هــا 4 حیــران اطــوار خــودم، درمانــدة کار خــودم 

19731   در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ 7
»ترفیع رتبه، ولیمة عروسی، عّزت و سربلندی، غاز معهود، مسرور و مشئوف، کریح و زشت، مشورت و استشاره« 

4 دو  3 یک   2 چهار   1 سه  
19741 )تجربی 99( 7  در میان گروه واژه های داده شده، »چند غلط امالیی یا رسم الخطی« به چشم می خورد؟  

»افـراط و تفریـط، صنـف و گونـه، التهـاب و برافروخته گـی، عنابـت و توبـه، انبـان دباقی شـده، بـارع و حصـار، بدقـواره و نامـوزون، بذله گـو و شـوخ طبع، بطالـت و 
بیهودگـی، صیغـة بلّعـُت، بـزم و ظیافـت، بردمیـدن و برخواسـتن، عرصـة بین المللـی، بـه تعویـق انداختن و اهمـال کردن«

4 نه  3 هشت   2 هفت   1 شش 

ب( دستور زبان 
19751  کدام گزینه فاقد حرف پیوند هم پایه ساز است؟ 7

ولیکــن با کــه گویــم راز چون محــرم نمی بینم 1 مرا رازیســت اندر دل به خــون دیده پرورده 
تــا بــه یــک ره ســایة لطــف از گــدا برداشــتی 2 نــوع تقصیــری تواند بود ای ســلطان عشــق 
ــرا 3 ســعدی انــدر کــف جــّاد غمــت می گویــد  ــه کشــتن ده و مفــروش م ــده ب ــده ام بن بن
یــا وقــت بیــداری غلــط بودســت مــرغ بــام را 4 امشب سبک تر می زنند این طبل بی هنگام را 
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19761  »حرف وابسته ساز« در کدام گزینه دیده نمی شود؟ 7
را 1 ســاقی بــده آن کــوزة یاقــوت روان را  روان  قــوت  آن  بــده  ارزد،  یاقــوت چــه 
دمــادم  رطــل  خــورد  پیــر  پــدر  اول  را 2  جــوان  نگوینــد  هیــچ  مدعیــان  تــا 
ــان را 3 زین دست که دیدار تو دل می برد از دست  ــو ج ــت ت ــت از دس ــرم عاقب ــم نب ترس
ــروح  ــر دل مج ــی ب ــم بزن ــر هاک ــا تی یــا جــان بدهــم تــا بدهــی تیــر امــان را 4 ی

19771 )سراسری خارج 94(7  کدام بیت فاقد جملة وابسته است؟  
ــود همیشــه 1 لطــف و عطــا و احســان پیوســته از تــو آید  ــا ب ــان از م جــرم و خطــا و عصی
ــد  ــه باش ــک ذّره گفت ــت ی ــی دهان ــود همیشــه 2 از تنگ ــا ب ــه وصفــت گوی هــر ذّره کــو ب
بگــذار تــا دل مــن برجــا بــود همیشــه 3 جای دل است کویت زانجا مران به جورش 
ــا شــاهد جمالــت مســتور باشــد از مــن  اشــکم میــان مــردم رســوا بــود همیشــه 4 ت

19781  در کدام گزینه، وابسته از نوع »ممیّز« دیده می شود؟ 7
1 قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کسی، اّول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد. 

2 این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد و شکم ها را مدتی است صابون زده اند. 
3 اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. 

4 دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره را که به امید چند ریال عیدی آمده، ناامید کنم. 
19791  در عبـارت »و خبـر بـه مادر شـیر رسـید، دانسـت کـه تعجیل کرده اسـت و جانب تملـک و تماسـک را بی رعایت گذاشـته، با خود اندیشـید که زودتـر بروم و 7

فرزنـد خـود را از وسوسـة دیـو لعین برهانـم.« به ترتیب چنـد ترکیب وصفی و چنـد ترکیب اضافی وجـود دارد؟ 
4 یک - چهار  3 دو - پنج   2 دو -  چهار   1 یک - پنج  

قلمــرو ادیب )آرایه های ادیب(
19801  کدام دو آرایه، طنز موجود در عبارت زیر را به وجود آورده اند؟ 7

»گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده ای بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود.« 
4 تشخیص -  تشبیه  3 تشبیه - کنایه   2 مجاز - کنایه   1 تشخیص - مجاز  

19811  در عبـارت »ایـن بدبخت هـا سـال آزگار یـک بار برایشـان چنین پایی می افتد و شـکم ها را مدتی اسـت صابـون زده اند که کبـاب غاز بخورند و ساعت شـماری 7
می کننـد.« چند عبـارت کنایی دیده می شـود؟ 

4 یک  3 چهار  2 سه  1 دو  
19821  آرایة برجستة متن زیر در کدام عبارت دیده نمی شود؟ 7

»در همـان بحبوحـة بخوربخـور کـه منظـرة فنـای غـاز خدابیامرز، مـرا به یاد بی ثباتـی فلک بوقلمون و شـقاوت مـردم دون و مکـر و فریب جهان پتیـاره و وقاحت 
ایـن مصطفـای بدقـواره انداختـه بود، بـاز صدای تلفن بلند شـد. بیرون جسـتم و فوراً برگشـتم.« 

1 آن گه که از این معاملت باز آمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت: از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟ 
2 درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسوم ربیع، کاه شکوفه بر سر نهاده. 

3 عصارة تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
4 فراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 

19831  آرایه های »تشبیه، استعاره، جناس، حس آمیزی« به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟ 7
ویــن قــدر زنــده بمانم که ز جان ســیر شــوم الف( ترسم ای مرگ نیایی تو و من پیر شوم 
را ب( دوش بــه خــواب دیده ام روی ندیدة تو را  تــو  نچیــدة  بــاغ  داده ام  مــژه آب  وز 
یــا نهــال قامــت او را بــه ســر خواهــم گرفتج( یــا بهــار عمر من رو به خــزان خواهد نهاد 
رو تــرش کــردن شــیرین، بــه شــکر می ماندد( شــور فرهــاد کجــا کم شــود از پاســخ تلخ 

4 الف، ب، د، ج 3 ج، ب، الف، د   2 ج، الف، د، ب   1 الف، د، ب، ج 
19841  آرایه های بیت »ز طوفان حوادث عاشقان را نیست پروایی / نیندیشد نهنگ پردل از آشفتن دریا« در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 7

2 کنایه، تشبیه، اسلوب معادله، استعاره  1 تشبیه، تضاد، تناسب، نغمة حروف  
4 تشخیص، تناسب، جناس، کنایه  3 واج آرایی، تشخیص، تلمیح، استعاره  

قلمــرو فکــری )قرابت معنایی( 
19851  مفهوم نوشته شده در مقابل کدام بیت، درست است؟   )تجربی 98( 7

آ یــد  پدیــد  بدگوهــران  ز  بــد  شــاید1  کــزو  کنــد  آن  کســی  )تأثیر هم نشین(هــر 
)ارزش خاموشی(مگــر اندر ســخن آیــی و بداند که لب اســت 2 نــه دهانی اســت کــه در وهم ســخندان آید 
ــود 3 عشــق برداشــت ز کوچک دلــی از خاک مرا  ــر نب ــل تعمی ــن قاب ــۀ م ــه ویران )آفرینش انسان از عشق(ور ن
)ناشکیبایی(ببســت گــردن صبــرم بــه ریســمان فــراق 4 فلــک چــو دیــد ســرم را اســیر چنبر عشــق 

19861  بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   )عمومی انسانی 98( 7
کــه بینــد کــه شــمع از زبان ســوخته اســت« »ازآن مــرد دانــا دهــان دوختــه اســت 
کــن  آن گاه  گفتــن  ســخن  بســیج  ســخن 1  گیــرد  کار  در  کــه  دانــی  کــه 
گــوش 2 در ســخن بــا دوســتان آهســته بــاش  خونخــوار  دشــمن  نــدارد  تــا 
ــخن  ــه س ــی ب ــه از توی ــد ِم ــون درآی مکــن 3 چ اعتــراض  دانــی  بــه  گرچــه 
ــاز 4 چون صرفه در آیین خموشی است دهان را  ــه می س ــن دوخت ــوز ده ــه س ــی دوز ب م

19871  همة ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد، به جز:   )ریاضی 99( 7
ــن  ــه ده ــد ب ــر بازنیای ــه دگ ــخِن گفت ــل باشــد« »س ــرد کــه عاق ــد م اّول اندیشــه کن
بــرد 1 ســخن چــون برابــر شــود بــا خــرد  رامــش  ســراینده  روان 
دروغ 2 ســخن گــر چــو گوهــر بــرآرد فــروغ  نمایــد  افتــد  نابــاور  چــو 
ــج  ــه رن ــردم ب ــت م ــان اس ــز زب ــدان ک بســنج 3 ب را  نخواهــی ســخن  رنجــش  چــو 
ــوی  ــخته، گ ــان س ــش فرهنگی ــخن پی تــازه روی 4 س و  نوازنــده  کــس  هــر  بــه 
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19881  کدام بیت، مصداق ضرب المثل »از ماست که بر ماست« است؟   )تجربی 98 - نظام قدیم( 7
هــر کــه را دیدیــم در آرایــش روی خود اســت 1 هیچ فردی در پی اصاح خوی خویش نیست
متصــل در زیــر تیــغ از چین ابروی خود اســت 2 تنــگ خلقــی هر کــه را انداخــت در دام با 
پشــت مــا برکــوه از اقبــال بــازوی خــود اســت 3 خصم اگر چون بیستون بندد به خون ما کمر 
دیــو این خــاک ســیه دل، والة روی خود اســت 4 در دیــار خودپســندان نور بینش توتیاســت 

19891  با توجه به ضرب المثل »از ماست که بر ماست« مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟   )تجربی 98( 7
کــرد مــا را پایبنــد و خــود شــدیم آخــر شــکار 1 دام تزویــری که گســتردیم بهــر صید خلق
چــاه راهــی اســت کتابــی کــه تــو می خوانــی 2 دود آهــی اســت بنایــی کــه تــو می ســازی 
نمی دهــد  بــار حقیقــت  دروغ  ــود 3 کشــت  ــوان نمی ش ــمة حی ــک رود چش ــن خش ای
ــادام 4 ز تخــم تلــخ نخورده اســت کس بر شــیرین  ــس ب ــت هیچ ک ــده اس ــد نچی ــاخ بی ز ش

19901  مفهوِم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟  )هنر 98( 7
زخم از کســی خوریم که رنجش شــفای ماست 1 رنج از کســی بریم که دردش دوای ماســت
ــردد 2 دل اســت کایــن همه خونــم ز دیده می بارد  ــاب می گ ــت جــان عق ــه آف ــر اســت ک پَ
مباش ایمن که روز و شب تو را در خانه اعدایند3 بدی کان بر تو می آید ز چشم است و زبان و دل 
هیچ شک نیست که هر چیز که بر ماست ز ماست 4 آب خاشاک چو بر خاطر خود دید چه گفت 

19911  مفهوم همة ابیات یکسان است به جز:    )عمومی انسانی 98( 7
بیگانــه نکــرد آن چــه دل خویــش بــه مــن کرد 1 از دوســتی ام سوخت دل خویش به صد داغ
رســد2 گاهــی کــه ســنگ حادثــه از آســمان رســد بلندآشــیان  مــرغ  بــه  بــا  اول 
ــس ــده ک ــد در دی ــس را در افکن ــو خ خــس 3 چ نــه  گریه کــردن  بایــدش  خــود  ز 
کنــد4 هــر آ ن کــس کــه اندیشــة بــد کنــد خــود  تــن  بــا  بــد  فرجــام،  بــه 

19921  کدام گزینه با بیت »چون نیک گله کرد و پر خویش بر آن دید/ گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست« قرابت مفهومی ندارد؟7
نیســت  گــرگ  از  گلــه  را  مــا  گلّــة  می کنــد 1  شــبان  بیــداد  همــه  کایــن 
از کــه می نالــی و فریــاد کــه را مــی داری 2 تــو به تقصیر خود افتــادی از این در محروم 
وین جرم چو خود کردم با خود چه توانم کرد؟3 دل دادم و بد کردم و یک درد به صد کردم 
گرفــت 4 کــه جانت شــگفت اســت و تن هم شــگفت بایــد  انــدازه  خــود  از  نخســت 

19931  مفهوم عبارت »دیدم ماشاءاهلل آقا واترقیده اند؛ قّدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است.« در کدام بیت دیده می شود؟ 7
بلنــدش بــاالی  بالیــدن  ز  پیداســت  ــت 1  ــه برخاس ــن دلباخت ــاک م ــر م ــز به ک
مــرغ شــد زی مرغــزار و مــرغ شــد بــر مــرغ زار 2 مــرغ نالیــدن گرفــت و مــرغ بالیــدن گرفت 
معکوســم 3 القصــه در ایــن چمــن چــو بیــد مجنــون  ترقــی  در  و  می بالــم 
زوال 4 بــاز جــان و تــن ز نقصــان و کمــال  و  ترقــی  در  دایــم  هســت 

19941  کدام بیت با عبارت قرآنی »و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل َرمی« قرابت مفهومی ندارد؟ 7
همی گــذرد  کمــان  از  تیــر  گرچــه  خــرد 1  اهــل  بینــد  کمانــدار  از 
گمــان  زمانــه  مهــر  بــه  خــود  مبــر  کمــان 2  در  راســتی  بــود  نیکــو  نــه 
از ایــن در نگــه کــن کــه توفیــق اوســت 3 چــه اندیشــی از خــود کــه فعلــم نکوســت 
نســبت مکــن بــه غیــر کــه این هــا خــدا کنــد 4 گــر رنــج پیــش آیــد و گر راحــت ای حکیم 

19951  توضیح مقابل کدام واژه، نادرست است؟   )عمومی خارج 98( 7
1 گرته برداری: طراحی چیزی به کمک َگرده یا خاکة رنگ یا زغال.

2 حماسه: نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دالوری ها سخن می رود. 
3 شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور. 

4 کّباده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل شود. 
19961  معنی مقابل چند واژه، نادرست است؟   )عمومی خارج 99( 7

)فروماندن: متحیّرشـدن( )سرسـام: هذیان( )شـراع: شـریعت و دین( )عارضه: رخسـار( )رضوان: بهشـت( )عازم: رهسـپار( )تشـّرع: طریقت و عرفان( )لطیفه: گفتار 
نـرم و دلپذیر( 

4 پنج  3 چهار   2 سه   1 دو  
19971  در میاِن واژه های داده شده، امال و رسم الخط چند واژه درست است؟   )عمومی انسانی 99( 7

»مخـذول و زبـون گردیـده، تشـییع و بدرقـه، شـیر و آقـوز، ضمیمـه و پیوسـت، مخنقـه و قـاّلده، مظغ و جویـدن، عنبان و مشـک، لطیفه گویـی و دلقکی، مسـحور و 
مفطـون، محّوطـه و صحـن، راحـت و مرّفـح، مخمصـه و تنگنـا، لئیمـی و فرومایه گی، سـیارة ذحـل و مریخ« 

4 هشت  3 هفت   2 شش   1 پنج  
19981  نقش واژه های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟ 7

»بنای عمر بنایی است سخت سست نهاد / سرای عمر سرایی عظیم مختصر است« 
4 قید، صفت، قید، صفت  3 صفت، صفت، قید، صفت   2 قید، مسند، قید، مسند   1 صفت، مسند، صفت، مسند  

19991  آرایه های بیت »بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است / بیار باده که بنیاد عمر بر باد است« در کدام گزینه تماماً درست ذکر شده است؟ 7
4 تناقض، تشبیه، استعاره  3 تضاد، جناس، تلمیح  2 کنایه، جناس، واج آ رایی   1 تشبیه، نغمة حروف، مجاز  

20001  مفهوم کدام گزینه دورتر است؟ 7
کهــن  پیــر  پــرورده  ســخندان  ســخن 1  بگویــد  آن گــه  بیندیشــد 
ــه دهــن  ــد ب ــاز نیای ــر ب ــه دگ ــد 2 ســخن گفت ــل باش ــه عاق ــرد ک ــد م ــه کن اول اندیش
نفــس  بــرآور  وانگــه  بیندیــش  وزان پیــش بــس کــن کــه گوینــد بــس 3 
پیــش  ز  نبینــی  تــا  ســخن  مجــال  قــدر خویــش 4  مبــر  گفتــن  بیهــوده  بــه 
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19597 دیگر 79 یا  مصدر  به  را  وابسته  جمله های    

مقوله های دستوری تبدیل کنید تا سروکارتان با یک جملة ساده باشد نه 
مرکب، بعد نقش ها را بررسی کنید. 

1- برای درس خواندن آمده بود: متمم 
2- تو خوانندة آواز بودی: مسند 

3- آمدن شما با ما: الزم است: مسند الیه
4- رفتن او را باید می دانستی: مفعول 

19607  مرجع ضمیر »ش« در این بیت: »دل« است و شاعر 79
نظر  از  »ش«  پس  کن«  خالی  شیطان  و  طاووس  از  را  »دلت  می گوید: 
دستوری، مفعول است نه مضاف الیه )آن را از طاووس و شیطان خالی کن(. 
یک  و  دارد  وجود  فعل  دو  بیت  این  در   :  )1( گزینه ها:  سایر  بررسی 

شبه جمله )خاقانی منادا است( پس سه جمله دارد. 
)3(: نیرنگ هوا و طاووس متمم هستند و فریب آز و شیطان معطوف به آن ها. 

)4(:گروه اسمی »دلت« مسند الیه است و »دل« هستة این گروه. 
19617 79 

  در روش رّد گزینه، سرعت و دقت پاسخ گویی باالست. این 
را فراموش نکنید. 

این بیت »تضاد« وجود ندارد. )رّد گزینة 1( همچنین »ایهام« در آن  در 
دیده نمی شود. )مثاًل »هوا« فقط در معنی هوس قابل قبول است و معنی 

»فضا« یا هوایی که تنفس می شود نیست.( )رّد گزینه های 2 و 3( 
بررسی سایر آرایه ها: »طاووس و شیطان« با توجه به مصراع اول، استعاره از 
»هوا و آز« هستند. بین »ُخلد«، »طاووس« و »شیطان« تناسب هست و بین 
»آز« و »ساز« جناس ناهمسان. »دلت ُخلد است« تشبیه اسنادی است و 

اشاره به داستان »طاووس و رانده شدن او از بهشت« تلمیح دارد. 
19627  مفهوم مشترکی که بین گزینه  های »1«، »3« و »4« هست 79

این است که »راه عشق راهی دشوار و بالخیز است« اما مفهوم گزینة »2«، »لزوم 
تحمل سختی های احتمالی راه عشق برای رسیدن به معشوق« است. این مفهوم 
از مفهوم سه گزینة دیگر دورتر است. )به واژة »اگر« در گزینة »2« دقت کنید.( 

 مفهوم این گزینه »مهار کردن انسان به واسطة امیال و 1963779
برای  افساری  شهوت،  و  حرص  از  خداوند  بیت:  )معنی  است.  او«  غرایز 

انسان ساخته و او را مانند شتری گرد جهان می گرداند.( 
اما مفهوم مشترک سایر ابیات »توصیه به ترک حرص و آز« است. 

در 1964779 که  است  »استیصال«  واژة  معادل  »درماندگی«   
مصراع دوم بیت سؤال آمده است. 

 »جبهه« در این بیت به معنی »پیشانی« است )جبهة 1965779
واکرده: کنایه از گشاده رویی( 

و 1966779 شده  معنی  نادرست  »محظور«  واژة  گزینه  این  در   
معنای صحیح آن »مانع« و مجاز از گرفتاری و مشکل است. 

 معنی تمامی واژه ها درست است به جز واژة »محظوظ« 1967779
در گزینة 2. »محظوظ« یعنی بهره ور )هم ریشة حظ(. 

 رّد گزینه  ها: در گزینة »1« واژة »کتل« نادرست معنی 1968779
شده است )کتل: پشته: تپه(. در گزینة »2« »بادی امر« به معنی آغاز کار 
است نه سرانجام )بادی: آغاز(. در گزینة »3« نیز معنی »مضغ« نادرست 

است )مضغ: جویدن(، در گزینة »4« معنی تمامی واژه ها درست است. 
19697 است. 79 »رای زنی«  معادل  »استشاره«  »الف«  بیت  در   

در بیت »ب« »محظوظ« معادل »بهره ور«، در بیت »ج«، »مضغ« معادل 
جویدن و در بیت »د« »درزی« معادل »خیاط« آمده است. 

19707  در متن سؤال امالی واژة »محضوظ« نادرست است و 79
باید به صورت »محظوظ« )حظ برنده، بهره ور( نوشته شود. 

19717 79 
به  توجه  و  بیت  خوانش درست  در  تستی  چنین  کلید حل   

مفهوم آن است. 
»بهر«  و  )پیروی(  »تبع«  واژه های  نوشتاری  بیت شکل  مفهوم  به  توجه  با 
)سهم، قسمت( مناسب نیست و باید به صورت »طبع« )سرشت( و »بحر« 
)دریا( نوشته شوند؛ همچنین امالی واژة »استیصال« به صورتی که در متن 
ُجسته  یاری  تو  فیض سرشت  از  دریا  بیت:  )معنی  است.  نادرست  آمده 

وگرنه بخشندگی تو او را درمانده کرده بود(

19727  در این گزینه صورت نوشتاری »امتناء« نادرست است 79
و باید به صورت »امتناع« نوشته شود. 

سایر واژه های مهم امالیی: )1(: اختالط، تمکین )2(: خوان )سفره(، مضغ 
)جویدن(، اطاعت )3(: بذله گو، خواجه، غزل )4(: حیران )سرگشته(، اطوار 

)رفتار ناخوشایند(، قرعه.
 امالی دو واژه نادرست است: مشئوف ← مشعوف )از 1973779

ریشة شعف(، کریح ← کریه )زشت( 
1974779 -1 آ ن ها:  درست  صورت  و  امالیی  نادرستی های   

انابت   ← عنابت   -2 برافروختگی   ← رسم الخطی(  )ایراد  برافروخته گی 
به  به حصار  توجه  )با  باره   ← بارع  دباغی 4-   ← دبّاقی  )پشیمانی( 3- 

معنی قلعه( 5- ظیافت ← ضیافت ۶- برخواستن ← برخاستن
 در این گزینه حرف پیوند هم پایه ساز وجود ندارد )»تا« 1975779

حرف پیوند وابسته ساز است(. 
بررسی سایر گزینه ها: )1(: »ولیکن« )3(: »و« )4(: »یا«

 در گزینة »2« »تا« در گزینة »3« »که« و در گزینة »4« 1976779
نیز »تا« از حروف پیوند وابسته ساز هستند، اما در گزینة »1« هیچ حرف 

پیوندی وجود ندارد. 
 بیت اول فاقد هرگونه حرف ربط وابسته ساز است و از 1977779

دو جملة ساده و مستقل تشکیل شده است. 
در گزینة »2« در مصراع دوم هر کو )که( به وصفت گویا بود / در گزینة 
»3« تا دل من بر جا بود همیشه جملة وابسته است. / در گزینة »4« مصراع 

نخست جملة وابسته است به دلیل وجود حرف »تا«. 
واحدهای 1978779 همان  ممیزها  که  می دانیم  یادآوری:   *  

این طور  همیشه  اما  می آیند؛  عدد  از  بعد  معموالً  که  هستند  اندازه گیری 
نیست. گاهی ممیز پس از صفت های پرسشی )مثل: »چند«( یا صفت های 
مبهم )مثل: »هر«( می آیند. در گزینة »4« »ریال« ممیز و وابستة وابسته 
است. در گزینة »1« »صحیح« صفت مضاف الیه و وابستة وابسته است. در 
گزینة »2« وابستة وابسته وجود ندارد. در گزینة »3« نیز وابستة وابسته 
»عید«  و  است  »روز«  برای  پسین  شمارشی  صفت  )»دوم«  ندارد.  وجود 

مضاف الیه برای »روز«(. 
19797  ترکیب وصفی:  دیو لعین 79

تماسک  جانب   -3 تملک  جانب   -2 شیر  مادر   -1 اضافی:   ترکیب های 
4- فرزند خود 5- وسوسة دیو

19807  در این عبارت هیچ واژه ای نیست که در معنی حقیقی 79
خود به کار نرفته باشد؛ پس »مجاز« نداریم )رّد گزینه های 1 و 2( از طرفی 
انسانی به آن نمی دهد.  »مادرمرده و بدبخت بودن غاز« چندان شخصیتی 
)رّد گزینة 4(. ابیات گزینة »3« تشبیه گردن مصطفی مانند گردن غاز / 

کنایه: »مادرمرده« کنایه از بدبخت و بیچاره
19817  1- »چنین پایی می افتد« کنایه از »چنین فرصتی پیش 79

و  میهمانی  انتظار  اینکه  از  کنایه  زده اند«  صابون  را  »شکم ها   -2 می آید« 
ولیمه را کشیده اند 3- ساعت شماری کردن: انتظارکشیدن

19827  آرایه  ای که در عبارت سؤال برجسته و آشکار است 79
برگشتم«  و  و »جستم  بدقواره«  و  »پتیاره  و دون«،  »بوقلمون  بین  »سجع« 

است. این آرایه در گزینة »1« دیده نمی شود. 
بررسی سایر گزینه ها: گزینة )2(: گرفته -  نهاده گزینة )3(: فایق - باسق، 

شده - گشته گزینة )4(: بگسترد - بپرورد
 این تست را بهتر است با رّد گزینه پاسخ دهیم. 1983779

در بیت »الف« تشبیهی وجود ندارد )رّد گزینه های 1 و 4(. اگر بخواهیم با 
حس آمیزی رّد گزینه کنیم باید این آرایه را در بیت »ب« و »د« بررسی 
کنیم. در بیت »ب« حس آمیزی وجود ندارد )رّد گزینة 2( اما در بیت »د« 

»پاسخ تلخ« حس آمیزی است. 
»نهال  و  »بهار عمر«  تشبیه:   :)3( براساس گزینۀ  آرایه ها  بررسی سایر 

قامت« در بیت »ج« اضافة تشبیهی اند. 
استعاره: در بیت »ب« »باغ نچیده« استعاره از زیبایی یا چهرة زیبای معشوق 
است. جناس: در بیت »الف« میان واژه های »پیر« و »سیر« جناس هست. 
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فــارســـــی
1984779 )1 گزینة  )رّد  ندارد  وجود  »تضاد«  سؤال  بیت  در   

همچنین »جناس« و »تلمیح« در آن دیده نمی شود )رّد گزینه های 2 و 4(. 
آرایه های مطابق گزینۀ )2(: »پر دل« کنایه از شجاع و »طوفان حوادث« 
اضافۀ تشبیهی است. همچنین میان اجزای دو مصراع برابری و معادله هست 
و مصراع دوم در حکم مثلی برای مصراع اول است؛ یعنی »اسلوب معادله« 
دارد. »نسبت دادن اندیشه و ترس به نهنگ« تشخیص و استعارة مکنیه است.

توصیف 1985779  :)2( ذات  مطابق  رفتار   :)1( ابیات  مفهوم   
کوچکی دهان باز )3(: عشق مایة کمال من شد 

به 1986779 توصیه   »4« گزینة  و  سؤال  بیت  مشترک  مفهوم   
خاموشی و سکوت است. 

ضرورت   :)2( سخن گفتن  به موقع  به  توصیه   :)1( گزینه ها:  سایر  مفهوم 
آهسته سخن گفتن )3(: حرمت بزرگ تر را در سخن نگه داشتن 

 مفهوم این بیت با »باورپذیر نبودن سخن، حتی سخن 1987779
»اول  گزینه ها  سایر  مشترک  مفهوم  که  حالی  در  دارد؛  اشاره  ارزشمند« 

اندیشه، سپس گفتار« را بیان می کند. 
بدخلق در بالی 1988779 افراد  به »گرفتارشدن  این گزینه   در 

خوی خود« اشاره شده است که مصداق مفهوم »از ماست که برماست« 
است. این مفهوم در مصراع دوم با بیان »گرفتار شمشیر ابروی خود شدن« 

روشن تر ترسیم شده است. 
مفهوم سایر گزینه ها: )1(: نکوهش برتری دادن آ رایش ظاهر بر آرایش 
باطن )3(: تکیه بر نیروی خود در برابر دشمنان )4(: افراد خودپسند کسی 

را غیر از خود نمی بینند. 
19897 اشتباه« 79 مسیر  گرفتن  پیش  »در  مفهوم  بیت  این  در   

وجود دارد، اما سایر گزینه ها به این موضوع اشاره دارد که نتیجة ناراستی و 
حیله، ضربه به خویشتن است که به ضرب المثل »از ماست که بر ماست« 

نزدیک است. 
19907  مفهوم این بیت »دوا و شفابودن رنج و زخم عشق برای 79

عاشق« است، اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها »از ماست که بر ماست« است. 
19917  مفهوم گزینة »2«: کسی که مرتبة باالتری دارد، بالی 79

بیشتری می بیند. 
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: از ماست که بر ماست. 

19927 و 79  »2«  ،»1« گزینه های  و  بیت سؤال  مشترک  مفهوم   
»3«: از ماست که بر ماست. 

به  )اشاره  بسنج  خود  خلقت  روی  از  را  هستی  خلقت   :»4« بیت  مفهوم 
شگفت انگیز بودن آفرینش( )از خود اندازه گرفتن: با خود سنجیدن( 

19937  در گزینة »3« عبارت »ترقی معکوس« بیان دیگری از 79
»واترقیدن« است که هر دو به رشدی ناهنجار و ناپسند اشاره دارند. 

مفهوم سایر گزینه ها: )1(: بالیدن و زیباترشدن معشوق به منظور هالک 
من بوده است. 

)2(: هریک از نیک و بد زندگی را به کسی داده اند. )4(: جان و تن دائم در 
حال تغییرند )نقصان و کمال می پذیرند(. 

19947  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینه های »1«، »3« و 79
»4« این است که »سرچشمة همة کارها و رویدادها خداوند است« )فاعل 
حقیقی خداست(، اما مفهوم گزینة »2« »گله از روزگار و ناراستی او« است. 

19957  »کباده« کمانی از جنس آهن است )نه چوب( که در دو 79
طرف آن زنجیری بسته شود. 

19967 سایه بان 79 شراع:   -1 شده  اند:  معنی  نادرست  واژه  سه   
تشّرع:   -3 رخسار(  )عارض:  بیماری  حادثه،  عارضه:   -2 دین(  )شریعت: 

شریعت، دین )مقابل طریقت و عرفان(
19977   از میان چهارده گروه واژه، امالی شش واژه درست و 79

مابقی نادرست است. 
← مضغ  ← آغوز 2- مظغ  امال و رسم الخط درست واژه ها: 1- آقوز 
)محوطه( 5- مفطون  ← صحن  انبان 4- سحن   ← عنبان  )جویدن( 3- 
 ← فرومایه گی  رفاه( 7-  )دارای  ← مرفه  )شیفته( ۶- مرفّح  مفتون   ←

فرومایگی )ایراد رسم الخطی دارد( 8-  ذحل ← زحل

19987 در 79 واژه ها  نقش دستوری  پیداکردن  برای    
ابیات، ابتدا بیت را مرتب می کنیم. جملة مرتب شده: بنای عمر، بنایی سخت 

سست نهاد است و سرای عمر، سرایی عظیم مختصر است. 
قرار  قید  جایگاه  در  »عظیم«  و  »سخت«  مرتب شده  جملة  به  توجه  با 

گرفته اند. )رّد گزینه های 1 و 3( 
ظاهراً »سست نهاد« و »مختصر« مسند هستند، اما وقتی به جملة مرتب شده 
که  است  اسمی  گروه  یک  ُمسند  اسنادی،   جملة  دو  هر  در  کنیم،  دقت 
هستند:  صفت  نوع  از  پسین  وابستة  آن ها  در  »مختصر«  و  »سست نهاد« 

1- بنایی سخت سست نهاد 2- سرایی عظیم مختصر 
19997 جا 79 هر  کنید.  استفاده  گزینه  رّد  روش  از    

سخن از تشبیه است حواستان به اضافة تشبیهی یا تشبیه اسنادی )الف ب 
است( هم باشد. در استعاره هم اضافة استعاری و آرایة تشخیص )استعارة 
واژه ای  دنبال  باید   »1« گزینة  به  توجه  با  نکنید.  فراموش  نیز  را  مکنیه( 
باشیم که در معنی حقیقی خود نباشد )مجاز( که در این بیت چنین موردی 
نداریم )رّد گزینة 1(. در گزینة »2« جناس را بررسی می کنیم: »باد - باده« 
و »بیا - بیار« جناس ناهمسان اند. »بنیاد چیزی بر باد بودن« هم کنایه از 
ناپایداری و زوال پذیری آن است. تکرار »س« در مصراع اول و »ب« در 
مصراع دوم نیز واج آرایی است )پاسخ احتمالی(. گزینة »3« عالوه بر جناس، 
تلمیح و تضاد را پیشنهاد داده. میان »سخت« و »ُسست« تضاد هست؛ اما 
تلمیح در بیت وجود ندارد )رّد گزینة 3(. تناقض هم در بیت دیده نمی شود؛ 
زیرا »سخت« در این بیت قید و به معنی »بسیار« به کار رفته و تناقضی با 

»ُسست« ندارد )رّد گزینة 4(. 
20007  در این گزینه به مفهوم »به موقع سخن گفتن« اشاره شده است.79

 مفهوم مشترک سایر گزینه ها: اول اندیشه بعد گفتار
20017  »آخته« در صورت سوال به معنی »بیرون کشیده« )از 79

نیام بیرون کشیده شده( است. در گزینة »2« نیز همین معنی را دارد؛ اما در 
سایر گزینه ها به معنی »برکشیده« )باال کشیده شده(  آمده است. 

20027 یا 79 »فراخواندن«  معنی  به  گزینه  این  در  »خواندن«   
به کار  »نامیدن«  معنی  به  گزینه ها  سایر  در  اما  است،  »دعوت کردن« 

رفته است. 
 »باال« معادل معنایی »فراز« است که در بیت »ج« آمده 2003779

است )رّد گزینه های 1 و 4( همچنین »مرز« که معنای واژة »سرحد« است 
واژة  »نهایی« معنای  )رّد گزینة 1(.  در گزینة »د« معادل معنایی می یابد 

»غایی« است و »برکشیده« از معانی »آخته«. 
20047  »ذی حیات« به معنی »صاحب زندگی، جان دار« است و 79

»لنگر« وسیلة آهنی سنگینی است که با  آن کشتی را نگه می دارند. 
20057 نه سخن چین. 79 است  درست  ناامید  معنی  به  »خایب«   

)نّمام: سخن چین( 
20067  »سرگشته گان« از نظر رسم الخط نادرست است و باید 79

غیرملفوظ  »ه«  به  که  واژه  هایی  به  شود.  نوشته  »سرگشتگان«  به صورت 
)همان که به صورت کسره تلفظ می  شود( ختم شده  اند، اگر نشانه های جمع 
یا پسوندی که با مصوت شروع شده است اضافه شود، »ه« غیرملفوظ حذف 

شده و به جای آن حرف میانجی می آید. 
سرگشته + ان ← سرگشتگان )ه ← گ( 

20077  در عبارت سؤال دو واژه امالی نادرستی دارند: 1- هضم 79
)عمل گوارش( باید به صورت »حزم« )دوراندیشی( نوشته شود. 

به صورت  باید  و  نیست  متن  مناسب  نیز  شده(  )سطربندی  مسطور   -2
»مستور« )پوشیده و پنهان( بیاید. 

20087 79

واژه های  یا  به مفهوم متن  امالیی، توجه  یافتن غلط های   در 
پیش و پس به شما کمک می کند که واژه های امالیی را بسنجید. 

با توجه به واژة »صراط« و »ترازو« امالی »صواب« مناسب عبارت »ج« نیست 
و باید به صورت »ثواب« )پاداش اعمال( نوشته شود. همچنین در عبارت »د« 
با توجه به »ِملک« و »زراعت« و با توجه به مفهوم عبارت امالی »امارت« 
)فرمانروایی( مناسب نیست و باید به صورت »عمارت« )آبادکردن( نوشته شود. 
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