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 اماليي وجود دارد؟ها غلطدر كدام گروه از گزينه-1

بوطهذلّت، برحضر، ) 2قبه، طرّه، زلّت) 1

 حميت رحيل،قاش،) 4هور، راهوار، ثقت) 3

؟نيستبا توجه به معني امالي كدام واژه درست -2

وربهره: محظوظ) 2نيزه: حرب) 1

بلندنظري: منائت) 4پيشگاه خانه: رواق) 3

 اماليي وجود دارد؟ر متن زير چند غلطد-3

است و سوتي خوش دارد و من اين را به ضياي خود فرستادم با اشتري چند تا براي مـا قلّـه آورد و دو بـار          خوانهدي: گفتند«

».شتافتندكرد و اشتران مياشتر بر هر اشتري نهاد و اندر راه هدي مي

دو) 4سه) 3چهار) 2پنج) 1

ها درست است؟ معني واژهدر كدام گزينه-4

)دربند: عيوق(، )ي ظريفپارچه: برك) (2)آوازدهنده: هراي(، )هوشيار: پرفند) (1

)دستيتنگ: فاق(، )بدبختي: نحس) (4)طباخ: خوالگير(، )فوراً: سبك) (3

........... .ي اند مگر گزينه»سورت«ي ها معني واژهي گزينههمه-5

تيزي) 4 شدت اثر)3زرنگي) 2تندي) 1

؟نيستمعني كدام واژه درست -6

ي چوبينرده: طارمي) 4ي رشدمايه: بنان) 3گلگون: غازه) 2مركب: حبر) 1

است؟كار رفتهتام بهدر كدام گزينه جناس-7

)سوگند به روي همچو ماهت/ خوردست خدا ز روي تعظيم ) (1

)وازبرنيايد زكشتگان آ/ اند عاشقان كشتگان معشوق) (2

)نام تو رديف نام خود كرد/ ايزد كه رقيب جان خرد كرد ) (3

)عقل ارچه بزرگ طفل راهت/ چرخ ارچه رفيع خاك پايت ) (4

شود؟كدام گزينه در بيت زير مشاهده مي-8

)د مرانپرستي كي كند گر برهمن بيبت/ بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا (

 اسلوب معادله)4جناس) 3اد تض)2ايهام) 1

......... ي شوند مگر گزينهميها در بيت زير ديدهي آرايههمه-9

)ور بگشايند بندم از بند/ م يمن بند دهانت برگشا(

تشبيه) 4اشتقاق) 3جناس) 2كنايه) 1

است؟شدهترتيب در كدام گزينه درست معرفي به» از آسمان سبز، ارغنون، ما هيچ ما نگاه«سرايندگان مجموعه شعر -10

سلمان هراتي، اخوان ثالث، سهراب سپهري) 2مهرداد اوستا، شفيعي كدكني، سهراب سپهري) 1

شفيعي كدكني، اخوان ثالث، موسوي گرمارودي) 4سلمان هراتي، مهرداد اوستا، نيما يوشيج) 3

ي آمريكايي است؟نويسنده» يچراستوبهريت «يك از آثار ها كدامدر بين آثار گزينه-11

شاه لير) 4هاي دوشنبهقصه) 3قلب مغرب) 2ي عموتمكلبه) 1
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در معرفي كدام اثر اشتباه وجود دارد؟-12

الدين دايهنجم: مرصاد العباد) 2غالمحسين ساعدي: عزاداران بيل) 1

احمدآلجالل: زن زيادي) 4رسنديخپرويز : كتاب پيامبر) 3

است؟واژ تشكيل شدهي زير از چند تكجمله-13

».پردازدي اجرام سماوي ميخترشناسي به مطالعها«

پانزده) 4يازده) 3دوازده) 2سيزده) 1

ي دوجزئي وجود دارد؟ي جملهها فعل ناگذر يا سازندهدر كدام گروه از افعال گزينه-14

)آموختترسم، ناميدند، خواهممي) (2) ترسانديدنشانديم،خواند، مينمي) (1

)بودماست، ترسيدند، فرستادهگرفته) (4)آمدند ميدند، داشتندبودند، ديدوخته() 3

ها تفاوت دارد؟ها اجزاي اصلي كدام گزينه با ديگر گزينهبا توجه به گزينه-15

.استاين دانشمند بزرگوار، درس انسانيت را به مردم آموخته) 1

.ي ما را از غفلت و ناداني بيدار كرد همهاين عاقل روزگار،) 2

.د رهاندم، مردم جهان را از استعمار خواهقرن بيست و يك) 3

.گنجاندمعلم فرزانه، اين سخن شايسته را در گفتارش مي) 4

ي اصلي آن با ديگر كلمات تفاوت دارد؟است كه كلمهكار رفتهاي بهدر كدام گروه از كلمات مشتق واژه-16

)نامناسب، سفيدي، پيرايه) (4)دهه، خوبي، مردانگي) (3)منظمگري، ناهزاره، ياغي) (2)نامحرم، زيبايي، سبزه) (1

بيانگر چه موضوع مهم جهاني است؟» استنرن مرد ولي رم نمرده«هاي محمود درويش كه از سروده-17

نابودي امپراتوري و دوام مردانگي) 2مرداني راه جوانمرگ نامردان و ادامه) 1

نابودي ستمكاران و جاودانگي جهان ) 4مرگ قدرتمندان و عزتمندي مبارزان) 3

شود؟در كدام مصراع به غرور و خودخواهي اشاره مي-18

)و باشمتاگر خالف كنم سعديا به سوي ) (2)حديث روضه نگويم گل بهشت نبويم) (1

)به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم) (4)به وقت صبح قيامت كه سر ز خاك برآرم) (3

؟نيستنه دقيق معني كنايي كدام گزي-19

ادعاي كاري را داشتن: ي چيزي كشيدنكباده) 2خود را بر زمين افكندن: دامن از دست دادن) 1

ي كار برآمدناز عهده: چند مرده حالجي) 4از دست دادن فرصت: تير از شست رفتن) 3

:يعني» جنگ و مردي فروختن«با توجه به بيت زير -20

» جنگ و مردي فروشد هميهمي/ تو داني كه بيدار كوشد همي «

.غرور و خودخواهي نشان دادن) 2.مردانگي و دالوري را معلوم داشتن) 1

.جوي جنگ و نبرد بودنودر جست) 4.دالوري و جنگاوري را به رخ كشيدن) 3

است؟شدهدر كدام گزينه بيان » اين دبير كافي به نشاط قلم درنهاد«ي تر جملهمعني دقيق-21

.حالي قلم را از روي كاغذ برداشتي كاردان با خوشنويسنده) 1

.ي توانمند با سرافرازي نوشته را عرضه كردنويسنده) 2

.ي كامل و توانا با شادي شروع به نوشتن كردنويسنده) 3

.اين دبير خردمند با نهايت شادي قلم بر كاغذ گذاشت) 4
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:يعني» خورشيدي نو» «.ورشيدي نو ساختخويش غوطه زد و در كنار خورشيد فروزان حق در خون پاك خ«در عبارت -22

دالوري بزرگ) 4شوكت جاودانه) 3قدرت جديد) 2ي عظيمحماسه) 1

:يعني» ناز و تنعم فرمودن«، »فرمودآن همه ناز و تنعم كه خزان مي«در مصراع -23

.شدنتسليم نازيدن و خوشي) 2امر به ناز و نعمت كردن) 1

گذراني كردنناز و خوش) 4هاي خوش به زيباييروي آوردن) 3

:يعني» هاي الماس شكفتندگل«، ».هاي الماس شكفتند و قنديل زيباي پروين سرزدشب از راه رسيد و گل«در عبارت -24

.ها درخشيدندستاره) 2.ها چون الماس بودندستاره) 1

.ب را فرا گرفتندروشني و زيبايي ش) 4.ها چون ستاره بودندزيبايي الماس) 3

است؟تر بيت زير در كدام گزينه آمدهمفهوم دقيق-25

:واعظ گفت»كز عشق نبوده خاطر افروز/ زد بانگ كه كيست حاضر امروز «

؟استكسي معني عشق را نشناختهچه) 2بهره است؟ چه كسي از عشق بي) 1

.گيرد نميفرياد عشق در هر دلي جاي) 4است؟عشق خاطر چه كسي را افسرده) 3


