.1در کدام گزینه غلط امالیی بیش تری وجود دارد؟
 )1نابینایی در شب ،چراغ بر دوش و صبو بر دوش ،بر راهی می رفت.
 )2اجازه نمی داد کسی جز در مقام دادخاهی ،در حضور او از دیگری بد بگوید.
 )3احساس کرد صدای به هم خردن سکّه ها را می شنود .کمی مکس کرد.
 )4پروفسور حسابی ،هر وقت از خواندن و پژوهش فراقت می یافت ،به باغبانی می پرداخت.
 .2در کدام گزینه معنای مشخص شده ،نادرست است؟
 )1اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید ،و از گورستان عبور کرد( .در میان)
 )2به راستی که رسول خدا برای شما ،اسوه و نمونه ی نیکویی است( .رهبر)
 )3من خودم را موظف می دانم که برای خیر و صالح شما ،تالش کنم( .درستی)
 )4تا غروب همین جور علّاف بودم و نگاهم به دست اکبر آقا بود که کارش کی تمام می شود( .بی کار)
 .3کدام گروه از کلمات زیر ،هم خانواده ی یکدیگر نیستند؟
 )1منظره ،انتظار ،منظور

 )2مقصد ،قصد ،قاصد

 )3اعمال ،معموالً ،معمول

 )4بدیع ،ابداع ،عابد

 )4کدام گزینه« ،نیما یوشیج» را معرفی می کند؟
 )1سرودن شعر را از هشت سالگی آغاز کرد .نخستین شعرهایش را در مجله ی بهار به چاپ رسانید.
 )2از شاعران موفق پس از انقالب به شمار می آید .از آثار او می توان به «مثل چشمه مثل رود» اشاره کرد.
 )3با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای جامعه ی خود پرداخته است .از آثار او می توان «ای شب» را نام برد.
 )4به دو زبان فارسی و ترکی شعر می سرود .منظومه ی ترکی او از زیباترین منظومه ها است.

 .5تعداد جمله در کدام گزینه ،نادرست مشخص شده است؟
 .1ای مرغک خرد ،ز آشیانه  /پرواز کن و پریدن آموز ( 4جمله)
 .2معطر بود و خوب و دلپذیری  /بدو گفتم که مشکی یا عبیری ( 4جمله)
 .3ماه فرو ماند از جمال محمّد(ص)  /سرو ،نباشد به اعتدال محمّد ( 2جمله)
 .4به هر جا بنگرم کوه و در و دشت  /نشان از قامت رعنا تو بینم ( 2جمله)
 .6در کدام گزینه «مسند» به درستی مشخص شده است؟
 )1اکبر آقا تو اتاقک جلوی کامیون خوابیده بود.
 )2اگر پولشان گم شود ،دل آزرده می شوند.
 )3خداوند دوستدار کسانی است که شادی های خود را با دیگران تقسیم می کنند.
 )4فردا که نیامده است ،بنیاد مکن
 .7با توجه به بیت زیر ،نقش دستوری کدام واژه نادرست است؟
«گه از دیوار سنگ آمد ،گه از در  /گهم سر پنجه خونین شد ،گهی سر»
)1سنگ:نهاد

 )2سر پنجه :نهاد

 )3خونین :مسند

 )4سر :مسند

« .8مشبهٌ به» موجود در متن زیر ،در کدام گزینه آمده است؟
«پدر از پروین هم چون مرواریدی در صدف ،با دقت مراقبت می کرد».
)1پدر

 )2پروین

 )3صدف

 )4مروارید

 .9زمان فعل های مشخص شده در متن زیر ،به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
« دیدم یکی از همسایه هایمان ،سرش را گرفته است و ناله می کند .کلّه اش را بلند کرد ،ساک را نشانم داد و
گفت :خدا گردنت را بشکند! این ساک مال تو بود ،زدی توی سرم؟ گفتم :ببخشید از دستم در رفت».
)1گذشته – حال – حال – گذشته

 )2حال – گذشته –گذشته  -حال

 )3حال – گذشته – حال  -گذشته

 )4گذشته – حال – گذشته  -حال

 .10با توجه به بیت«رام تو نمی شود زمانه  /رام از چه شدی؟ رمیدن آموز» کدام گزینه نادرست است؟
)1یک مفعول دارد.

 )2سه جمله دارد.

)3سه مسند دارد.

 )4دو نهاد حذف شده و یک نهاد ذکر شده دارد.

 .11آرایه ی مقابل کدام گزینه ،نادرست ذکر شده است؟
 )1نار خندان باغ را خندان کند  /صحبت مردان از مردان کند (تناسب ،تشخیص)
 )2گرفتم آن گل و کردم خمیری  /خمیری نرم و نیکو چون حریری (تکرار ،تشبیه)
 )3شو روز به فکر آب و دانه  /هنگام شب آرمیدن آموز (تضاد ،مراعات نظیر)
 )4چو خواهی که یابی ز هر بد ،رها  /سر اندر نیاری به دام بال (تشبیه ،تضاد)
« .12بن ماضی» و «بن مضارع» در فعل«رفته ایم» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
 )1رو ،رفت

 )2رفت ،رو

 )3رفته ،رفتن

 )4رفت ،رفته

 .13در کدام گزینه «مسند» به کار وجود ندارد؟
 )1بدو گفتم که مشکی یا عبیری

 )2وگرنه من همان خاکم که هستم

 )3مندیش که دام هست یا نه؟

 )4حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

 .14در کدام گزینه« ،ضمیر» بیش تری وجود دارد؟
 )1تو را دانش دین رهاند درست  /در رستگاری ببایدت جست
 )2مرا در دام ها بسیار بستند  /ز بالم کودکان پرها شکستند
 )3من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج  /تو را آسودگی باید مرا رنج
 )4همه گل های عالم آزمودم  /ندیدم چون تو و عبرت نمودم

 .15مفهوم کدام گزینه با بقیه نزدیکی کم تری دارد؟
 )1زین گران مایه نقد کیسه عمر  /حاصل اال زیان نمی بینم
 )2ز بد کردن آمد حاصل زیان  /اگر بد کنی غم بری از میان
 )3از مکافات عمل غافل مشو  /گندم از گندم بر آید جو ز جو
 )4هر چه کنی کشت همان بدروی  /کار بد و نیک چو کوه و صداست

