
 کدام است؟ «یجر»واژه  یمعن ر،یدر مصراع ز

  ☑ گستاخ

 نیدروغ

 ریتزو

 متملّقانه

 

 است؟ یوسفی نیاز غالمحس ر،یآثارز کدام

 میبر یکه م یرنج از –من و شعر  داستان

 تار سه –روشن  چشمه

  ☑ زر کاغذ –با اهل قلم  یدارید

 قاتیدر م یخس –در آغوش باد  ییها برگ

 

 شود؟ یم افتی«  ییغلط امال» کدام عبارت  در

 .و مروّت مهمل گذاشت نیرا آز مال و مودّت فرزند در کار آورد تا جانب د ریپ

 .گردانند کیهنر و اخالص نزد یندارند، برا شتریالف ب شانیکس را که با ا اریحازم ، بس پادشاهان

  ☑ .صورت نبندد تیآن را نها یبرکات و ثواب ها دیآ یکوشش تیّو هم نید یاز رو اگر

 من معلوم خواهد شد داریساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت د برائت

 

 دارد؟ «هامیا» کدام واژه  ر،یز تیتوجه به ب با



 نگران خواهد بود امتیآن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد تا دم صبح ق چشم

  دم

  ☑نگران

  شوق

 امتیق

 

 درست هستند؟ یکدام مورد ، همگ در ر،یز تیب یها هیآرا

 زیآم ریتو خاکم شود عب یخال تو با خود به خاك خواهم برد که تا ز بو الیخ

 لیتناسب، حسن تعل هامیا ه،یجناس، تشب 

 هیمجاز، تشب هام،یا ه،یکنا

  ☑نغمه حروف ل،ی، جناس، حسن تعل مجاز

 نغمه حروف هام،یجناس، ا ه،یکنا

 

 وجود دارد؟ ییکدام عبارت، غلط امال در

 .در آن وقت مشغول نشود یو مناه یاز ماله چیو اوقات نماز را نگاه دارد و به ه عزّت

  ☑ .یابتدا کند به نام خدا دیکند پس مشورت، پس چون غالب ظنش ثواب نما شهیاند نخست

 .آرد یمانیبزرگ به مردم ناآزموده نکند که پش یکارها ضیتفو

 عت دوستان در نگذاردبه شفا انیدزدان و قصاص خون قطع

 



 کدام است؟ بیبه ترت« خاستگاه ، غزا، نژاده» یواژه ها یمعن

  ☑  لیاص - کاریپ - مبدأ

 با اصل و نسب -سرنوشت  -کردن  تقاضا

 بینج - ریتقد - شیدایپ محل

 بینج –جنگ کردن در راه خدا  -نمودن  اراده

 

 ست؟ین زیجا یکدام کلمه در زبان فارس کاربرد

  تارایاخت

  ☑ شنهاداتیپ

 انتقادات

 انتظامات

 

 باشد؟ ینم حیصح« یرازیحافظ ش»درباره  ریز نهیگز کدام

 .شاعر قرن هشتم است نیبزرگتر

 .رادرشعرش به کاربرده است یقرآن نیاز مضام یاریبس

  .است یعرفان یغزل ها ندهیسرآ

  ☑ کرده است دیدر سرودن غزل، از او تقل یسعد

 

 ست؟یچ ریز تیب یمعن



 «کار چیه دیایاز آن کز تو ن شیبکن / پ یرسد،کار یکه دستت م یا»

  ☑ .خود خبر ندارد یاز فردا یکس رایکن ز یکوکارین یتوانا و زنده هست تا

 .رسانده اند،ادامه کار با تواست نجایقبل از تو کار را تاا افراد

 بکن ینشده تو کار رینکردند،تاد یکار انینیشیپ

 کمک کن ازمندایاز آنکه ثروتت تباه شود،به ن قبل

 

،کدام «است ا،تولدیمرگ است و نسبت به جهان پس از دن ایمرگ نسبت به دن» مفهوم عبارت از

 شود؟ ینم افتیمفهوم در

  ☑ .است یسرآغاز مرگ یتولد هر

 .است ینسب یامر مرگ

  .ابدی ینم انیپا یمرگ زندگ با

 تولد است ینوع مرگ

 

 ستند؟یهم خانواده ن ریز یها نهیاز گز کیم کدا کلمات

  معلوم، معلم عالم،

  مشهد د،یشه شاهد،

  ☑ مقبول، غفور غفلت،

 متعدد ،عمده عدد،

 



 باشد؟ ینم حیان صح یکدام کلمه با توجه به معنا یامال

  : درستصواب

  : شنوندهسامع

  ☑ : نادانهیصف

 : سرکشمتمرد

 

 ست؟یاز چ هیکنا دنیدر هاون کوب آب

  ☑ انجام دادن هودهیب کار

 از آب تکان نخوردن آب

  ریشدن چاره و تدب دهیفا یب

 شدن کنف

 

« غم مخور النیزد قدم / سـرزنش ها گر کند خار مغ یگر به شـوق کعبه خواه ابانیدر ب» تیب یمعن

 متناسـب است؟ نهیبا کدام گز

 ییایکه تو دور هم ن / نتوان شبه تو گفتن ینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنج 

  جهان به جهان دگر شدم نیکز ا ییو من ازخود به درشدم/ گو یدرآمد ازدر

  ☑ ناپسند دیبا دی/ بس که بپسندیبر انیکه تاپ ا یرا خواه عشق

 ستین شیب یگلشن خمار نیا شیاند / ع ازهیخم یوگل زخم الله

 



 شود؟ یم افتی ییکدام عبارت غلط امال در

 .یبرداشت هدهیب ادیو فر یالصوت خود را خوش آواز پنداشت هیکر یبیخط

 .نافر یوافر داشت و طبع یحظّ لیخردمند از فنون فضا یجوان

 .نمانده بتیرا در چشم همّت او، شوکت و ه ایو اغن ملوك

  ☑ به فکرت فرو رفت یقالب آمد؟ زمان سیرا چه شد تا نفس خس ستی: عقل نفگفتم

 

 در کدام مورد آورده شده است؟ ر،یعبارت ز حیصح یمعن

 «.بطر بدو را داده است نیاست، و فرط اکرام مَلک ا نیگفت: همچن دمنه»

  ☑ .او شده است یو گردنکش یباکیبزرگداشت پادشاه، باعث ب یادیاست و ز نیگفت: چن دمنه

 .است دهیگرد اشیداشت او، باعث ناخوش یپادشاه در گرام یاست و کوتاه نیگفت: چن دمنه

 .دینیبیغرق م یاو را در خوش یاست به اکرام پادشاه، وقت هیشب نیگفت: ا دمنه

 دهیپادشاه، باعث خجالت او گرد یاست و بخشندگ نیگفت: چن دمنه

 

 است؟« غلط»کدام جمله،  نگارش

 .فراغت کتاب است امیّمعاشرت و ا یدوست برا نیبهتر

 .دوست کتاب است نیفراغت بهتر امیّمعاشرت و ا یبرا

  .فراغت کتاب است امیّا یدوست و معاشرت برا نیبهتر

  ☑ فراغت است امیّمعاشرت و ا یدوست برا نیبهتر کتاب

 



 آمده است؟« غلط»کدام عبارت، در مقابل آن،  ییکنا مفهوم

  ☑  در غربال نمودن: خالص و پاك نمودن آب

 به نرخ روز خوردن: رنگ به رنگ گشتن نان

  بودن: عدم اراده یگریبه دست و دهان د چشم

 ییتوانا زانیمرده حالّج بودن: م چند

 

 شود؟یم افتی «ییغلط امال»کدام عبارت،  در

 .ندیب یو سخت ندیهنر، لقمه چ یو ب ندیو بر صدر نش ندیهر جا رود، قدر بب هنرمند

 .و زر در سفر و حضر به محل خطر است میو س دیاعتماد را نشا ایو دولت دن ملک

  ☑.هیشماتط همسا یگریو د هینقصان ما یکیدو نشود،  بتی: تا مصگفت

 گرد ما خفته یفهایبر کنار گرفته و طا زیبر هم نبسته و مصحف عز دهیشب د همه

 

 کدام است؟ ب،ی، به ترت«زمان افعال» ر،یعبارت ز در

 «میبزن کردم،یم لیکه در آن تحص یبه مدرسها یو حاال سر دیمطلب را داشته باش نیا»

 یالتزام یماض -مستمر یماض -یالتزام مضارع

 یمضارع التزام -یاستمرار یماض -مستمر یماض

 یمضارع التزام -مضارع مستمر -یالتزام یماض

  ☑ یمضارع التزام -یاستمرار یماض -یالتزام یماض

 



 دارد شیرایبه و ازیعبارت ن کدام

 .گردد زیتو را خواهد، خوار شود و هر که عزّت تو را طلبد، عز یکه خوار هر

 .توست تیّموفق دنیمن د یهمه خوش دگانم،ینور د ی: اگفت

 .رفت ینخواه رونیهرگز از وجودم ب ،یدار یکه در قلب من جا تو

  ☑سخت و طاقت فرساست خواهشاً مرا ترك مکن میتو برا یدور چون

 

 کدام عبارت، کامال درست است یامال

 .ساز منشی! به سرباز فداکار اسالم نشاط دل عطا کن و از وحشت و هراس اخداوندا

  ☑ .بتواند روزگار را بر دشمن تباه سازد ینبرد را بلرزاند، و دانیمصاف م وی! در آن هنگام که غریاله

 .ن تو را به زلت و اسارت در اندازدو مزه فتح را بچشد و دشمنا دیده که تو را ندا گو قی! توفیاله

 نسازد فیکن تا غم فراغ دلش را نشکند و عزمش را ضع یاری! به روز مبارزه و جهاد پروردگارا

 

 وجود دارد؟ «ییغلط امال»کدام عبارت  در

موزون  أتیهر ه فتهیاست و انسان فر یو طبع خداداد یموقوف استعداد ذات یهم مانند شعر تا حدّ یسندگینو

 .شود یم

 .امکان دارد غیو بل حیفص یبه مدد تتبّع آثار و ممارست و به حفظ سپردن گفته ها یتا حدّ وبیع نیا رفع

  ☑ .کنندیعقل و اختالل حواس او اتّفاق م یو همه بر سبک سازدیرا مضهکه و مسخره مردم م خود

 و مهوّع و بر ذوق ناگوار است فیسخ زیهستند و مطالب آنها ن بینص یدرك ننگ و عار ب از

 



 است؟ هیکدام مصراع کنا در

  ☑ دشیآ ریش یاز دهان بو هنوز

 یو غن رینگردند فق دوست

 است آراسته ییسرا قیحقا

 نرگس مست نوازش کن مردم دارش 

 

 


