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مفهوم نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 1

شستم خبردار شد: مطلع شدم. وسعتی نداشت: خیلی کوچک بود. صورتک به رو نداشت: دورو نبود. دست تنگ بود: فقیر بود.

پدیدآورندگان آثار زیر به ترتیب در گزینۀ.................. معرفی شده اند.   . 2
اتاق آبی – دیوار – ارزیابی شتابزده

سهراب سپهري – محمد اشتهاردي – جالل آل احمد   سهراب سپهري – جمال میرصادقی – جالل آل احمد

نیمایوشیج – سهراب سپهري – جالل آل احمد جالل آل احمد – جمال میرصادقی – نیمایوشیج

در جملۀ «مّدتی بود که پیرمرد افتاده بود»، «افتاده بود» به چه معناست؟  . 3

پرت شده بود در بستر بیماري بود مرده بود خاکی بود

کدام واژه به معناي «طرح اولیه» است؟  . 4

نقش اسلیمی گرته بیرنگ

در کدام گزینه فعل دعایی نیامده است؟  . 5

خداي از آزادمردان خشنود باد. خداي همۀ بندگان خود را از عذاب و قرض و دین فرج دهاد.

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد.

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  . 6

این مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند. پی بردیم راه دست خودش هم نیست که ناگهان اطاق از جا کنده شد.

به شّدتی که از روزگار آید نباید نالید و از فضل کردگار نباید نا امید شد. همانا او را تصّور شود که مرا در فضل مرتبه اي است زیادت.

در کدام گزینه «ك» تصغیر به کار نرفته است؟  . 7

باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه گذارد. خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم.

کودکان بر در گرمابه بازي می کردند. چون آن درمک ها پیش او نهادم در ما  نگریست.

زمان فعل هاي مشخص شده در عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟   . 8
«معلم که از مخمصه رسته بود. به خون سردي گفت: در علف است. حیوان باید بچرد.»

ماضی التزامی – مضارع اخباري ماضی بعید – مضارع اخباري ماضی بعید – مضارع التزامی ماضی التزامی – مضارع التزامی

واژة «تسلّا» به چه معناست؟  . 9

آرامش تحسین و آفرین سالم و درود صلوات

همۀ گزینه ها به جز  ..................  درست معنا شده اند.  . 10

فرج: رهایی رقعه: نامۀ کوتاه  اندر ماندن: عاجز شدن در رفتن: فرار کردن (معناي قدیم) 

در عبارت «ُمکاري از من سی دینار مغربی می خواست» واژة «ُمکاري» به چه معناست؟  . 11

مکار زورگیر کرایه دهندة اسب یا شتر حیله گر

در گزینه امالي همۀ کلمه ها، صحیح است؟  . 12

درشت و ستبر - ابّهت و شکوه - ذمزمۀ مرغان - تالش و احتمام درشت و سطبر - ابّحت و شکوه - ذمزمۀ مرغان - تالش و اهتمام

درشت و ستبر- ابّهت و شکوه - زمزمۀ مرغان - تالش و اهتمام درشت و سطبر - ابّحت و شکوه - زمزمۀ مرغان - تالش و اهتمام

.  کدام یک از واژه هاي زیر جزء اصطالحات نقاشی نیست؟ 13

غارب گرته اسلیمی بیرنگ
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در بیت زیر واژه هاي مشخص شده به ترتیب به معناي:   . 14
یاد پدر نمی کنند این پسران ناَخَلف»  «چند به ناز پرورم مهر بُتان سنگدل 

زیبارویان – دروغگو بت ها – بدذات  زیبارویان – ناالیق سنگ هاي مقدس – نا اهل

در عبارت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   . 15
«چون به بصره رسیدیم از شّدت برهنه گی و عاجزي به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موي سر باز نکرده بودیم»

دیوانگان بصره عاجزي برهنه گی

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «واو ربط» مشاهده می شود.  . 16

کز همه شیرین سخنی گوش ماندلیک چنان خیره و خاموش ماند  

رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دورزین نمط آن مست شده از غرور  

تو دانی و تو دانی، آنچه خواهینمی دانم نمی دانم الهی  

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش  

در عبارت زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟   . 17
«معلم سورتک به رو نداشت نقش بندي اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت گوزن را رعنا رقم می زد و خرگوش را چابک می بست اما در بیرنگ اسب

حرفی به کارش بود»

رقم دلگشا رعنا سورتک

در عبارت «به شّدتی که از روزگار رسد نومید نباید بود» واژة «شّدت» به چه معناست؟  . 18

گستردگی زیادي سختی حرارت

«رفتن نه به شتاب و نه نرم» تعریف کدام واژه  است؟  . 19

پوییدن به تک ایستادن تاختن بر نشستن

نقش دستوري کدام واژه در بیت زیر (به ترتیب) نادرست مشخص شده است؟  . 20
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند (نهاد، متمم، صفت لیاقت، نهاد)  « آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 

نشینی سواران دامن گرد

کدام کلمۀ مشخص شده به معناي «نقاشی کردن» نیست؟  . 21

خرگوش را چابک می بست. گوزن را رعنا رقم می زد.

از پستی پشت گذشت، گرده را برآورد. لب را به اشاره صورت داد.

کارکرد معنایی فعل مشخص شده در کدام گزینه با سایر گزینه ها فرق دارد؟  . 22

چندان که ما در گرمابه شدیم. بعد از آنکه حال دنیاوي ما نیک شده بود.

روزي به در آن گرمابه شدیم. روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

در عبارت زیر معناي واژه هاي مشخص شده را بنویسید.   . 23
«درمکی چند سیاه در کاغذي کردم که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بگذارد تا شوخ از خود باز کنیم»

ثانیه اي – ظرافت لحظه اي – چرك  دقیقه اي – ظریف  دم دمی مزج – بذله گو

نقش دستوري «عقل» در بیت زیر چیست؟   . 24
تا سوي جان و دیدگان مشعلۀ نظر برم»  «آمده  ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان 

متمم قید مسند نهاد

در کدام گزینه معنی واژه اي غلط آمده است؟  . 25

(مخمصه: گرفتاري)، (مولع: حرص)، (رحمت: مهربانی)  (شوخ: چرك)، (فرج: رهایی)، (فضل: نیکویی) 

(ضامن: کفیل)، (ادیب: بافرهنگ)، (فرقت: دوري)  (عزم: اراده)، (ورطه: مهلکه)، (معاش: زیست) 
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عبارت «وسعتی نداشت» در  روان خوانی «پیرمرد چشم ما بود» در مورد وضعیت مالِی نیما یوشیج آمده است نه دربارة بزرگی و کوچکی اش. گزینه 3  . 1

اتاق آبی = سهراب سپهري   گزینه 1  . 2
دیوار = جمال میرصادقی 

ارزیابی شتابزده = جالل آل احمد 

اشاره دارد به بیمار شدن نیمایوشیج. گزینه 3  . 3

بیرنگ: طرح اولیّه گزینه 1  . 4

دهاد، باد و بادا هرسه فعل دعایی هستند. گزینه 3  . 5

اطاق  اتاق گزینه 1  . 6

توجه شود که «ك» تصغیر می تواند معناي «کوچکی» یا «تحقیر و ناچیزي» داشته باشد. در گزینۀ  و  معناي کوچکی و کمی و در گزینۀ  معناي ناچیزي و کم ارزشی دارد. گزینه 4  . 7

صفت مفعولی + بودم، بودي، بود ..... = ماضی بعید  گزینه 2  . 8
بـ + بن مضارع + شناسه ها : مضارع التزامی 

براي گزینۀ  و  و  «تصلّی» با این امال درست بود. گزینه 4  . 9

«در رفتن» درگذشته به معناي «وارد شدن» بوده است.  گزینه 1  . 10

ُمکاري از کرایه می آید و به همین سبب گزینۀ  درست است. گزینه 2  . 11

شکل درست واژگان: ابهت و شکوه، درشت و ستبر، زمزمۀ مرغان، اهتمام و تالش  گزینه 4  . 12

«غارب» اندام حیوان است که معناي آن «میان دو کتف» است که اصطالح نقّاشی نیست. گزینه 4  . 13

بُتان در معناي استعاري این بیت به معناي «زیبارویان» است و «ناَخَلف» که مخالف آن در درس آمده است به معناي «ناالیق» و «جانشین نامناسب» آمده است. گزینه 2  . 14

برهنه گی  برهنگی   گزینه 1  . 15

) «واو عطف» وجود دارد. در گزینۀ ( گزینه 1  . 16

سورتک  صورتک گزینه 1  . 17

شّدت: رنج، سختی، بال گزینه 2  . 18

برنشستن: سوار شدن / تاختن: به سرعت سوار بر اسب رفتن / به تک ایستادن: شروع به دویدن   گزینه 4  . 19

گزینه 4 نشینی در این بیت فعل است.    . 20
گرد  در دامن صحرا است: چه چیزي در دامن صحرا است؟ گرد. 

دامن پس از حرف اضافه آمده و متمم است. 
چه کسانی رفتند؟ سواران.

«گذشت» یعنی عبور کرد. گزینه 4  . 21

) فعل اسنادي است و در سایر گزینه ها فعل غیراسنادي است. در گزینۀ ( گزینه 1  . 22

با توّجه به معناي واژة «شوخ» فقط این گزینه درست است. گزینه 3  . 23

هنگامی که واژه اي بعد از ادات تشبیه می آید، از نظر دستوري متمم است. گزینه 4  . 24

مولع به معنی بسیار مشتاق و آزمند است [َوَلع: حرص]  گزینه 2  . 25
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