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در مجموعه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ )عدم رعایت تشدید را به عنوان  .1
 حساب کنید( اشتباه امالیی

 « غنیمت -صید گنجشک  -کسالت  -ظریح حرم  -ترقی  -هجره کوچک  - نصیحت»

   2ت(                 5پ(                3ب(                   4الف( 

 غلط  3پاسخ گزینه ب : 

 

  نقشی به هدر چ .«هوا پس از باران بسیار شدید روشن شد »در جمله  «روشن». کلمه 2
 کار رفته است؟

 الف( مفعول               ب( متمم                پ( مسند                  ت( فعل  
 

 پاسخ : گزینه پ 

 

 مشخص کنید کدام گزینه درست است:  .3

 . گزارالف( گزاردن به معنی ادا کردن و به جا آوردن است مانند نمازگزار و سپاس

 .ب( سعی با کلمه سعادت هم خانواده است

 . است «قسمت ، سهم»معنی نسیب به  پ(

 . است ش«گرد»گشت و گزار به معنی  ت(
 

 پاسخ : گزینه الف 



 

رنگ مناسب برای دیوار  »و « مند بودمحمد به شدت به طبیعت عالقه»در دو جمله  .4
 مسند به ترتیب چه کلماتی است؟ «مدرسه آبی است

مند  مناسب       ت( عالقه - مند عالقه دیوار    پ( -شدت   مدرسه      ب( -الف( طبیعت 
 آبی   -

 پاسخ : گزینه ت 

 

 درست است؟  امالی کدام گزینه .5

حرارت و شور و نشاط       ت( جرعت   گی       ب( غرق جازبه شعر     پ(الف( دستپاچه
 زیاد  
 

 پاسخ : گزینه پ 

 

از چه شود زمانه؟ / رام رام تو نمی»به نظر شما منظور پروین اعتصامی از بیت  .6
 در کدام گزینه به درستی شکل بیان شده است؟ « شدی؟ رمیدن آموز

 انسان آرام و موفق همواره رام زمانه خود است.   الف(

ما نباید مطیع شرایط زمانه باشیم بلکه باید تالش کنیم تا آزادانه زندگی کردن را  ب(
 بیاموزیم.

 . استشود قابل تحسین انسانی که رام شرایط روزگار می  پ(

 .توجه باشدانسان باید به هزینه کارهایش بی  ت(

 

 پاسخ : گزینه ب 



 

 

 

 

 کدام گزینه غلط امالیی ندارد؟ .7

 پرداخت.  پروفسور حسابی هرگاه از پژوهش فراقت میافت به باغبانی می الف(

  .ن نضیرش نیستها تاکنوبغ ادب است / میان شاعره ب( به راستی که یکی از نوا

سعدی در سر در منزل دکتر حسابی نوازشگر دیدگان رهگذران و مشتاقان بیتی از  پ(
 .بود

 های همیشگی سعید آشتیانی بود.ن یکی از عادتآطالوت آیات قرت( 

 

 پاسخ : گزینه پ 

 

پردازند به پند و اندرز و مسائل اخالقی می کدام قالب شعری است که در آن معمولا  .8
 هم قافیه است؟ های آنهای دوم همه بیتو مصراع 

 الف( غزل            ب( مثنوی                 پ( قصیده                      ت( قطعه  

 پاسخ : ت  

 

 ید؟آرا از انتهای هر مصدری حذف کنیم چه چیزی به دست می «ن». اگر حرف 9

 الف( بن مضارع             ب( بن ماضی      پ( شناسه فعل       ت( بن آینده 

 پاسخ : گزینه ب 



 

 

 

 

غلط امالیی وجود دارد؟ )عدم رعایت تشدید را به  «دو»در کدام گروه از کلمات فقط  .10
 عنوان غلط امالیی در نظر بگیرید( 

 اتومبیل ، ایثار و از خود گزشتگی ، پیر عجوذی ، عبیر ، مفتخر    الف (

 ها  صحن حرم حضرت معصومه ، ساعت معّین ، خصلت بزرگی ، غلتیدن سکه  ب(

   ، حرم مطّهر شده ، خیر و صالحگی ، تکالیف تئین موظف ، دانش آموخته پ(

 های اخالقیعهد و پیمان ، رئیس جمهور ، منّظم و جّدی ، توصیهت( معّلمی متواضع ، 

 پاسخ : گزینه الف 

 

 ال را بخوانید و دقیقاا ؤال عجله نکنید. با دقت صورت سؤدر پاسخ دادن به این س.11
 دادن بپردازید. د سپس به پاسخهخواال از شما چه چیزی می ؤدرک کنید که س

وجود دارد؟ )جدا یا پیوسته بودن ضمیر «  دوم شخص مفرد»در کدام گزینه دو ضمیر  
 اهمیتی ندارد( 

 

من و تو و آنها ندارد. همه باید تالش   الف( همه باید در راه ساختن ایران تالش کنیم.
 کنند.

 های مسیر توانستی به این قله صعود کنی. با تمام سختی ب(

 باید تمام تالشت را بکنی که در مسابقات منطقه مقام نخست را کسب کنی. تو  پ(



 توانند به پایان برسانند.ت( من به او گفتم که هرگز این کار را نمی 

 

 پاسخ : گزینه پ : ضمیر )) تو (( و ضمیر شناسه _َ ت در کلمه تالشت 

 

منظور از   «ر جایاگر چشم داری به دیگر سرای / به نزد نبی و وصی گی». در بیت 12
 یا مفهومی است؟  یچه کس« وصی »

 الف( خود پیامبر)ص(       ب( خداوند        پ( فرشتگان الهی         ت( امام علی)ع( 

 پاسخ : گزینه ت 

 

 . در همه گروه کلمات زیر حداقل یک غلط امالیی وجود دارد به جز گزینه: 13

 عطوفت ، از سجده برخواستن  الف( محّمدبن عبداهّلل ، اسوه عالمیان ، مهر و

 رو  سیمای محذون ، گشاده صّلی اهّلل علیه و آله و سّلم ، رافت و عاطفه ، تندخویی ، ب(

 عیادت بیماران ، بیش از حّد لزوم ، مقام دادخواهی ، حریم قانون ، بانگ اذان   پ(

 سرمشق و الگو ، صبو بر دوش ، کوردلن و تاریک اندیشان ، چراغ معرفت  ت(

 

 پاسخ : گزینه پ

 

ی  بخش ثابتی در فعل است که در همه» .این جمله تعریف چه مفهومی است؟14
 «شودها تکرار می ساخت 

 ت( گزینه الف و پ      الف( ُبن فعل     ب( شناسه یا صیغه فعل      پ( ریشه فعل 

 پاسخ : گزینه ت 



 

 مورد اشاره قرار گرفته است؟های روبرو در کدام گزینه به درستی  . بن مضارع فعل15

   «شناسید خوانند ، میخورند ، میوید ، میرَ خواهیم ،  ب  می» 

 ، روید ، خور ، خوان ، شناس  الف( خواه

 شناس ، روید ، خورند ، خوانند ، می خواهمی ب(

 ، برو ، خور ، خوانند ، شناسید خواهیم پ(

 ، خور ، خوان ، شناس   خواه ، رو ت(

 نه ت پاسخ : گزی

 تشویقی**  های** پرسش

 ** 

عنوان ضمیر در نظر  )شناسه فعل را به در جمله زیر چند ضمیر پیوسته و جدا وجود دارد؟
 گیریم( نمی

مان بتوانیم  بی وقفه  مان هایهایمان و فداکاریهمه ما باید به علم تکیه کنیم تا با تالش»
ایران برای همه   شما و ایشان است.ایران کشور من و تو و ما و    کشورمان را بسازیم.

اندازه تو و تو به اندازه او در پاسبانی از این میراث بزرگ نقش  ایرانیان است. من به 
 .«داریم

 12 ت(                    10پ(                                   13ب(                      14الف(

 پاسخ : گزینه ب 

 

 

 های زیر در ارتباط با مفهوم بیت زیر هستند به جز گزینه؟ ** تمام گزینه 



 )) چو عمرم مدتی با گل گذر کرد / کمال همنشین در من اثر کرد ((  

الف( با هرچیزی که وقت خود را با آن بگذرانی در تو اثر خواهد داشت چه بد چه  
 خوب.

ل را نیز معطر کهای خوشبو میهمنشینی با ُگل ب(   .ندتواند خاک و گ 

ثیری ندارد بلکه خودمان أهای دوستان و همنشینان ما در خلق و خوی ما ت ویژگی پ(
 .سازیمهستیم که تمام شخصیت خودمان را می 

خواند +  هایی که میکند: کتاب ت( کیفیت زندگی یک انسان را دو چیز تعیین می
 .کندهایی که با آن ها معاشرت میانسان

 پاسخ : گزینه پ 

 

 


