
دبیرستان عالمه حلی تهران

امالي درست : (بیغوله گوشه اي در خانه – گوشه اي دور از آبادي – ویرانه - بیراهه ) 1.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها: 2.گزینه 2

 
): «اصرار» نادرست است و «اسرار» جمع «سر» مناسب عبارت است. گزینۀ (

 
): «ظالل» به معنی «سایبان» است. در حالی  که مناسب این عبارت واژة «ضالل» به معنی «گمراهی» است. گزینۀ (

): در این گزینه «مزلت» به معنی «لغزیدن» نادرست است و با توجه به واژه هاي «اهانت، تعّزز و کرامت» واژة «مذلّت» به معنی «خواري» گزینۀ (
مناسب عبارت است.

 
3.گزینه 4

 
4.گزینه 3

منظور از «سایۀ آبی رنگ»  آسمان است. 5.گزینه 3

 
گزینه (2) صحیح می باشد .چون سایر مصرع ها با هجاي کشیده شروع شده اند. 6.گزینه 2

آوردن «دست»  و فعل «بیدارم کرد»  براي  «حسن» تشخیص محسوب می شود. 7.گزینه 4
) صحیح می باشد. گزینه ي ( 8.گزینه 4

بی گمان «شور» به معناي «هیجان» بیان شده، و بر این بنیان، در معناي نپذیرفته ي آن، یعنی شور بودن و حوزه ي مزه ها با واژه 9.گزینه 2
ي شیرین مراعات نظیر ساخته و پس ایهام تناسب پدید آمده است. وجود آرایه ي تلمیح و چشم داشت به یک داستان نیز بی گمان است.

همچنان آرایه ي تضاد به خاطر «نیست (نه ... است)» وجود دارد. «شوِر شیرین» را نیز کسانی ممکن است، متناقض نمایی paradox بدانند و
براي همین گزینه ي 4 نیز پذیرفته خواهد بود. هر چند پاسخ درسِت این پرسش همان گزینه ي 2 است.

 
10.گزینه 1

 
واج هاي میانجی عبارت اند از:  11.گزینه 2

- «ي» در آخر «همه»  - «و» در «بازوان»  - «ي» در آخر «نیرو»  - «ي» در آخر «همه»  - «ي» در «باوفایی»  - «ي» در آخر «برده» 
- «ي» در آخر «می نمایم» - «همزه=ا» در «توانایی ام»  - «ي» در «توانایی» 

دام برکندند و سر خویش گرفت (ند) 12.گزینه 4

 
جمله ي تصحیح شده: مرتضی با پدرش هر روز به مدرسه ي ما می آید. 13.گزینه 2

دقت کنیم: فعل با کلمه ي پیش از «با» مطابقت می کند، زیرا آنچه پس از «با» می آید، جزو نهاد نیست.

 
بررسی گزینه ها:

 
: عدم مطابقت براي احترام.  گزینه ي 

 
: عدم مطابقت براي اسم مبهم «هیچیک».  گزینه ي 

: عدم مطابقت براي نهاد غیر جاندار. گزینه ي 
14.گزینه 1

 
راز هستی هرگز گشوده نشده است. 15.گزینه 2

گزینه ي  انسان هاي نرم خو هرگز درشتی و تندي نمی کنند و با دیگران مدارا می کنند همچنان که نرمی مغز پسته با مدارا پوسته 16.گزینه 3
سخت پسته را می شکافد.

شاعر معتقد است که بعد از مرگ هم ظلم ظالم تمام نمی شود همچنانکه بعد از مرگ عقاب پرهاي او در تیر ظلم به در گزینه ي  17.گزینه 4
کار گرفته می شود ولی در سایر گزینه ها به ناپایداري ظلم اشاره دارد.

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که  «آ ن را که خبر شد، خبري باز نیامد »  18.گزینه 1

 
بازگشت به اصل خویش 19.گزینه 2

 
در سه گزینه ي دیگر این امر مطرح شده است که حقیقت عشق براي هر کسی و با حواس ظاهري قابل درك و برداشت نیست.  20.گزینه 1

در گزینه ي «1»  نی ( عشق ) به زهر و پادزهر تشبیه شده است که در عین درد آفرینی درمان بخش هم هست ؛ یعنی بنا بر ظرفیتهاي وجودي
افراد، نی براي آنها تأثیري مخالف و متفاوت دارد.

1
3
4

4

1234567
89

1
3
4

3

4


