
دبیرستان عالمه حلی تهران

امالي صحیح کلمه «فراق» است. 1.گزینه 1
معناي درست واژگان: 2.گزینه 4

 
: الم: درد و رنج گزینۀ 

 
: مغیالن: درختچۀ خاردار گزینۀ 

 
: عیّوق: نام ستاره اي در جانب راست کهکشان گزینۀ 

نکته مورد توجه این است که موید در لغت به معناي همیشه، جاوید، پایدار و ابدي است. در گزینه  کیهان خدیو نادرست و به 3.گزینه 4
معناي خداي جهان است.

سعدي عشق را به اکسیر تشبیه کرده و اکسیر: هر چیز مفید و کمیاب، جوهري که ماهیت اجسام را تغییر دهد و کامل تر سازد. 4.گزینه 1
پایمردي: خواهشگري، شفاعت، میانجی گري 5.گزینه 1

 
واژگان نادرست عبارتند از: 6.گزینه 2

) پاي مردي: خواهش گري، میانجی گري، شفاعت  

 
) خوالیگر: آشپز، طباخ  
) سپَردن: زیر پا گذاشتن

در گزینه هاي  و  و  بر مبناي معنی واژه در کتاب دوم به سیاهی و تیرگی رنگ آبنوس اشاره شده در حالیکه در گزینه ي  به 7.گزینه 1
وزن آبنوس که با صدف در قعر دریا هم نشین شده اشاره دارد.

خاوران نامه از آثار حماسی مصنوع و به نظم کشیده شده است نه منثور. 8.گزینه 3
گزینه ي  امل  آرزو / گزینه ي  خاییدن  جویدن / گزینه ي  ضیا  روشنایی  که صورت درست واژه ها هستند. 9.گزینه 2

 
صورت صحیح غلط هایی امالیی / خواست، نصاب، هیمه  10.گزینه 1

مجمع دیوانگان از صنعتی زاده رمان تاریخی است نه اجتماعی ! 11.گزینه 4
امالي درست واژگان غلط عبارت اند از: «محظوظ، حمیّت» 12.گزینه 2

 
13.گزینه 3

 
خلنگ:  علف جارو و بقیه ي گزینه ها نوعی اسب 14.گزینه 3

- - مجالس سبعه (هفت گانه) از مولوي و مجالس خمسه (پنجگانه) از سعدي/  صورت درست مولفین که غلط بیان شده اند:  15.گزینه 1

 
- عبور: از آثار موسوي گرمارودي است. ارغنون: مهدي اخوان ثالث / 

(واو) مبانیت یا استعباد (واو) دوري و بعید بودن است مانند مسلمان و دروغ - ایرانی و اسارت که در گزینه هاي  و و  به همین 16.گزینه 4
معنی است ولی در گزینه ي  (واِو) همراهی است. من به همراه کتاب حافظ .

 
واج هاي میانجی عبارت اند از:  17.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» 

 
امالي صحیح کلمه، «طبع» است. 18.گزینه 1

 
در عبارت «الف»، امالي «صواب» و در عبارت «ج»، امالي «تأّمل» صحیح نیست.  19.گزینه 4

): (غّره - فراغ) صورت هاي درست امالي واژه هاست ): (زعارت - ثقبه) - گزینه ي ( ): (مغازي  - غایت) - گزینه ي ( گزینه ي ( 20.گزینه 4
): فقط (حذر- حضر) یک غلط امالیی وجود دارد. ولی در گزینه ي (
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