.1نقش های مشخص شده رابنویسید((.چراغم دگران می کند پریشانم

اگرنه رشته جانهابه یکدیگربسته است))

.1مفعول-قید-مفعول-نهاد

.2نهاد-مسند-مفعول-نهاد

.3نهاد-مسند-مسند-نهاد

.4نهاد-قید-مفعول-نهاد

.2گشتم مقیم بزم اوچون لطف دیدم عزم او

گشتم حقیرراه اوتاساق شیطان بشکنم

.1نهاد-متمم-مسند-مضاف الیه-متمم

.2مسند-نهاد-مفعول-مسند-متمم

.3نهاد-مسند-مسند-مضاف الیه-مفعول

.4مسند-مسند-مفعول-مضاف الیه-مفعول

.3کدام گزینه صفت بیانی ندارد؟
.1ای نام نکوی تو سردفتردیوان ها

.2به نام خدایی که جان آفرید

.3خداوند بخشنده ی دستگیر

.4اودل روشنی داشت

.4درمتن زیرچندوابسته پسین وجود دارد؟
((به کمک بازنویسی می توانیم متون ادبی گذشته رابه زبان معیار امروزدرآوریم وعناصر کهنه آنهاراتغییردهیم وبه جای
واژه های مهجورآنها تعابیرآشنا بنشانیم وازاین راه مفاهیم آنهارابه شکل امروزمنتقل کنیم)).
.1شانزده

.3هجده

.2هفده

.5درکدام جمله وابسته پیشین اسم ((شاخص))نامیده میشود؟
.1عموی احمدخانه خودرافروخت.

.2استادمااسامی دانشجوهاراخواند.

.3کدخدای ده برای توضیح دادن به پاسگاه رفت.

.4ستوان محمدی فرمانده عملیات بود.

.6کدام گروه کلمه براساس((اسم+صفت+صفت+صفت+اسم+اسم+صفت+اسم))ساخته شده است؟
.1هیکل درازوکبودوورم کرده دانش آموزکالس چهارم مدرسه

.4نوزده

.2این صدای قاطع ودهنده ی فرمان وحی درفضای درون من
.3شکوه وشکایت ازوضع بدخودبه علت گرفتاریدرزندان زمان
.4اعتراض شاعربه مخالفان وبدگویان برای اثبات بی گناهی خویش

.6هسته ی کدام گروه اسمی به درستی معرفی شده است؟
.1نخستین عنوان درسی

.2کاربردصفت بیانی

.3زبان هردونوشته

.4صمیمانه ترین نوع نوشتن

.8درگروه های اسمی زیرکدام وابسته به کارنرفته است؟
((نویسندگانی راسراغ داریم که پرارزش ترین آثارگران قدر آنهااست.باتاثیرپذیرفتن ازیک نوشته می توان خاطره ای
زیبادرذهن خودساخت)).
.1صفت اشاره
شمار

.3مضاف الیه

.2صفت عالی

.4صفت

.9هسته ی گروه اسمی((همین سه کتاب تاریخ ایران))کدام است؟
.1ایران

.3کتاب

.2تاریخ

.4همین

.11درکدام گروه اسمی تعداد((واج های هسته))بیشتراست؟
.1امام محمدغزالی

.2ایثارمردان حق

.3مطمین ترین شیوه تحقیق .4ماخذمدون علی

.11درترکیب زیرچندمضاف الیه وجوددارد؟((دیوارباغ کدخدای شهربزرگ تهران قدیم))
.1پنج

.2شش

.12درکدام گزینه تشخیص بکارنرفته است؟

.3سه

.4چهار

.1پشت باغ صخره ای پوشیده ازگیاه وگل سربه سوی آسمان کرده است.
.2توآن کشتی ای که مغرورانه باددربادبان افکنده است تاسینه دریاراشکافت.
.3درباغ زیباگل سرخ وزنبق کنارهم شکفته اندتابارخ ژاله ای بامدادی بوسه زنند.
.4همه جامانندآن روزگاران که من درآتش عشق می گداختم ازعطرگل آکنده شده بود.

.13درکدام گزینه اضافه تشبیهی وجوددارد؟
.1چوبادندپنهان وچاالک پوی

چوسنگندخاموش وتسبیح گوی

.2سحرهابگریندچندان که آب

فروشویدازدیده شان ُکحل خواب
که کس مطلع نیست بر دردشان

.3نشایدبه دارودواکردشان

.4نه تلخ است صبری که بریاداوست که تلخی شکرباشدازدست دوست

.14درکدام گزینه حس آمیزی به کار رفته است؟
.1دل آدمی باغچه ای پرازباغچه است که باشمیم محبت بازمی شود.
.2صدای شکفتن دل بانسیم محبت مشام جان رامی نوازد.
.3محبت دل رابه مهمانی شکفتن میبرد.
.4روی زرد دل بامحبت گلگون می گردد.

.15کلمه سیر درکدام عبارت((ممیز))است؟
.1قیمت یک سیرگندم سی لایر است.

.2یک سیربایک گرسنه هم سفرشد.

.3ریاضت کش بایک بادام سیرمیشود.

.4آدم سیرازحال گرسنه بی خبراست.

.16کدام واژه مرکب است؟
.1قلمدان

.2نکته دان

.3سرمه دان

.4قنددان

.11نوع کلمه درکدام گزینه باسایرتفاوت دارد؟
.1زیربنا-پیشخوان-زودپز-دوربین

.2خودنویس-روانداز-گردن بند-پیش پرده

.3چهل چراغ-نخست وزیر-باالبر-روکش

.4تنگ چشم-خوش برخورد-رادمرد-سفیدپوست

.18اجزای سازنده کدام واژه متفاوت است؟
.2دهانه

.1زبانه

.4خنده

.3گردنه

.19هسته کدام گروه اسمی((مشتق-مرکب))است؟
.2همین طرفداری مبتنی براصل ارتباط جمعی

.1هرپنج نفرحماسه سرای ادب فارسی

.4دومین دکترایران شناس شرکت کننده ی همایش تمدن ها

.3بزرگ ترین جشنواره داستان ادبیات کودک

.21بیت روبه روچندجمله دارد؟((الهی!دلی ده که درکارتوجان بازیم)).
.1یک
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