نمونه سئواالت آزمون زبان فارسی
 -1در کدام گزینه فعل "هست" درست به کار رفته است؟
الف) مدیر امور داری معتقد هست که باید کارمندان شیفتی باشند.
*ب) بیشتر مراجعان برای استخدام مرد هستند.
ج) بی انگیزگی کارمندان از چالش های سازمان هست.
د) این طرح ،الگوی تعدیل شده طرح قبلی هست.
" -2را" در کدام گزینه درست به کار رفته است؟
الف) بخش هایی از سخنان رئیس جمهور در نیویورک که حساس تر است را پخش می کنیم.
ب) بخش هایی از سخنان رئیس جمهور را در نیویورک که حساس تر است ،پخش می کنیم.
*ج) بخش هایی از سخنان رئیس جمهور در نیویورک را که حساس تر است ،پخش می کنیم.
د) بخش هایی از سخنان رئیس جمهور را در نیویرک که حساس تر است را پخش می کنیم.
 -3در "ویرایش زبانی" به کدام گزینه توجه می شود؟
الف) قواعد دستور زبان زنده
ب) ضوابط زبان معیار
ج) تناسب و وحدت سبک
*د) هر سه مورد
 -4کدام گزینه درست است؟
*الف) اوال
ب) ناچارا
ج) خواهشا
د) گاها

 -5کدام جمله درست است؟
الف) این دستورالعمل را نه دولتی ها پذیرفتند و نه مجلسی ها.
ب) این دستورالعمل را نه دولتی ها و نه مجلسی ها پذیرفتند.
ج) این دستورالعمل را نه دولتی ها و نه مجلسی ها نپذیرفتند.
*د) هر سه جمله را می توان به کاربرد.
 -6کدام گزینه را می توان پذیرفت؟
الف) دو گردشگر ایتالیایی در هند ازسوی مائوئیست ها ربوده شدند.
ب) تا آخرین لحظه فکر می کردم فرزندم ازسوی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بالروس بخشیده می شود.
ج) موضوع مهاجرت موقت ازسوی حومه نشینان و شهرک نشینان شهرهای بزرگ پیگیری می شود.
*د) اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رهبر معظم انقالب انتخاب شدند.
-7کدام گزینه از مشکالت مربوط به خط فارسی به شمار نمی آید؟
*الف) تناظر میان حروف الفبا و آواهای زبان
ب) نبود تناظر میان برخی حروف الفبا و آواهای زبان
ج) شباهت فراوان میان تعدادی از حروف الفبا
د) صور مختلف از حروف چسبان و آخر برای بیشتر حروف
 -8کدام جمع مکسر متفاوت است؟
الف) بساتین
*ب) شواهد
ج) دواوین
د) بنادر
 -9تلفظ کدام گزینه درست تر است؟
الف) شَرافت
*ب) شِباهت
ج) کَشتی
د) حَماسه

 -11امالی کدام واژه با توجه به معنای آن نادرست است؟
الف) بَرائَت :بیگناهی و بیزاری
ب) بَراعَت :برتری بر دیگران به علم
ج) تألّم :رنج بردن
* د) تعلّم :یاد گرفتن

 -11امالی کدام واژه با توجه به معنای آن درست است؟
الف) اِمارت :آباد کردن
ب) غیاث :فریاد کردن
ج) متبوع  :پسندیده
*د) مَحظور :حرام
-12امالی کدام گزینه با توجه به معنای آن نادرست است؟
الف) مُغنّی :آوازخوان
ب)مُقنّی :چاه کن
*ج) زلَّت :خواری
د) هور :خورشید
 -13رابط شمارش در کدام گزینه "دست" نیست ؟
*الف) وسایل خانه
ب) رختخواب
ج) ظروف
د) لباس
 -14رابط شمارش در کدام گزینه نادرست است؟
الف) نفر :درخت خرما
ب)لوله :خمیردندان
ج) جفت :پرنده
*د) گلوله :کاموا

 -15کدام گزینه فارسی نیست؟
الف) ستبر
ب) دستور
ج) تراوش
*د) جهاز

 -16کدام گزینه از موارد کاربرد نشانه تعجب نیست؟
*الف) برای افاده حدس و گمان و تردید
ب) برای افاده تحسین
ج) برای افاده تحقیر و استهزا
د) پس از اصوات
 -17کدام گزینه درست است؟
الف) نیروهای آمریکایی باید عراق را ترک کرده و به کشور خود بازگردند.
ب) سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی اوباما مشخص شده و به نظر می رسد اوضاع تغییر
کند.
ج) هزار هکتار زمین برای احداث مسکن مهر اختصاص یافته و فعالیت ساخت در آنها آغاز شد.
*د) شاید در نامه ای رویکرد راهبردی ایران را توضیح داده و به ادامه گفتگوها تاکید کرده باشد.
 -18کدام جمع مکسر متفاوت است؟
الف) بساتین
*ب) شواهد
ج) دواوین
د) بنادر
 -19کدام گزینه بدون اشکال است؟
الف) جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور امن باید برای گسترش امنیت به دیگر کشورها کمک کند.
*ب) تالش می کنیم تا با تقویت امنیت ،همه ملت ها سود ببرند.
ج) ما همواره خواهان گسترش مراودات خود با دیگر کشورها در زمینه های اقتصادی و سیاسی و امنیتی
هستیم.
د) در هر سفر باید شأن ملت ایران از جانب مسئوالن و دیگران رعایت شود.

 -21در عبارت زیر کدام اشکال وجود ندارد؟
"شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تکمیل عقب نشینی کلیه نیروهای عراقی از مناطق جنوبی این
کشور در کوتاه ترین مدت شد".
الف) تعبیر نامناسب
*ب) حرف اضافه نامناسب
ج) ابهام
د) درازنویسی
 -21کدام گزینه را می توان به کار برد؟
*الف) بشریت
ب) خوبیت
ج) رهبریت
د) شهریت
 -22کدام گزینه بدون اشکال است؟
الف) دشمن برای رسوخ در فرهنگ ما برنامه ریزی کرده است.
ب) عابدزاده در مقایسه با دروازه بان عربستان رشیدتر است.
*ج) برای رفع نواقص کار کوشید.
د) رئیس جمهور از وزیر بهداشت تقدیر کرد.
" -23نمودن" در کدام جمله نادرست به کار رفته است؟
الف) شاگرد و استاد ،متاع خویش نمودند.
ب) مشکالتش ،رنج نمود اما راحت بود.
*ج) گوشه نشینی اختیار نمود.
د) گزینه های الف و ج
-24کدام گزینه درست است؟
*الف) زبان محاوره به زبان معیار بسیار نزدیک است.
ب) زبان گفتار محافظه کارتر از زبان نوشتار است.
ج) زبان محاوره باید حتما شکسته باشد.
د)زبان گفتار بیشتر از زبان نوشتار نقش پیام رسانی درزمانی دارد.

" -25صبح بخیر" چه جمله ای است؟
الف) جمله عاطفی
ب) جمله معترضه
ج) جمله دعایی
*د) جمله بی فعل
 -26تلفظ کدام گزینه درست تر است؟
*الف) عَطر
ب) عِطر
ج) عَدالت
د)عِالوه
-27امالی کدام کلمه با توجه به معنای آن درست نیست؟
*الف :شبه :سیاهی که از دور به نظر آید.
ب) زلت :سهو
ج) زکی :پاک
د) هایل :ترسناک
 -28کدام گزینه مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان است ؟
الف) انشاء اهلل
ب) آبمیوه
*ج) صرف نظر
د) یک شنبه
 -29کدام گزینه از واژه های دخیل در فارسی نیست؟
*الف) بایگانی
ب) مترو
ج)مغازه
د) ماکارونی

 -31کدام "جمع مکسر" متفاوت است ؟
*الف) دهات
ب) دفعات
ج) عادات
د) کلمات
-31نشانه تعجب در کدام گزینه درست به کار نرفته است؟
الف) به به از آفتاب عالم تاب!
ب) زود باش!
*ج) ای پسر !
د) آفرین !
 -32مطابقت نهاد و فعل در کدام گزینه نادرست است؟
الف) هیچ یک از کارمندان کم کار نیست.
ب) هیچ یک از کارمندان کم کار نیستند.
ج) هریک از شاعران ایران در آسمان ادب فارسی ایران می درخشند.
*د) علی با حسین به مدرسه می روند.
 -33کدام گزینه اشکال منطقی ندارد؟
الف) کره شمالی و آمریکا توافق آتش بس امضا کردند.
ب) محل رزمایش از خلیج فارس به دریای خزر منتقل شد.
*ج) تلفات ناشی از استعمال دخانیات به ده ها میلیون نفر رسید.
د) این مسابقات همزمان با عید مبعث برگزار می شود.
 -34در عبارت زیر کدام اشکال وجود ندارد؟
"وزارت بازرگانی برای نظارت دقیق بر شبکه های توزیع کاال باید تمهیدات الزم را برای انجام مراقبت های دقیق
انجام دهد".
الف) حشو
ب) فعل نامناسب
ج) درازگویی
*د) رای زائد

 -35خطاهای رایج زبانی در کدام گزینه مشاهده نمی شود؟
الف) فکر مغشوش خود را به آنچه که می بیند می سپارد.
ب) بیش از نیمی از مواد غذایی جهان توسط زنان تولید می شود.
ج) ببینیم که تصمیم تیم مذاکره کننده هسته ای چه هست.
*د) اگر چه در این کار زیانی متصور نیست بهتر است درباره آن بیشتر تامل کنی.
 - 36کدام گزینه نادرست است؟
*الف) فایده کردن
ب) استفاده کردن
ج) سود بردن
د) بهره بردن
 -37کدام گزینه درست تر است؟
الف) او با شجاعت کم نظیری به میدان جنگ رفت.
ب) او با شجاعتی کم نظیر به میدان جنگ رفت.
*ج) او با شجاعت کم نظیر به میدان جنگ رفت.
د) گزینه های الف و ب
 -38کدام گزینه "تعبیر نادرست و نامناسب" ندارد؟
*الف) برنامه دوم موفقیت چشمگیری داشته است.
ب) تا کنون پنج کشور حضور خود را برای شرکت در این مسابقات اعالم کرده اند.
ج) اظهار موضع در برنامه های سیاسی ممنوع است.
د) با هدف نفوذ در مهدکودک ها ،وارد آموزش و پرورش شد.
-39کدام گزینه از مشکالت مربوط به خط فارسی به شمار نمی آید؟
*الف) تناظر میان حروف الفبا و آواهای زبان
ب) نبود تناظر میان برخی حروف الفبا و آواهای زبان
ج) شباهت فراوان میان تعدادی از حروف الفبا
د) صور مختلف از حروف چسبان و آخر برای بیشتر حروف

 -41امالی کدام گزینه نادرست است؟
*الف) حقگذار
ب) پیام گزار
ج) نمازگزار
د) سپاسگزار
 -41امالی کدام گزینه درست است؟
*الف) شکرگزار -پیام گزار
ب) شکرگذار -پیام گذار
ج) شکرگذار – پیام گزار
د) شکرگزار – پیام گذار
 -42کدام گزینه مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان است ؟
الف) سئوال
ب) تأتر
*ج) نشئت
د) لئام
 -43رابط شمارش کدام گزینه متفاوت است؟
*الف) ناو
ب) توپ جنگی
ج) تانک
د) گاری
 -44رابط شمارش کدام گزینه متفاوت است؟
الف) قند
*ب) دانه انگور
ج) آبنبات
د) قرص

 -45کدام گزینه از واژه های دخیل در فارسی نیست؟
الف) استکان
ب) ارگان
ج) اتوبان
*د) دستگاه
 -46نشانه نقطه ویرگول در کدام گزینه درست به کار رفته است؟
الف) موسی را علیه السالم گفتند؛
ب) پزشکی که همسایه ماست؛ دیروز به عیادت من آمد.
*ج) تهران قدیم شهری بود آبادان؛ قنات های متعدد داشت.
د) می آیند؛ می روند؛ حوایجی دارند؛ با ما کاری ندارند.
 -47با کدام یک از واژه های زیر – اگر نهاد جمله واقع شوند -می توان هم فعل مفرد و هم جمع آورد؟
الف) گله
ب) کاروان
ج) قافله
*د) ملت
 -48کدام گزینه بدون اشکال است؟
الف) باوجودی که  6هزار مرکز درمانی غیردولتی برای معتادان فعال است اما 81درصد معتادان دوباره به اعتیاد
روی می آورند.
ب) مشاوره های بهزیستی ،قوه قضاییه و وزارت بهداشت برای پیشگیری از طالق تقویت و نتایج خوبی به دست
آمده است.
*ج) این طرح ها انجام بی نتیجه ای داشت.
د) شورای اجتماعی کشور از سال  1381فعالیت خود را آغاز و از سال  88تا  92هشت جلسه آن برگزار شد.
 - 49خطاهای رایج زبانی در کدام گزینه مشاهده نمی شود؟
*الف) نشاندن نیروهای قراردادی به جای نیروهای پیمانی
ب) جایگزینی نیروهای پیمانی به جای نیروهای قراردادی
ج) به جای آن ،راه های شکست خورده پیشین جایگزین شده است.
د) گزینه های ب و ج

-51از کدام گزینه نمی توان استفاده کرد؟
*الف) هواآلوده بود با این وجود مدارس تعطل نشد.
ب) هوا آلوده بود مع الوصف مدارس تعطیل نشد.
ج) هوا آلوده بود با این وصف مدارس تعطیل نشد.
د) هوا آلوده بود با این همه مدارس تعطیل نشد.
 -51تاثیر ترجمه در کدام گزینه دیده نمی شود ؟
الف) رژیم صهیونیستی را در جریان سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین های اشغالی گذاشت .
*ب) توطئه ای وجود دارد که اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا با دستاویز دین و مذهب در این کشورها
اجرایی شود.
ج) او میالد پیامبر را تبریک گفت و وی هم به نوبه خود میالد رسول اکرم را تبریک گفت.
د) صنعت نفت ایران پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.
 -52واژه "گریخت" به کدام یک از گونه های زبان مربوط است؟
الف) زبان ادبی
*ب) زبان رسمی
ج) زبان معیار
د) زبان روزمره
 -53کدام گزینه "موصوف و صفت" است؟
*الف) نشانه های قرآنی
ب) شیطنت های جوانی
ج) جام قهرمانی
د) سردار سازندگی
 -54تلفظ کدام گزینه درست تر است؟
الف) گَمان
ب) شَجاعت
*ج) نِقاط
د) ثُبات

 -55امالی کدام کلمه با توجه به معنای آن نادرست است؟
الف) انعطاف :خم شدن
ب) انزجار :بیزار بودن
*ج) انتساب :گماشته شدن
د) انطباق  :برابری
 -56رابط شمارش کدام گزینه متفاوت است؟
الف) الستیک
ب) مار
*ج) مغازه
د) فیلم عکاسی
 -57رابط شمارش کدام گزینه متفاوت است؟
الف) نبات
ب) سیم
ج) لوستر
*د) المپ
 -58کاربرد نشانه ( « » ) در کدام گزینه درست نیست؟
*الف) استانبول "قسطنطنیه" بندری است بر دو کنار بسفر
ب) «انوشیروان» پنج هجا دارد.
ج) در قرارداد  ،1917ایران به «مناطق نفوذ» روسیه و انگلیس تقسیم شد.
د) دوستان او را «رشیدالسلطان» لقب داده بودند.
 -59کدام گزینه اشکال منطقی دارد؟
*الف) اجازه نفوذ را از آنها گرفته است.
ب) امکان نفوذ را از آنها سلب کرده است.
ج) به آنها اجازه نفوذ نداده است.
د) گزینه های الف و ب

 -61خطاهای رایج زبانی در کدام گزینه مشاهده نمی شود؟
الف)پیشنهادهای خود را جهت جلوگیری از حوادث بعدی مطرح کنید.
*ب)گرایش ناشی از نشاندن پول فلزی به جای پول کاغذی
ج) ایران حرف اول را در والیبال جهان می زند.
د) پس از بازدید از نطنز ،دیداری هم با مقامات هسته ای خواهد داشت.
 -61حرف ربط در کدام گزینه درست به کار رفته است؟
الف) اگرچه ثروتمند نیست ولی خوشبخت است.
ب) نه فقط چیزی یاد نگرفت بلکه آنچه را هم می دانست از یاد برد.
ج) انقالب اسالمی نه تنها ملت ایران که همه ملت های جهان را تحت تاثیر قرار داد.
*د) استرس نه تنها مانع فعالیت نمی شود شرایط را برای رسیدن به هدف فراهم می کند.
 -62کدام گزینه درست تر است؟
الف) برای ساخت این دستگاه 16سال وقت گذاشتند.
*ب) برای ساخت این دستگاه  16سال وقت صرف کردند.
ج) ساخت این دستگاه  16سال به طول انجامید.
د) ساخت این دستگاه  16سال وقت برد.
-63کدام گزینه نامناسب است؟
الف) احنمال می دهم نگفته باشد
*ب) احتمال می دهم که نخواهد گفت
ج) احتمال می دهم بگوید
د) احتمال می دهم گفته باشد

 -64کدام گزینه در حوزه ویرایش فنی نیست؟
الف) یکدست کردن شیوه امال
ب) وارسی ارجاعات
ج) اعراب گذاری
*د)رفع خطاهای دستوری

 -65کاربرد "می تواند" در کدام گزینه درست است؟
الف) هوای امروز می تواند بارانی باشد.
ب) جنگ غزه می تواند مدت ها طول بکشد.
ج) این دانش آموز می تواند کالس سوم باشد .
د) او می تواند از نمایشگاه دیدن کند.
 -66جمله "پا به گریز نهاد" به کدام یک از گونه های زبان مربوط است؟
*الف) زبان ادبی
ب) زبان محاوره
ج) زبان رسمی
د) زبان معیار
 -67کدام نقشِ زبان در "ادبیات" کاربرد دارد؟
الف) نقش ارتباطی
*ب) نقش زیبایی آفرینی
ج) نقش بیان فکر
د) گزینه های ب و ج
 -68ساخت کدام کلمه متفاوت است؟
*الف) زیرگذر
ب) زیرزمین
ج) زیرجامه
د) زیربنا
-69کدام گزینه "صفت" نیست؟
*الف) زیبایی
ب) تهرانی
ج) علمی
د) صنعتی

 -71در کدام گزینه "نقش تمییزی" دیده می شود؟
الف) کمیته مسابقات ،تاریخ فینال لیگ دسته سوم فوتبال را تعیین کرد.
ب) روحانی ،رئیس جمهور ،بر حل مشکالت اقتصادی تاکید کرد.
*ج) همه او را دست نشانده آمریکا می دانند.
د) پروردگارا ما را به راه راست هدایت کن.
 -71تلفظ واژه ها در کدام گزینه درست تر است؟
*الف) فَراغ ،فَالکت ،فِراق
ب) فَراغ ،فِالکت ،فِراق
ج) فِراغ ،فَالکت ،فَراق
د) فِراغ ،فِالکت ،فَراق
 -72امالی کدام کلمه با توجه به معنای آن صحیح نیست؟
الف) عاجل :فوری
ب)آجل :آینده
ج) شبه :نوعی سنگ سیاه و براق
*د) حراثت :نگهبانی
 -73کدام گزینه مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان نیست ؟
الف) هیچ یک -همان جا
ب) آنکه – آن قدر
ج) می رود -بیچاره
*د) بهتر -بزرگتر

 -74رابط شمارش کدام گزینه "فروند" نیست؟
الف) هواپیما
ب) ناو
*ج) تانک
د) کشتی

 -75نشانه ( « » ) در کدام گزینه کاربرد ندارد؟
*الف) برای نشان دادن نقل قول مستقیم به مضمون
ب) برای نشان دادن کلمه هایی که لفظ آنها مراد باشد نه معنی و مفهوم و مصداق آنها
ج) برای نشان دادن اصطالحات علمی و فنی
د) برای نشان دادن عنوان مقاله یا عنوان فصلی از کتاب
 -76گزینه درست را انتخاب کنید.
الف) هنرمندان باید خاطره دیروز را فراموش کرده ،با صحنه خداحافظی کنند.
ب) هنرمندان باید خاطره دیروز را فراموش و با صحنه خداحافظی کنند.
ج) هنرمندان باید خاطره دیروز را فراموش کرده و با صحنه خداحافظی کنند.
*د) گزینه های الف و ب
 -77کدام گزینه را می توان نادرست دانست؟
الف) دولت آمریکا الیحه ای تقدیم کنگره کرد.
ب) دولت آمریکا الیحه میلیاردی تامین هزینه جنگ را تقدیم کنگره کرد.
ج)دولت آمریکا قراردادی با کنگره امضا کرد.
*د)دولت آمریکا الیحه ای را تقدیم کنگره کرد.
 -78کدام گزینه اشکال منطقی دارد؟
الف) توپ را سریع برگشت می دهند.
*ب) بیایید خاطره های شیرین بسازیم.
ج) طبق توافقنامه منعقده
د) گزینه های الف و ب
 -79خطاهای رایج زبانی در کدام گزینه مشاهده نمی شود؟
الف) نیروی نظامی پایه قدرت دولت مرکزی را تشکیل می دهد.
ب) سازمان مربوط دو هدف عمده را تعقیب می کرد.
*ج) بیشتر مطبوعات معروف طرفدار محاکمه آنها بودند.
د) شور و نشاط در جای جای میهن اسالمی مشاهده می شود.

 -81کدام گزینه اشکال دارد؟
الف) طرح مهندسان ایرانی باید در سراسر جهان عملی شود.
ب) برجام روابط ایران و غرب را بیش از پیش گسترده کرد.
*ج) ایرانی ها هیچ گاه به سرنوشت وطنشان بی تفاوت نبوده اند.
د) اگر با همین سرعت بروی به زودی به مقصد می رسی.
 -81کدام گزینه صحیح تر است؟
الف) آلمان ها از نژاد ژرمن هستند.
ب) معاون اول رئیس جمهور استعفا داد.
ج) استفاده بردن از وقت را غنیمت دان
*د) از ترس اینکه در آزمون مردود شود ،درسش را خوب خواند.
" -82داشتن" در کدام گزینه در معنای خاص خود به کار رفته است؟
*الف) همدانی ها امسال به لطف بارندگی محصول خوبی داشتند.
ب) رئیس جمهور اعالم داشت.
ج) حجاج ،وقوف در عرفات را دارند.
د) نگاهی داریم به خالصه خبرها
-83گزینه درست کدام است؟
الف) گلی را که داشتم پژمرده شد.
*ب) گلی را که داشتم گم کردم.
ج) هرچه را خداخواست همان می شود.
د) گزینه های ب و ج
 -84اگر گوینده یا مجری "سره گویی" کند ،مغایر با کدام ویژگی زبان معیار رسانه ای عمل کرده است؟
الف) لزوم مالک بودن زبان معیار زمان حال
*ب) لزوم سازگار بودن زبان معیار با عادات زبانی سخن گویان
ج) لزوم بری بودن زبان معیار از هر ویژگی که نشان دهنده عامیانه بودن است.
د) گزینه های الف و ب

 -85ساخت کدام کلمه متفاوت است؟
الف) دستبند
ب) دستمایه
*ج) دستبوس
د)کمربند
 -86تلفظ کدام گزینه درست تر است؟
*الف) ثَبات
ب) اَصالت
ج) بُقاع
د) تَالوت
 -87تلفظ واژه ها در کدام گزینه درست تر است؟
*الف) فرمانبُردار ،فِصاحَتْ ،فِضاحَتْ
ب) فرمانبَردار ،فِصاحت ،فَضاحت
ج) فرمانبَردار ،فَصاحت ،فِضاحت
د) فرمانبُردار ،فَصاحت ،فَضاحت
 -88امالی کدام گزینه درست است؟
الف) بدعت گزار – نقطه گزار
*ب) بدعت گذار – نقطه گذار
ج) بدعت گذار – نقطه گزار
د) بدعت گزار – نقطه گذار
-89تلفظ کدام گزینه درست تر است؟
الف) تَالوت
ب)حَماسه
*ج)جَرگه
د) جُرگه

 -91کدام گزینه مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان است ؟
الف) خانه ی من
ب) عیسی مسیح
*ج) رهروِ والیت
د) نیانداخت
 -91کدام گزینه مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان است ؟
*الف) بگفتم -بهنجار
ب) به گفتم -به هنجار
ج) بیانداز -میفکن
د) بنام خدا -به سختی
 -92رابط شمارش در کدام گزینه "دانه" نیست؟
*الف) فیلم عکاسی
ب) میوه
ج) گردو
د) تخم مرغ
 -93رابط شمارش در کدام گزینه درست است؟
*الف) دسته :سبزی
ب) شاخه :شمع
ج)طاق :پارچه
د)دستگاه :ناو
 -94نشانه خط (  ) -در کدام گزینه کاربرد ندارد؟
الف) قطار سریع السیر تهران – مشهد
*ب) شهر – و هر چه در آن بود – ساکنان و بناها در آتش بسوخت.
ج) مال ،خانواده ،آبرو ،اعتبار – همه را به باد داد
د) یک روز تمام – اگر حاجت باشد ،دو روز – فرصت دارید.

 -95گزینه درست کدام است؟
الف) آرایش سیاسی در عراق تغییر کرده و طرفداران فرقه گرایی متحمل شکست سختی شده اند.
ب) میزان رضایت مشتریان به  71درصد رسیده و اوضاع بسیار عالی است.
*ج) ایران در مسیر توسعه گام های بزرگی برداشته و در این زمینه موفق بوده است.
د) خودرو از مسیر خارج شده و با تماشاگران برخورد کرد.
" -96توانستن" در کدام گزینه درست به کار رفته است؟
الف) این کارمند می تواند سه سال سابقه داشته باشد.
*ب) همه می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند.
ج) این رفتار می تواند به سازمان صدمه بزند.
د) این سبزیجات می تواند آلوده باشد.
 -97کدام گزینه خالی از اشکال است ؟
الف) یکی از ابزارهای مهم در این عرصه استفاده از فناوری های نو در مطالعات مربوط به مخازن ،اکتشاف،
استخراج و پاالیش نفت هست.
* ب) از قابلیت های سازمان انرژی اتمی در این عرصه ها به ویژه حوزه های باالدستی صنعت نفت استفاده می
شود.
ج) پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان متولی توسعه میادین نفتی ،خود را موظف می داند از این قابلیت ها استفاده
کند.
د) تفاهم همکاری با سازمان انرژی اتمی در یازده محور امضا شده است.
 – 98در عبارت زیر کدام اشکال وجود ندارد؟
"بچه های ما نسبت به بحرین یک برتری نسبی را نشان می دهند".
الف) درازگویی
ب) تقلید از الگوی ساختی بیگانه
ج) اشکال منطقی
 -99خطاهای رایج زبانی در کدام گزینه مشاهده نمی شود؟
الف) تیم والیبال ایران مقام اول را به خود اختصاص داد.
ب) داعش خودش را به عنوان عامل اقدام تروریستی بغداد معرفی کرد.
ج) باید در پی آن باشیم تا اسالم ناب را در همه امور کشور پیاده کنیم.
*د) در هزینه اجرای این طرح حیف و میل زیادی شده است.

 -111کدام گزینه نادرست است؟
*الف) جمعیت صرب ها از لحاظ تعداد نفوس کمتر است اما خواستار سرزمین بیشتری هستند.
ب) جمعیت صرب ها از لحاظ تعداد نفوس کمتر است اما خواستار زمین بیشتری هستند.
ج) صرب ها شماری از مسلمانان بوسنیایی را کشتند.
د) گزینه های الف و ج
-111کدام عبارت نادرست است؟
الف) همه خسته نباشید.
ب) همگی خسته نباشید.
ج) هیچ کدامتان خسته نباشد.
*د) گزینه های الف و ب
 -112معنای "فوق الذکر" در کدام گزینه آمده است؟
*الف) آنچه باالتر از ذکر است
ب) ذکر شده در باال
ج) پیش گفته
د) ذکر شده
 -113کدام گزینه درست تر است؟
*الف) در مطالب سابق الذکر به موضوع هسته ای اشاره شد.
ب) دستور داد درباره اتفاق اخیر ،کنکاش شود.
ب) حقوق مکفی نمی دهند.
ج) از نمایندگان مطرح مجلس است.
 -114کدام گزینه "مخالف قیاس" نیست؟
الف) اگر بیشتر مطالعه کنیم امتحان بهتر داده خواهد شد.
ب) قرار است فعالیت سازمان کنفرانس اسالمی از وقتی که تشکیل می شود ،آغاز شود.
ج) پلیس در مهار آن ناتوان است .
*د) شاید با پایان یافتن جنگ ،زمینه همزیستی مسالمت آمیز فراهم شود.

 -115در کدام گزینه "فعل نامناسب" به کار رفته است؟
الف) معاون سازمان ،نامه را امضا کرد.
ب) سوریان رتبه دوم المپیک را به دست آورد.
*ج) خبرنگار ما با رئیس جمهور مصاحبه گرفت.
د) نیروی خدماتی به اندازه در اداره هست.
 -116اگر گوینده یا مجری از واژه "شَجاعَت" به جای "شُجاعت" استفاده کند ،مغایر با کدام ویژگی زبان معیار
رسانه ای عمل کرده است؟
*الف) لزوم مالک بودن زبان معیار زمان حال
ب) لزوم سازگار بودن زبان معیار با عادات زبانی سخن گویان
ج) لزوم بری بودن زبان معیار از هر ویژگی که نشان دهنده عامیانه بودن است.
د) هر سه مورد
 -117کدام گزینه "صفت مبهم" ندارد؟
الف) هر کارمند باید  8ساعت در اداره حاضر باشد.
ب) همه کالس را گشتم.
*ج) همه به مدرسه آمده بودند.
د) هیچ معلمی حق ندارد دانش آموز را تنبیه بدنی کند.
 -118تلفظ کدام کلمه درست است؟
الف) خِجِل
ب) خِلطِ مبحث
*ج)کاوِش
د) خَلطِ گلو
 -119تلفظ واژه ها در کدام گزینه درست تر است؟
*الف) قَباحت ،قَرائت ،قَناعت
ب) قِباحت ،قِرائت ،قِناعت
ج) قَباحت ،قِرائت ،قَناعت
د) قِباحت ،قَرائت ،قَناعت

 -111امالی کدام گزینه درست تر است؟
*الف) قورمه سبزی
ب) غرمه سبزی
ج) قرمه سبزی
د) گزینه های ب و ج
 -111کدام گزینه مطابق دستور خط مصوب فرهنگستان است؟
الف) مبدأ – منشاء
ب) هیئت – تأتر
* ج) جرئت – جزء
د) رئیس – سئوال
 -112رابط شمارش در کدام گزینه نادرست است؟
الف) فیل :تخت
ب) چوب :اصله
ج) شتر :جهاز
*د) حبه :قرص

