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  پاسخ فارسي

 »3« ي گزينه - 1

پروانه با ديدن زيبايي گل به شـگفت   .نشست ،هايش را باز كرده بود سرخي كه گلبرگ  روي گل ناراحت و غمگين به ،پروانه
  » !تو چه گل سرخ زيبايي هستي! به به« :آمد و گفت

 »3« ي گزينه - 2

  .است» انگيز ترسناك، وحشتناك، هراس«، »مهيب«ي  معني صحيح واژه» 3«ي  در گزينه
 »3« ي گزينه - 3

  .توجه به ويژگي هاي هر متن لحن مناسب با آن را برگزينيم بايد با
 »3« ي گزينه - 4

  .استفاده كرد» اما«يا » ولي«ي ربط  ي مخالف وجود دارد و بايد از نشانه رابطه  بين دو جمله» 3«ي  در عبارت گزينه
 »1« ي گزينه - 5

ي سـاده   در حقيقت پرگـار يـك كلمـه   . نيست» گار+ واژه «ي كاري نيست و الگوي ساخت آن نيز  دهنده انجام» پرگار«ي  واژه
  .است

 »4« ي گزينه - 6

نامان را از بـين نبـر و بـه زشـتي از      نام نيك«: اين گزينه با بيت صورت سؤال داراي يك مفهوم است و مفهوم هر دو اين است
  ».نام بماني آنان نام نبر تا نام نيك تو هم جاودان شود و نيك

 »3« ي گزينه - 7

بـوعلي و  «پـس حكايـت   . پزشك بود و بسيار دانا، توانا و كاربلد بود، توانست آن مرد بيمار را معالجـه كنـد  ابوعلي سينا چون 
  .مفهوم است هم» كار را بايد به كاردان سپرد«المثل  با ضرب» بانگ گاو

 »3« ي گزينه - 8

  . باشد مي» استاد فرشچيان«اثر » عصر عاشورا«تابلو 
 »4« ي گزينه - 9

  نظامي عروضي: »بوعلي و بانگ گاو« ي حكايت  نويسنده) الف
  طبيب: گفتند مي» پزشكان«در قديم به ) ب
  آسايش، سالمتي و تندرستي: »عافيت«معني ) ج
  بيوك ملكي: »بال در بال پرستوها«شاعر شعر ) د

 »2«ي  گزينه - 10

يا انجـام دادن درسـت كارهـا،    اي  حلّي براي مشكلي يا مسئله انديشيدن به منظور پيدا كردن راه: »تدبير«ي  معناي صحيح واژه
 انديشي چاره


