به نام خدا
متن امالی سال نهم
( دانش آموزان عزیز توجّه کنند که در متن زیر پانزده غلط امالیی وجود دارد غلط ها را پیدا کنید وفقط صحیح آن
کلمات را به همراه پاسخ صحیح پرسش های چهار گزینه ای ارسال کنید ).
مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد  .جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند و از جمال
صورت قصر و بسیاری غالمان و صریر ملک وی هیچ خبر ندارد اگر خواهی به درجه مورچه غناعت کنی می باش و اگر نه
راحت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی و بیرون آیی چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متهحیر
شوی .
دوستی و پیوند با دیگران یکی از مهمترین نیاز های انسان است مساحبت با یک دوست خوب و شکیبا همچون وزش نسیم
دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در ما زنده می سازد یکی از زمینه های اجتماعی گمراه شدن
تاثیر هم نشین بد است  .به تجربه ثابت شده است که انسان تهت تاثیر رفتار و کردار دوست قرار می گیرد  .رفیق بد عامل
ویرانگری و یار و همدم نیکو خسال باعث شکل گیری و پرورش شخصیّت انسان است  .آدمی باید که بسیار نگوید و سخن
دیگری به سخن خود قطع نکند  .پس صبر کند تا آن سخن تمام شود سپس جواب خود بگوید به وجحی که در متقدم طعن
نکند  .در مهاوراتی که به حظور او میان دو کس رود خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند استراق صمع نکند و تا او را با
خود در آن مشارکت ندهند مداخلت نکند .
در چشم میهن هیچ رنگ و نژاد و لحجه و گویشی بر زبان دیگری برتری ندارد  .اگر به گلستانی درآیید به عقل در می یابید
که به قد و قامت و رنگ و رخصار اگر چه بسیارند امّا همه از یک آبشخور مایع ور و سیراب می شوند  .میهن گاهواره ی
گل های رنگین است و خوارها و گل ها فرزندان این مادرند .

سواالت چهار گزینه ای
 -1دربین واژه های زیر چند غلط امالیی وجود دارد .
حقّه یاقوت – شکر گذار – اصالح  -غفلت – مشخصّه – حجو -خار مقیالن – قوص قزح – مستمع – هیران
سه غلط

شش غلط

پنج غلط

چهار غلط

 -2در کدام گزینه غلط امالیی بیشتری وجود دارد .
قنیمت شمر جز حقیقت مجوی

که باری است فرصت دگر بار نیست

پاک و بی عیب خدایی که به تغدیر عزیز

ماه و خورشید مصخّر کند و لیل و نهار

سگ اصحاب کحف روزی چند

پی نیکان گرفت و مردم شد

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

داعماً یکسان نباشد حال دوران غم نخور

 -3امالی کدام گزینه با توجه به معنی آن نادرست است .
قندیل  :چراغ آویز

طالب  :خواهان

تهمت  :گمان بد

غانع  :خرسند

 -4درکدام گزینه غلط امالیی وجود دارد .
به چشم بصیرت به خود در نگر

مطاع جوانی به بازار نیست

بیاموز  ،آموختن عار نیست

دریغاکه شاگرد هوشیار نیست

 -5در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد .
روزی خسروی به تماشای صحرا بیرون رفت  .باغبان پیر و سالخورده ای را دید که سر گرم کاشتن نهال درخت بود  .خسرو
گفت  :ای پیر مرد  ،در موسم کهنسالی و فرطوتی کار ایّام جوانی پیشه کرده ای  .چه جای این هرس و هوس باطل است
درختی که تو امروز نشانی میوه ی آن کجا توانی خورد .
دو غلط

یک غلط

سه غلط

غلط امالیی وجود ندارد

