
91 گزینه های »1«، »2« و »4«: دو جمله  
گزینۀ »3«: سه جمله

92 هیچ اشتباهی در متن مشاهده نمی شود.

ثابت مانده  اینکه  نه  باشد؛  باید تغییر کرده  93 بدن یوزپلنگ 
باشد. چرا که در متن به مزیت کسب شدۀ یوزپلنگ اشاره شده است.

94 1( باید بعد از به دست آمده ویرگول بیاید، زیرا مکث کوتاهی 
صورت می گیرد.

2( گندم یک غلۀ کم مصرف نیست.
4( کشور خاور دور اشتباه است و کشورهای خاور دور صحیح است.
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100 به متن زیر برای بررسی پاسخ ها توجه کنید.

»حکایت کرده اند که: مرد کشک سابی بود که برای خودش آرزوهای دور و درازی 
می کرد و دوست داشت به هرچه دلش می خواهد برسد. از این رو نزد شیخ بزرگی 
که به اهل معنا معروف بود، رفت و از او خواست اسم اعظم خدا را به او یاد دهد. 
گر کسی این اسم را داشته باشد می تواند هرچه را که می خواهد به دست آورد. زیرا ا

شیخ که مرد را می شناخت و می دانست که اهداف مادی و دنیوی دارد، برای 
اینکه امتحانش کند ابتدا دستور پخت فرنی خاصی را به او یاد داد و گفت: فرنی 
گردی برای خودت نگیر و دستور پختش را هم به کسی  را بپز و بفروش ولی شا

نگو. مرد قبول کرد و رفت.

بعد از مدت کوتاهی که از پخت و فروش فرنی هایش می گذشت، کم کم کار و 
گرد گرفت و دستور  بارش گرفت و مشتریانش بسیار گشت و برای دکانش شا

پخت فرنی را به او آموخت.

گردش که در پخت فرنی ماهر شده بود، در جای دیگری  مدتی گذشت و شا
مشغول به کار شد و چون بین مردم شناخته شده تر از استادش بود، کار و بارش 

رونق گرفت تا جایی که کار و بار مرد کشک ساب که استاد او بود، کساد شد.

ناچار و درمانده به سوی شیخ رفت و از ورشکستگی اش شکایت کرد و دوباره 
برای بهبود اوضاعش خواستار اسم اعظم شد. شیخ هم که از ماجرای او خبر 
داشت، گفت: تو راز یک فرنی را نتوانستی نزد خودت حفظ کنی و فاشش کردی؛ 
آیا می خواهی اسم اعظم را یادت دهم؟ برو همان کشکت را بساب و خدایت 

را شکر کن!«
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104 »در زمان قدیم برای اینکه آب جوی را ذخیره کنند، چوب 
یا پته ای را در مقابل جریان آب قرار می دادند و از آن آب به عنوان شست و 
استفاده می کردند. در زمان خشکسالی  شوی ظروف و سایر مصارف شخصی 
یا کم آبی، برخی ها در تاریکی شب به این جوی های آب هجوم می بردند و  با 
قرار دادن پته ای مثل سنگ یا چوب، مسیر آب را از باال می بستند و خودشان 
ظرف هایشان را پر از آب می کردند. گاهی وقت ها که اینها جلوی جریان آب را 
با جریان آب به  می گرفتند، یکباره جریان آب شدت می یافت و پته شان هم 

سمت روستاهای مردم می رفت.
مردم هم که پته را روی آب می دیدند، می فهمیدند که عده ای دزدکی آب را 
برای خودشان می برند. اینجا بود که گفتند: پته شان روی آب افتاد؛ یعنی رازشان 

فاش شد.«

105 »به ریش کسی خندیدن«؛ یعنی تمسخر آن شخص.


