
 
 

 

 

 

 

 

 

 نرفته است؟در کدام گزینه واژگان متضاد به کار  .1

 آفریده است. ( گردویی به این کوچکی را روی درختی به این بزرگی1

 ( ای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده2

 زکوشش به هرچیز خواهی رسید / به هر چیز خواهی کماهی رسید (3

 ( جز در تو ، قبله نخواهیم ساخت / گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟4

 نیستند؟در کدام گزینه، هر دو کلمه با یکدیگر مترادف  .2

 )انجم: ستارگان(  –( )بستان / باغ( 1

 ) لطف/نیکویی( -( ) فضل/ بخشش(2

 ) لیل/ نهار( –آورندگان(  د) پدیدآورندگان : به وجو (3

 ) نغمه / آوازخوش( –( )تامل کردن: اندیشیدن( 4

 ای مخالف ساخت؟ توان واژه)نا( به کدام کلمه نمی با اضافه کردن .3

 ( هماهنگ4( شنوا                                    3                        دلکش     (2( مناسب                               1

 نوع جمله ها در عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه مشخص شده است؟ .4

 برو بیرون( ) نگاه زهر آلودی به من انداخت و گفت: چرا آمدی تو دکان؟

 تعجبی -پرسشی-خبری -( خبری2          ی                            امر-پرسشی -پرسشی -( خبری1

 امری-پرسشی-خبری -( تعجبی4امری                                         -پرسشی -خبری -خبری (3

 

 

 

 1401/ 8/  9تاریخ آزمون:  

 

 

 3و  2و   1فارسی: 



 

 

 

 جاهای خالی به ترتیب با کدام یک از نشانه های ربط کامل می شود؟ .5

به خداوند اعتماد دارم. تمام  ----هزاران چشمه از دل آن ها می جوشد.  ----منبع خیر و برکت هستند کوه ها 

ضررهایی هم  ----مسیر زندگی را با آرامش طی می کنم. تکنولوژی جدید زندگی را برای ما آسان نموده است 

 درسهایتان را مطالعه کنید. ----برای ما دارد. ابتدا استراحت کنید 

 پس     -زیرا -چون -( چون2بعد                                                 -اما-زیرا -( زیرا1

 ولی-اما -چون -( پس4سپس                                            -اما -چون -زیرا (3

 ضعیف چیست؟در بیت ) ای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده( منظور از خاک  .6

 ( خاک بیابان ها2      آورده اند                   ( درختان که از خاک سربر1

 انسان که از خاک آفریده شده است (4                               ( خاک مزرعه ها                        3

 در جای خالی مصراع دوم بیت زیر، چه عالمت هایی قرار می گیرد؟ .7

 ه ی ما ساز که بی یاوریم/ گر تو برانی      به که روی آوریم) چار

 ( :   .4                             ( :  ؟             3                                    ، ؟      (2                       :  !                 ( 1

 نادرست است؟با توجه به دو بیت زیر، کدام گزینه  .8

 ابر، آب داد بیخ درختان مرده را / شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کردآدم اند و بس /  توحیدگوی او، نه بنی

 ( بیت اول از دو جمله تشکیل شده است2     نوبهار و شاخسار قافیه هستند                               ( 1

 بیخ درختان و شاخ برهنه، ترکیب اضافی هستند (4هر بلبلی و بنی آدم، نهاد هستند                                  (3

 معنی کدام واژه که در داخل پرانتز قرار گرفته، نادرست است؟ .9

 ) بیخ: بن، ریشه(( ابر آب داد بیخِ درختانِ مرده را 2فضل خدای را که تواند شمار کرد؟ ) فضل: توجه(           (1

 آدم اند و بس) توحیدگوی: ستایشگر( ( توحیدگوی او، نه بنی4          ( شاخ برهنه،پیرهن نوبهار کرد)برهنه: بی برگ(    3

 کدام گزینه، درباره ی بیت زیر، درست است؟ .10

 ) فضل خدای را، که تواند شمار کرد؟   یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟(

 انسان ها نمی توانند سپاسگزار خداوند باشند (2                  ت خداوند بیکران است                              بخشش و نعم( 1

 ( لطف و بخشش خداوند بسیار فراوان است.4فقط قسمتی از نعمت های خداوند را می توانیم سپاس بگوییم             (3



 

 

 

 ندارد؟پذیری( وجود شخصیتی جان بخشی) در کدام عبارت، آرایه .11

 پروانه های دشت، همیشه درباره ی او حرف می زدند و به زیبایی با ل های او حسرت می خوردند.( 1

 گل سرخ لبخندی زد و گفت: از گلبرگ هایم تشکر کن که سرخی، زیبایی و بوی خوش من از آن هاست.( 2

 از در آمد و به سوی دشت رفت.نسیم مالیمی شروع به وزیدن کرد، پروانه آرام به پرو (3

 خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام، شاهد گفتگوی آن ها بود، لب به سخن باز کرد.( 4

 در مصراع های زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ .12

لیل و نهار کرد / فضل خدای را که تواند شمار کرد؟ / بهر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجوم و )

 اجزای خاک مرده به تغسیر آفتاب / شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد / هر بلبلی که ذمزمه بر شاخسار کرد(

 چهار (4                  ( سه                    3                       ( دو                  2                      یک              ( 1

 است. -------ها از زیباترین قصه .13

 ( هوشنگ مرادی4( سیاوش کسرایی                 3               مهدی مراد حاصل    (2   ( مهدی آذریزدی              1

 بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ .14

 ) نکردی در این روز بر من جفا / که تو شیر مردی و من پیرزن(

 ( چهار جمله4                        سه جمله      (3       ( دوجمله                           2                    یک جمله       ( 1

 دهد؟در کدام گزینه، فعل، انجام گرفتن کاری را نشان نمی .15

 ( یک قوطی کبریت هم به دست گرفته بود.2                               .های خوشمزه بودروی میز پر از خوراکی (1

 .( باالخره توانست کبریت دیگری روشن کند4          .              پیمودها را می( دخترک در کمال نومیدی کوچه3

 شود؟) گر( همراه می کدام واژه با پسوند .16

 ( موذی4               ( طبیعت                  3                      ( کفش               2                                  توان (1

 در عبارت زیر به ترتیب، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟ .17

 ) بزرگان شهر با تعجب به هم نگاه کردند و گفتند: گوشت تازه برای ساختن بیمارستان؟(

 سه -( دو4                          دو  -یک (3یک                         –( دو 2یک                         –یک ( 1

 



 

 

 

 ساخت کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ .18

 ( رستگار4                              ( ماندگار   3                      ( آفریدگار           2                              روزگار   (1

 در کدام عبارت، غلط امالیی بیشتری وجود دارد؟ .19

 .ی او باشدخاست بیمارستان، نزدیک خانههر کس می( 1

 ها خشکیده و بعضی فاصد و بدبو شده بودند.بعضی از گوشت( 2

 ی ایرانی بود.او محمد بن ذکریای راضی، پزشک و دانشمند بلندآوازه (3

 گذشت.گی از آن نمیفهمید، به سادهکرد تا چیزی را نمیهایشان گوش میبه حرف (4

 نیست؟ی کدام دو واژه مثل بقیه رابطه .20

 ( کهن و جدید4( تازه و کهنه                           3ماه و آسمان                         (2     ه و مشکل                      ( ساد1

 امالیی وجود دارد؟در کدام گزینه، غلط  .21

 ( شرط های موفقیت4       ( هوس                            3       سئله                           ( م2          تایین کردن                     (1

 کدام گروه اسمی زیر، تماما ترکیب وصفی است؟ .22

 نقطه ی شهر -طبیب بزرگ-( بزرگان شهر2                           نزدیک بازار             -نزدیک خانه -( روزگاران کهن1

 جای مناسب -هوای پاکیزه تر -بهترین محل (4خانه هایتان                                       -شاخه ی درخت -( خوردن کباب3

 گیرد؟های زیر به جای       عالمت نگارشی ) ، ( قرار نمیدر کدام یک از مصراع .23

 دست گیرد به هر دو سرای( خرد      2            رهنمای و خرد دلگشای                           ( خرد      1

 بنالد دل سنگ و کوه ( زنادان      4         به      دانش گرای و بدو شو بلند                               (3

 نیستند؟ه خانواد، همهادر کدام گزینه، تمام واژه .24

 ( نمایش، نماینده، نمایان، نمایشگاه2( تحسین، حسن، محسن، احسان                                            1

 معرّف، معارف، عفاف، تعریف (4( نقاشی، نقش، نقوش، نقشه                                                    3

 نشده است؟در کدام مصراع، ترتیب اجزای جمله رعایت  .25

 ( شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد2                                          زار کرد( بستان میوه و چمن و الله1

 را ابر آب داد بیخ درختان مرده (4                  نهار کرد                ( خورشید و ماه و انجم و لیل و3



 

 

 

 عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ .26

خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام، شاهد گفت و گوی آن ها بود. لب به سخن باز کرد و گفت: )

 (اما دوستان خوبم! از من هم نباید تشکر کنید.

 پنج (4                          ( شش         3                          ( سه             2             چهار                       ( 1

 ی کدام گزینه، با بقیه فرق دارد؟لحن جمله .27

 ( بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی2فضل خدای را که تواند شمار کرد                                          (1

 ( شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد4                                      ابر، آب داد بیخ درختان مرده را      (3

 ندارد؟ای های آن گزینه، رابطهای وجود دارد که با بقیه واژهدر کدام گزینه، واژه .28

 درنگ، سکون، لطیف (2                     ( تامل، اندیشه، درنگ                                        1

 ( تفکر، اندیشه کردن، فکر کردن4              ب، آبگیر، برکه                                                 تاال (3

 در عبارت زیر، به ترتیب، چند فعل و چند جمله وجود دارد؟ .29

آفرینش و ایستگاههای ها تماشاگهی برای دیدن زیباییم از این پدیدهابینیم که هر کددرنگ کنیم، میی )اگر اندک

 هایی برای اندیشیدن هستند.(

 پنج-( چهار4                    سه          -سه (3               چنج              -( پنج2                چهار              –سه ( 1

 است؟نادرست معنی مقابل کدام مصراع،  .30

 ی گناهان است.نندهببخش، ای کریم: خداوند، چشم پوشا هم تو ببخشای و( 1

 پناهی غیر از خداوند وجود ندارد. :گر تو برانی، به که روی آوریم؟( 2

 تواند توانا و قدرتمند باشد.جز در تو، قبله نخواهیم ساخت: تنها خداوند می (3

 گان است.ی مشکالت بیچاری بیچارگان: خداوند برطرف کنندهچاره کن ای چاره( 4

 

 .آوریها را به وجود میآیند، بلکه تو خودت آنفرصت ها شانسی به دست نمی


