
 
 

 

 

 

 

 

 

 در کدام گزینه آرایه ی شخصیت پذیری به کار رفته است؟ .1

 گردون رسید ناله ی هر مرغ زار( بادبهاری وزید از طرف مرغزار/ باز به 1

 ( خیز و غنیمت شمار،جنبش باد ربیع/ ناله ی موزون مرغ،بوی خوش الله زار2

 ل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگارهر گل و برگی که هست یاد خدا می کند/ بلب (3

 ( برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار4

 معرفی می کند؟عبارت زیر چه کسی را  .2

 ()سراینده ی نخستین سرود جمهوری اسالمی ایران بود

 ( طبری 4                  ( پروین دولت آبادی        3                    ابوالقاسم حالت   (2                          ( سعدی1

 نوع کدام جمله به درستی نوشته شده است؟ .3

  امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد)خبری( (2     ( دوستش با تعجب از او پرسید)پرسشی(                                  1

 کنی)امری(( حاال این جمله را روی صخره حک می4سیلی زد) عاطفی(                                ( یکی از آن ها، از سر خشم،3

اند. زیرا ما با شناخت گروه، بر این باورند که این چهار کلمه، به ترتیب درستی به دنبال هم آمده عبارت ) اعضای این .4

 ( چند جمله است؟آوریم.ها ایمان میی اینخلق و خلقت، سرانجام به خالق همه

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

 ی کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟حرف دوم ریشه .5

 اعمال (4                ( معلوم                        3      ( تعلیمات                             2               ( معلم               1

 وصفی نیست؟با توجه به دو بیت زیر، کدام ترکیب،  .6

 باد بهاری وزید از طرف مرغزار / باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار

 ( درختان سبز4              ( مرغ زار             3                    ( باد بهاری       2          معرفت کردگار                 (1

 1401/ 8/  9تاریخ آزمون:  

 

 

 3و  2و   1فارسی: 



 

 

 

 

یابد( به کدام گزینه اشاره ود تکیه کند و خودبینی را پیشه سازد، به شناخت خالق، دست نمیخهر کس تنها به ) عبارت .7

 دارد؟

 ( راه رسیدن به خداوند، اعتماد به نفس است                   2                  برای رسیدن به خداوند باید تالش کرد               ( 1

 ( برای رسیدن به خداوند، توجه به دیگران الزم است4                       راه رسیدن به خداوند، ترک خودخواهی است  (3

 های زیر صحیح است؟امالی کدام دسته از گزینه .8

 ( موذون، نَذَر، معرفت2                                      ( غافل، مرغزار، مرغ ذار                1

 ( هوشیار،یاده خدا، سپاس داری4مخلوق، ربیع، معلوم                                                                 (3

 معنی کدام واژه، نادرست است؟ .9

 مشاهده: فکر کردن (4       ( شباهت: همانند بودن            3              ( درنگ: توقف    2                ( خلقت: آفرینش    1

 کدام مورد از گزینه های زیر، پنجره های شناخت و تماشای آفرینش الهی را شامل می شود؟ .10

 ( تفکر، اخالق، خالق، مخلوق، خلق2                                                خود، خلق، مخلوق، خالق      (1

 ( علم، عمل، خود، تفکر، ایمان4                ق                             ( تفکر، ایمان، علم، عمل، اخال3

 ها به درستی رعایت شده است؟ها در کدام یک از گزینهارتباط کلمه .11

 منزل)منازل( -اندر)در( -موزون)سنجیده( -خالق)مخلوق(

 مفرد و جمع-مترادف-مترادف -هم خانواده (2هم خانواده                          -هم خانواده -مترادف -متضاد( 1

 مترادف-هم خانواده -مترادف -( متضاد4هم خانواده                             -مترادف-متضاد-هم خانواده( 3

 ی شاعر در کدام گزینه آمده است؟با توجه به بیت زیر، توصیه .12

 )برگ درختان سبز، در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری ست ، معرفت کردگار(

 شناخت و عظمت خداوند (2توصیف زیبایی طبیعت                                                 ( 1

 ( بزرگی و عظمت خردمندان4                              گزاری از خداوند                سپاس (3

 کدام واژه، مثل بقیه نیست؟ .13

 ( نور4                    ( فروغ                   3                       آشکار            (2                      ( پرتو               1



 

 

 

ت یاد خدا می کند/ بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار( سهر گل و برگی که ه)  کدام گزینه، انواع جمله در بیت .14

 دهد؟را نشان می

 خبری-پرسشی (4پرسشی                       -( عاطفی3         عاطفی               -( امری2    امری                    -( خبری1

 باتوجه به بیت، کدام ترکیب درست است؟ .15

 (زاری موزون مرغ، بوی خوش اللهغنیمت شمار، جنبش باد ربیع / ناله) خیز و 

 ی موزون: ترکیب اضافی( ناله2( باد ربیع: وصفی                                           1

 ( جنبش باد: ترکیب وصفی                      4بوی خوش: ترکیب وصفی   (3

خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل، و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی ) اندیشه کردن اندر کار  در عبارت .16

 افزاید اندر دل( چند بار تضاد به کار رفته است؟

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

 در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟ .17

 ز فضلش، هر دو عالم،گشت روشن (2( زفیضش، خاک آدم، گشت گلشن                                      1

 ( خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع4                                       باد بهاری وزید از طرف مرغذار   (3

 واژه نادرست است؟معنی کدام  .18

 مشاهده: فکر کردن (4         ( شباهت: همانند بودن      3           ( درنگ: توقف           2     لقت: آفرینش                ( خ1

 بوستان از آثار کدام شاعر است؟ .19

 ( عطار4        ( شبستری                         3                             سعدی    (2            ( نظامی                        1

 در عبارت زیر، به ترتیب، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟ .20

) دشت و صحرا را می پیمود تا به دامان کوهی رسید و دید که از باالی آن، آبی زالل می چکد.مَلک، جامی که در 

 رفت و آب را که قطره قطره از کوه می چکید در جام، جمع کرد.(ترکش داشت، بیرون آورد، به زیر کوه گ

 سه -( دو4دو                                  -( چهار3دو                              -( سه2چهار                               -یک (1

 کتاب انوار سهیلی اثر کیست؟ .21

 واعظ کاشفی (4( بلعمی                                     3( سعدی                              2( نظامی                                         1



 

 

 

 نیست؟درکدام گزینه واژه ای وجود دارد که با بقیه ی واژه ها هم خانواده  .22

 نبوغ-منابع-منبع (2                        ظروف                -مظروف-( ظرف1

 تشدید-شدید-( شدت4                              رکاب             -راکب-( مَرکب3

 نیست؟کدام گزینه مخالف )ظاهر(  .23

 پدیدار (4( مخفی                                   3( پنهان                                 2                                 ( باطن  1

 در کدام گزینه جمله ی امری وجود دارد؟ .24

 اندک تو جهان شود پُر ( تا ز2کم گوی و گزیده گوی چون دُر                                                  (1

 ( آن خشت بود که پر توان زد4سخن چو دُر توان زد                                                       ( الف از 3

 بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ .25

 (ی انسان / ای میوه فروش هنر، این دکه و بازارز دانش و حکمت نبود میوهج)

 ( یک4                      ( چهار              3                                  سه    (2                      دو                ( 1

 نیست؟کدام واژه، با بقیه هم خانواده  .26

 تفریق (4                                 ( غریق  3                      ( مستغرق       2         ( غرق                         1

 ی )ناخوانده( از چند بخش و صدا تشکیل شده است؟واژه .27

 ( چهار بخش و هشت صدا2                                           سه بخش و هفت صدا      (1

 ( چهار بخش و هفت صدا4           سه بخش و هشت صدا                                     (3

 اند؟ها از لحاظ تعداد)هجا( به طور صحیح در یک گروه قرار گرفتهزیر،کلمههای در کدام یک از گزینه .28

 دیدی -دلی دار -( رفتنی2                       سربازی                      –دل دار -( رفتن1

 دل داری-سرباز-( رفتن4               گُل کاری                         -دل داری-رفتنی (3

 ندارد؟ها، با هم ارتباط معنایی از جفت واژهکدام یک  .29

 سهل: یک رنگ (4( رضا: خشنودی                    3( سرا: خانه                        2( همپایه: مساوی                      1

 

 



 

 

 

 در عبارت زیر، به ترتیب فعل ها چه زمانی دارند؟ .30

 (یابد.پیشه سازد، به شناخت خالق دست نمیهر کس تنها به خود تکیه کند و خودبینی را )

 حال          -حال -( آینده2              آینده                                           -گذشته -حال( 1

 حال –حال  -حال (4        گذشته                                            -گذشته-( گذشته3

 ی مشخص شده،بیش از دو هجا دارند؟ در دو بیت زیر چند واژه .31

 (زاری هر مرغرسید ناله گردوناز طرف مرغزار / باز به  زیدوبهاری ) باد 

 (زاراللهمرغ، بوی خوش  موزونی / نالهربیعشمار جنبش باد  غنیمتخیز و ) 

 ( چهار4                    ( پنج                3                               سه        (2دو                                        (1

 نادرست است؟زیر بیت ی کدام گزینه، درباره .32

 )هرگز نشد محبت یاران و دوستان / همپایه ی محبت و مهر و وفای تو(

 ارد( در بیت، جمله ی خبری وجود د2                                         از دو جمله تشکیل شده است     (1

 ( یاران و دوستان، جمع است4                                 محبت یاران، ترکیب اضافی است       (3

 های )اشیاء، پسندیده، شگفت زده، کشف( به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟معنی واژه .33

 وجود داشتن -شگفت انگیز -درست -( چیزها2                        آشکار شدن    -همراه با تعجب -نیکو -هاءشی (1

 دیدن -جای تعجب -قابل قبول -( چیزها4پی بردن به چیزی                      -نگران کننده -خوب -هاء( شی3

 نیست؟ها در کدام گزینه درست جمع و مفرد کلمه .34

 کلمه) کلمات( -تفاوت) متفاوت( -نقطه) نقاط( (2                  دقیق) دقایق(          -عضو) اعضا( -( فهم) افهام(1

 نتیجه) نتایج( -حس)حواس( -( نظر)نظرات(4ادب) آداب(                              -خُلق) اخالق( -بقایا( ( بقیه)3

 نیست؟کدام گزینه، مثل بقیه  .35

 ( مفید، مُضر4                 تفاوت، تغییر یافته         (3                  ( پسندیده، ناپسند        2             اهر، باطن            ( ظ1

ی خشنودی من است / زیرا بود رضای خدا، در رضای تو( به چه چیزی تاکید بیشتری شده )خشنودی تو مایه در بیت .36

 است؟

 ( رضایت مردم4             ( رضایت شاعر                   3              رضایت خدا                   (2        رضایت مادر                 (1



 

 

 
 

 شود؟نمیکدام گزینه، در عبارت زیر یافت  .37

 ها، هر پنج گروه دقت کنید() معلم، چند کلمه روی تخته نوشت و گفت: بچه

 جمله عاطفی (4( منادا                              3                       ( جمله خبری         2جمله امری                             ( 1

 نادرست است؟کدام توضیح،  .38

 رود: رکاب دارراه میای که همراه سوار، ( پیاده2( جایی در پشت زین اسب: َترک                                           1

 ای از سرِ ناامیدی: آه سرد( آه و ناله4بیان کردن و گفتن: عََرض                                                    (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


