
 
 

 

 

 

 

 

 

 کدام گزینه، از نظر درست فهمیدن و درک سخن دیگران، با بقیه فرق دارد؟ .1

 صدای دانش آموزی که نکته های درسی را قبل از امتحان بررسی می کند. (1

 بادهای دلنشین بهاری را به هنگام شب می شنوم. صدای وزش (2

 صدای پرندگان دریایی که از ما کمک می خواهند. (3

 صدای گزارشگر ورزشگاه که به هنگام مطالعه از دور به گوش می رسد. (4

 ساخت دستوری کدام واژه با بقیه فرق دارد؟ .2

 ( کدو بن4                  ( دیوار بن                  3                      بن دندان             (2                        ( گلبن            1

 نادرست است؟کدام ترکیب و ساخت،  .3

 ( تشنه + ی= تشنگی2( خسته+ ی= خستگی                                    1

 ودانگیی= جا ( جاودانه+4دوماه+ ی= دوماهگی                                   (3

 جمع و مفرد در کدام گزینه اشتباه است؟ .4

 مراقب، مراقبت (4                     ( اسباب، سبب        3              ( مقاصد، مقصد              2           ( خصال، خصلت           1

 های عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟نوع جمله .5

خواهم به شما چیزی بگویم، به آن گوش بدهید و در گفت: )) امروز می ) روزی پدر، فرزندان خود را جمع کرد و

 آینده از آن استفاده کنید.((

 عاطفی -امری -خبری -امری -خبری -خبری (2        خبری                    -خبری -خبری -خبری -خبری -خبری( 1

 امری      -امری -خبری -خبری -خبری -بریخ (4خبری                            -امری -خبری -امری -پرسشی -خبری (3

 در کدام گروه کلمات زیر، غلط امالیی وجود دارد؟ .6

 موزی و اذیت کننده (4             ( فروغ آتش              3              ( هنر و فضیلت              2       حوادث روزگار               (1

 

 1401/ 10/  5تاریخ آزمون:  

 

 

 6و  5و  4دروس فارسی: 



 

 

 

 شود؟شوره زاره است.( از کدام عبارت، دریافت میمفهوم کنایی ) پند دادن مانند تخم افکندن، در  .7

 آب در هاون کوبیدن (2                                              شب دراز است و قلندر بیدار ( 1

      ( چنبه رو از گوش در آوردن4                                          دندان طمع را کندن                    (3

      نیستند؟ خانوادههم ها، در کدام گزینه، تمام واژه .8

 فُضال -فاضل -( فضیلت2                                      خصایل                -خصال -( خصلت1

 انداخته -اندازه -اندوخته (4                       مهلکه                                   -هالک -( مُهلک3

 در عبارت زیر، به ترتیب، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی به کار رفته است؟ .9

 کدویی در کنار چنار کُهن سال و بلند قامتی رویید.( ی) بوته

 دو -دو (4                    دو              -( یک3                   یک               -( دو2                    یک          -یک( 1

 ساخت کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ .10

 ( خوشحال4                                      ادان( ن3              مطمئن                      (2                    ( گلدان               1

 به کسانی که در گذشته خبرهای مهم را با صدای بلند، به اطالع مردم می رسانند، چه می گفتند؟ .11

    جارچیان (4                     ( قاصدان              3                  ( مُجریان               2                 ( قاریان                  1

 کتاب جوامع الحکایات از چه کسی است؟ .12

         ( مَجد خوافی4                   ( جامی                  3            محمد عوفی                (2                  ( سعدی                 1

 های زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟در گروه کلمه .13

 -عوض کردن -مطمئن بودن -مله و حجومح -هیجان انگیز -رسیده گی -امپراتوری -معجزه آسایی -) به طور عجیب

 تحسین کردن( -حیات قصر -مواظبت -قصّه خوردن

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

 ترین جزء جمله وجود دارد؟نه، مهمدر کدام گزی .14

 ( ای خاکت، سرچشمه ی هنر2                                  ( ای ایران، ای مرز پرگهر                   1

 ( روشن از تو سرنوشت من4                            گر آتش بارد به پیکرم                            (3

 



 

 

 

 است؟) استقالل( در کدام گزینه آمده ی هم خانواده، مترادف و متضاد واژه .15

 وابسته بودن -وابسته نبودن -مستقل (2                            غیرمستقل                   -پیروزی -( مستقل1

 آزادی -مستقل بودن -( استقبال4                            وابستگی                       -آزادی -استقبال (3

 گزینه، غلط امالیی بیشتری وجود دارد؟ در کدام .16

 ازخود گذشته گیایثار و  -احساسات مردمی -فروغ دیده( 1

 پایندگی و جاودانه گی -تصور کردن -اعتقادات خود( 2

 اَنبَر نسیم -هیجان انگیز -موزون و زیبا( 3

 تئروحیه ی شجا -الله و سونبل -واژه های اصلی (4

 نیستند؟ ها، هم خانواده هژدر کدام گزینه، تمام وا .17

 محصّل -حصول -( حاصل2                                  معتمد                         -عمید -اعتماد (1

 طبیعت -مطب -طبیب (4                                   مدفون                         -دفن -( مدفن3

 یست؟ی کدام دو واژه، مثل بقیه نرابطه .18

 ترینپایین -( باالترین4 بهار                     -( مهرگان3نامرد                      -( مرد2                کاهلی      -خستگی (1

 ندارد؟کدام واژه با بقیه ارتباط مفهومی  .19

 ( نکوهش کردن4( مالمت کردن                      3          ناراحت کردن        (2         ( سرزنش کردن              1

 عبارت زیراز چند جمله تشکیل شده است؟ .20

خصلت، کاهلی بورزد، به مقصد نرسد، هر کس از کار و تالش روی بگرداند، نه اسباب آسایش در این چند هر که 

 تواند از دیگران مراقبت نماید.تواند فراهم کند و نه میزندگی خود را می

1) 5                                            2 )6                                    3 )4                                       4) 7 

 سرود و ترانه ) ای ایران( از کیست؟ .21

 ( اعتصامی4       ( سهراب                      3          گالب                     (2                ( جامی                       1

 حکایت زیرکی با کدام یک از مَثَل های زیر ارتباط دارد؟ .22

 ( دروغ گو، دشمن خداست2( نابرده رنج، گنج میسر نمی شود                                        1

 بارکج به منزل نمی رسد (4( پیش غازی و معلق بازی                                                          3



 

 

 

 چه کسی کلیله و دمنه را به زبان فارسی ترجمه کرد؟ .23

 ( نصراله مقفع4                       ( جامی              3            نصراله منشی             (2      ( ابن مقفع                          1

 شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای از کیست؟ .24

 اعتصامی( 4                    ( سعدی               3               فردوسی                 (2            ( ناصرخسرو                1

 آوریم؟ما بخشی از سواد و دانش خود را از چه راهی به دست می .25

 خواندن( 4            خوب گوش دادن       (3                            ( شنیدن      2                   ( دیدن                  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است تا بتوانید همین االن کاری برای آن انجام دهیدرنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال ب


