
 
 

 

 

 

 

 

 

 امالی کدام کلمه با توجه به معنی غلط است؟ .1

 گان: درماندگانبیچاره (2                                             ( غمخوارگان: رنج دیدگان  1

 ( مقایسه کنیم: بسنجیم4                                                       ( بیم: ترس               3

 های بیت زیر را مشخص کنید.داد جملهتع .2

 (از پی توست، این همه امید و بیم/ هم ببخشای و ببخش، ای کریم) 

 ( پنج جمله4             ( دو جمله                     3                                    چهار تا    (2                     ( سه تا               1

 گزینه ها، از آثار نظامی است؟کدام یک از  .3

 (عطار نامه4          ( بوستان                          3                            اسکندر نامه     (2           ( گلستان                     1

 کدام گزینه در مورد قالب شعری مثنوی صحیح است؟ .4

 ( مصراع اول با تمام مصراع های دوم هم قافیه است2                                             ( فقط بیت اول دارای قافیه است  1

 هر بیت قافیه جداگانه دارد. (4                          ( هر بیت ردیف جداگانه دارد                         3

 شاعر بزرگ ایرانی، نظامی، در چه قرنی می زیسته است؟ .5

 ( قرن چهارم4                               قرن ششم  (3         ( قرن یازدهم                      2                           قرن پنجم( 1

 در کدام گزینه، تمام واژه ها هم خانواده هستند؟ .6

 ( لطیف: الطاف، طایف4               ب، متعجب  عجب: تعج (3         ( مقایسه: قیاس، قائم      2     عالِم: علم، عمل              ( 1

 ------تمام واژه های در گزینه های زیر رابطه یکسانی دارند به جز  .7

 ( دور: نزدیک4                            جمع: جامع    (3                      ( مِهر: کینه             2     : خوبان                   ( بَدان1

 جمله ها در بیت زیر به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است؟ نوع .8

 (چاره ی ما ساز که بی یاوریم / گر تو برانی، به که روی آوریم)

 ( امری، پرسشی، خبری، خبری2امری، خبری، پرسشی، خبری                                              ( 1

 ( خبری، امری، خبری، پرسشی4                                           امری، خبری، خبری، پرسشی    (3

 1401/ 7/  11تاریخ آزمون:  

 

 

  1ستایش و  سودر: فارسی



 

 
 

 نرفته است؟در کدام گزینه، متضاد به کار  .9

 با بیچارگان ، فروتن باش و توفنده نباش (1

 ( مبادا در حکومت تو، خادم و خائن یکسان باشند2

 ستایشگران را از خود دور بدار و دوستان را به خود نزدیک کن (3

 که عیب کار از چیست؟ تا ببیند (4

 در بیت ) به دانش گرای و بدو شو بلند / چو خواهی که از بد، نیابی گزند( چند حرف ربط وجود دارد؟ .10

 ( چهار4                                سه    (3                    ( دو                2       ک                            ( ی1

 به ترتیب، چند فعل و چند جمله وجود دارد؟در عبارت زیر،  .11

های آفرینش و ایستگاهها تماشاگهی برای دیدن زیباییبینیم که هر کدام از این پدیدهاگر اندکی درنگ کنیم، می

 هایی برای اندیشیدن هستند.

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

 در عبارت زیر، چند ترکیب وصفی) موصوف و صفت( وجود دارد؟ .12

 گذریم.های لطیف، زیبا و عجیب، پیش روی ما هستند که به سادگی از کنارشان میپدیده

 ( چهار4                                    سه (3                          ( دو         2                     یک               ( 1

 است؟نادرست معنی کدام ، کلمه  .13

 ( از پی: به دنبال4( کریم: بخشنده               3ببخشای: نعمت بده               (2( هستی: آفرینش                1

 در بیت زیر، منظور از )خاک ضعیف( چیست؟ .14

 عیف از تو توانا شدهای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ض

 های زمین( الیه4          ها               انسان (3               ( جهان مادی            2     های طبیعت        پدیده( 1

 نیست؟کدام گزینه، درست  .15

 ها را خوب تماشا کنیم.خواهیم عالم را بهتر بشناسیم، باید پدیدهاگر می( 1

 هاست.ی هر چیزی، راه مناسبی برای شناخت آنو تامل درباره مطالعه در طبیعت( 2

 دهند.ی دانشمندان ، انجام میپرسش از هر چیز و جست و جو برای یافتن پاسخ، کاری است که همه (3

 همین آب گوارایی که زندگی ما به آن وابسته است، یهترین موضوع برای زیستن است. (4

 



 

 
 

 بیشتری به کار رفته است؟در کدام گزینه ، غلط امالیی  .16

 گزریم.گی از کنارشان میهایی لطیف، زیبا و عجیب، پیش روی ما هستند که به سادهپدیده (1

 گل را به خوار، زنبور عسل را با خرمگس و بهار را با زمستان، مقایسه کنیم.( 2

 ها هستند.های زیبا و لتیف، گیاهان و سبزهیکی دیگر از این آفریده( 3

 هاست.ی چیزهایی که هر روز می بینیم، راه مناسبی برای شناخت آنلعه در طبیعت و تعمل دربارهمطا( 4

 بیت زیر از چه کسی و چه کتابی انتخاب شده است؟ .17

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

 الهی نامه -( عطار4مخزن االسرار *           -نظامی (3       لیلی و مجنون             -( نظامی2منطق الطیر                -عطار( 1

 ندارد؟ای های آن گزینه، رابطهواژه یای وجود دارد که با بقیهدر کدام گزینه، واژه .18

 لطیف -سکون -درنگ (2                                         رنگ                    د -اندیشه -( تامل1

 فکر کردن -اندیشه کردن -( تفکر4                                                   برکه              -یرآبگ -( تاالب3

 های زیر وجود دارد؟چند غلط امالیی در بین کلمه .19

 -تعنکبو -طاالب -هشره ها -تار می تنند -حلقه های ساکت -هیس -یکی از نویسندگان-ویژگی-) بیاندیشیم

 ی عمیق(دره های -موضوع

 ( پنج4( چهار                                     3سه                                         (2                  دو                       ( 1

 خانواده نیستند؟ها همدر کدام گزینه، تمام واژه .20

 مَکارم-تکریم-( کریم:کرامت2            ضعف                                  -مستضعف -ضعیف: ضعفا (1

 آفریننده -(آفرینش: آفریده، آفریدگار4                                         موصوف  -اوصاف -توصیف: تصرف (3
 

 

 

 

 ها با یکدیگر چیست؟ترین راه ارتباط انسانمهم .21

 ( حریم شخصی 4                                 ( احساس   3                                    گفت و گو  (2                      ( افکار           1

 باشد؟کدامیک در منزل حریم شخصی می .22

 آشپزخانه  (4                                    حیاط  (3                                    اتاق خواب  (2                    اتاق پذیرایی  (1

 1 درس: اجتماعی



 

 

 

 ر موقعیت زیر کدام اصل گفت و گو رعایت نمی شود؟د .23

 «محمد هنگامی که دوستش درحال انجام دادن تکالیف بود، در مورد مسابقه فوتبال با او حرف میزد.»

 قطع نکردن حرف گوینده  (2                                                         حفظ حریم شخصی  (1

 انتخاب زمان مناسب گفت و گو  (4                                              دقت و توجه به سخنان  (3

 حبت کردن و گوش دادن اهمیت دارد؟مورد در یک ارتباط خوب مانند صکدام  .24

 همه موارد (4                               ( رفتارها      3                          ( حرکات        2                 ( حالت چهره            1

 باشد؟می ام قسمت گفت و گو مربوطدبانه به کداستفاده از کلمات مؤ .25

 ( گوش دادن به حرف دیگران 2                              صحبت کردن با دیگران                    (1

 شنیدن نظرات مختلف( 4                              صی دیگران                      ( حریم شخ3

 د.یق کنیم که به صحبت خود ادامه ده............... را تشو یمتوانال کردن میؤگاهی با تکان دادن سر یا س .26

 اطرافیان (4                     گوینده و شنونده  (3                                   شنونده (2                                  گوینده  (1

ر بنیاز هم نیازمندیم و اگر این ................... با دیگران ها برای زندگی نه تنها به آب، غذا و هوا، بلکه به ما انسان .27

 .کنیممی ...................، احساس طرف نشود

 تنهایی – ارتباط (2                                                               تنهایی  – یدوست( 1

 اضطراب - ( ارتباط4اضطراب                                                              -ی ( دوست3

 است که ....................ای حریم شخصی هر فرد محدوده .28

 د به آن وارد شوند.تواننیفقط مادر و پدر و دوستان نزدیک م( 1

 ازه ورود به آن را ندارد.کس به جز خانواده اج( هیچ2

 .ان بدون اجازه به آن ورود کردتویاگر شخص رضایت داشته باشد م( 3

 .به آن وارد شودشخص  و رضایت بدون اجازهنباید هیچ کس  (4

 شده است؟ بیانی زیر درست های چهرهکدامیک از حالت .29

 تعجب =                   ( 4    اندوه             =(                  3        = خجالت                          (2         (                   = ترس   1

 



 
 

 

 باشد؟درست نمی با دیگرانبرقراری ارتباط هنگام کدامیک از موارد زیر در  .30

 .استفاده کنیم "کنمخواهش می "و  "لطفاً "آمیزی چون های احترامخواستی داریم، از عبارتوقتی در( 1

 .استفاده کنیم "شما"، از "تو"ی ترها، به جای واژهدر گفت و گو با بزرگ (2

 مان را نشان دهیم.باید با عملمان پشیمانی تن حرفی،، بدون گفاگر اشتباهی کردیم (3

 .ا صدای مناسب، یعنی نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، و نه تند و کند، حرف بزنیم( ب4

 

 

  ؟ی قرآن به نام جانور نیستاسم کدام سوره .31

 ( بقره4                               قمر             (3                                 ( فیل         2                     ( نمل                    1

 ؟های نماز استاسم کدام سوره در قرآن به نام یکی از قسمت .32

 ( لیل4                               ( ناس           3                      سجده                 (2                          ( تکبیر            1

 ؟قرآن کدام است یبلندترین سوره .33

 ( انبیا4                            بقره               (3                      یس                     (2                    ( آل عمران           1

 ؟باشدعت میای در طبیقرآن به نام پدیده یاسم کدام سوره .34

 ( بقره4                      ( کوثر                   3                     ناس                     (2                     نجم                    (1

  ؟قرآن به نام یکی از پیامبران خدا نیست یاسم کدام سوره .35

 ( یوسف4                               انبیا             (3                             ( محمد          2                          هود               (1

 ؟به کدام موضوع اشاره دارد من الظن( ی ) اجتنبوا کثیراآیه .36

 ( پرهیزگاری     4                      فتار زیبا           ( گ3                      اندیشه نیک        (2                       ( رفتار نیک       1

 ؟ی زیر بیان شده استمحبت در کدام آیه موضوع مهر و .37

                و بالوالدین احسانا (2                               ( و قولوا للناس حسنا       1

 التستوی الحسنه ( و4                                  ( اقم الصاله لذکری       3

 

 1 درس :هدیه ها



 

 
 

  ؟آخرین سوره در کتاب قرآن چه نام دارد .38

 ( توحید4                         کافرون          ( 3                                         ناس (2                                  ( فلق     1

 ".شودگاه خشک نمیاست که هیچ یدریای .................. " : ی حضرت علی)ع(به فرموده .39

 ( خدا4                  محبت          مهر و (3                                   ( مغز       2                             قرآن        (1

 ؟اقم الصاله لذکری( نشانگر کدام موضوع در قرآن است) یآیه .40

 عبادت (4                        ( گفتار زیبا        3                   محبت          ( مهر و2                     داری    ( همسایه1

 

 .سازندیابند یا راهی میها یا راهی میشناسند، آنبست نمیهای بزرگ بنانسان


