
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 زاری هر مرغبهاری وزید از طرف مرغزار/ باز به گردون رسید ناله باد( 1

 زاربوی خوش الله ی موزون مرغ،جنبش باد ربیع/ ناله خیز و غنیمت شمار،( 2

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

 ست معرفت کردگاربرگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری( 4

 عبارت زیر چه کسی را معرفی می کند؟ .2

ترین اثر شعری او معروف ی عرفان اسالمی دارد.هایی در زمینهها و سروده) از عارفان مشهور ایرانی است که نوشته

 راز است.(مثنوی گلشن

 طبری(  4                ابوعلی بلعمی         ( 3                         شیخ محمود شبستری (2                            سعدی( 1

 رستی نوشته شده است؟نوع کدام جمله به د .3

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

 ( حاال این جمله را روی صخره حک میکنی)امری(4          زد) عاطفی(                     سیلی از سر خشم، ،( یکی از آن ها3

 ، گشت روشن / ز فیضش خاک آدم، گشت گلشن( چند جمله است؟) زفضلش هر دو عالم بیت .4

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

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

 حفاری (4              ( تفریحات                 3  ( تفکر                                 2          افتخار                   ( 1

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ .6

 ( ز فضلش،هر دو عالم، گشت روشن2                                        ( ز فیضش، خاک آدم، گشت گلشن      1

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

 

 1401/ 7/  11تاریخ آزمون:  

 

 

  1 ستایش و سودر: فارسی



 

 

 وصفی نیست؟با توجه به دو بیت زیر، کدام ترکیب،  .7

 زاری هر مرغباد بهاری وزید از طرف مرغزار / باز به گردون رسید، ناله

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

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

 ----کید کرده است به جز ها تأی گزینهر بیت زیر، شاعر بر همهد .8

 (زاری موزون مرغ، بوی خوش اللهو غنیمت شمار جنبش باد ربیع / ناله خیز)

 عطر گل ها( 4                 آواز پرندگان( 3                                لطف الهی (2                                  نسیم بهاری( 1

 های زیر صحیح است؟امالی کدام دسته از گزینه .9

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

 یاده خدا، سپاس داری ( هوشیار،4                                                                 زار   مخلوق، ربیع، (3

 معنی کدام واژه، نادرست است؟ .10

 نمشاهده: فکر کرد (4 ( شباهت: همانند بودن               3           نگ: توقف   ( در2                   ( خلقت: آفرینش    1

 های بیت زیر در کدام گزینه، صحیح است؟ترتیب اجزای جمله .11

 ) ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن / ز فیضش خاک آدم، گشت گلشن(

 آدم، گلشن گشت.ز فیضش خاک  ز فضلش هردو عالم روشن گشت.( 1

 خاک آدم گلشن از فیضش گشت. هر دو عالم روشن از فضلش گشت.( 2

 خاک آدم، از فیضش، گلشن گشت. .هر دو عالم، از فضلش، روشن گشت (3

 خاک  آدم، گلشن گشت از فیضش هر دو عالم، روشن گشت از فضلش.( 4

 ها به درستی رعایت شده است؟ها در کدام یک از گزینهارتباط کلمه .12

 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 -( متضاد4           هم خانواده                 -ادفمتر-متضاد-هم خانواده( 3

 

 



 

 
 

 با توجه به بیت زیر، توصیه ی شاعر در کدام گزینه آمده است؟ .13

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

 شناخت و عظمت خداوند (2توصیف زیبایی طبیعت                                                 ( 1

 ( بزرگی و عظمت خردمندان4                                    سپاس گزاری از خداوند           (3

 واژگان کدام گزینه متضاد هستند؟ .14

 ( مختصر و مفید4( تفاوت و تفاهم                            3                  پسندیده و زشت    (2( ظاهر و حاضر                        1

کند/ بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار( ) هر گل و برگی که هست یاد خدا می جمله در بیتکدام گزینه، انواع  .15

 دهد؟را نشان می

 عاطفی -( امری2        ری                                               ام -( خبری1

 خبری -پرسشی (4                           پرسشی                        -( عاطفی3

 دام ترکیب درست است؟باتوجه به بیت، ک .16

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

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

 ( جنبش باد: ترکیب وصفی4                                  بوی خوش: ترکیب وصفی   (3

و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل، ) در عبارت .17

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

 ( چهار4                                        سه  (3                             ( دو              2                      ( یک                 1

 در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟ .18

 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

 کدام واژه، مثل بقیه نیست؟ .19

 آشکار (4                                        ( نور 3                      ( فروغ                 2                         ( پرتو           1

 بوستان از آثار کدام شاعر است؟ .20

 ( عطار4             ( شبستری                    3                                 سعدی    (2                        ( نظامی          1



 

 
 

 

 

 

 است؟ یک از بزرگان دینسخن زیر از کدام  .21

ی میرد؛ زیرا چنین دوستانی به تو یارنامناسب بازداها و کارهای کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدی" 

 ".شوندرسانند و سبب پیشرفت تو می

 (پیامبر اکرم )ص( 4                      امام حسین )ع(( 3                     امام علی )ع(  (2                      امام حسن )ع(( 1

 هر کس ادب ندارد، کدام ویژگی خوب را ندارد؟ .22

 خیر خواه بودن( 4                                     عقل  (3        ی             خوش اخالق (2              داقت                  ص( 1

 است؟ یک از بزرگان دینی زیر، از کدام فرموده .23

 ".اندازندکنند و بین دوستان جدایی میچینی میبدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن"

 (امام موسی کاظم )ع( 4                       امام صادق )ع(( 3                    امام علی )ع(  (2                  پیامبر اکرم )ص( (1

 شود؟ها میرد باعث سست شدن دوستیکدام مو .24

 یم.به دوست وفادار باشیم و در غیاب دوستمان هم از او دفاع کن( 1

 د.های ما به دردسر و زحمت بیفتنما به خاطر خواستهکاری نکنیم که دوستان ( 2

 .ت به او تذکّر دهیمآمیز و در خلوجویی نکنیم؛ بلکه با رفتار محّبتاگر خطایی از دوستمان دیدیم، عیب( 3

 .هر اندازه که دوست داشتیم، با یکدیگر شوخی کنیم و خوشحال باشیم (4

 ی اهمیت کدام موضوع است؟تأثیر متقابل دوستان در اخالق و رفتار، نشانه .25

 ت نه گفتن به دوستمهار( 4                     نیاز به دوست( 3                     حفظ دوست( 2                   ب دوستانتخا (1

 یکی از مواردی که در سرشت انسان قرار داده شده است، چیست؟ .26

 میل به محبت دیدن( 2                                                      بت کردنمیل به مح( 1

 ی مواردهمه (4                                     نیاز به برقراری رابطه با دیگران( 3

 ی چیست؟دوست خوب مایه .27

 ( تنهایی4           آرامش انسان                   (3           ( پرکردن وقت                 2            خوشحالی               ( 1

 1 درس: اجتماعی



 

 

 

 کنند که با چه افرادی دوستی نکنیم؟پیشوایان بزرگ دینی به ما توصیه می .28

 مهربانافراد ( 4                                افراد باایمان( 3                                عاقلافراد  (2                  چینسخنافراد  (1

 باشد؟این سخن از کدامیک از بزرگان می .29

 "تا از آنان نباشی. جدا شواز بدان  کن تا از آنان باشی و همدلی و رفاقتبا نیکان "

                        (امام حسین)ع( 4    پیامبر اسالم)ص(                     ( 3         مام علی)ع(                    ا (2                      ( امام حسن)ع(1

 کدام شعر اشاره به احساس همدردی و خیرخواهی در بین دوستان دارد؟ .30

 ن بیفزایدتا تو را عقل و دی                                       همنشین تو از تو به باید ( 1

 من آن گه بگویم که تو کیستی                                    تو اول بگو با کیان زیستی ( 2

 در پریشان حالی و درماندگی               دوست آن باشد که گیرد دست دوست  (3

 است نمانده دشمن یهجایی برای کین        از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است ( 4

 

 

 ؟تر است( او کیستتر و از هر دوستی با من آشتااز هرکسی به من نزدیک ) .31

 ( فرشتگان4                          ( مادر       3                             ( پیامبر خدا    2                                خدای مهربان (1

 اری از خداوند مناسب است ؟گزکدام گزینه برای سپاس  .32

 اهلل الصمد (4                الحمدهلل رب العالمین (3                   ( بسم اهلل الرحمن الرحیم 2                     ( قل هو اهلل احد   1

 تر است؟کدام عبارت نزدیک هب مفهوم بیت )تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد( .33

  ، آب گوارا روان کردی( از دل سنگ2                     آبی فراوان فرو فرستادی            از ابرها،  (1

 ( مالک آفتاب و زمین و آسمانی4                را به روشنایی روز تبدیل ساختیتاریکی شب  (3

 ................ است .یعنی : بگو او خدای .......... (ی )قل هو اهلل احدآیه .34

 ( بزرگ4                          ( بی نظیر        3                                     یگانه (2                              ( مهربان      1

 ؟های زیر به یگانگی خداوند اشاره داردکدام یک از آیه .35

   ولم یکن له کفوا احد (4                         (  ولم یولد       3                         ( لم یلد           2                         ( اهلل الصمد       1

 1 درس: هدیه ها



 

 

 

 دهند؟پروردگار شهادت میز اعمال خود به یکتایی و یگانگی هایی امسلمانان در چه بخش .36

       اذان و اقامه و نماز (2                                                اذان و اقامه وروزه   (1

 ( نماز و امربه معروف و نهی از منکر  4                                              ( نماز و روزه و زکات  3

 ؟توحید یعنی چه .37

 .نیاز است( خداوند بی2                                                   خداوند یکتاست. (1

 .قدرتمندان است تواناترینخداوند  (4                                    .خداوند دانا و مهربان است (3

 است. عطاهای خداوند از سر ............ و نعمتهایش .................... .38

   همگانی –مهربانی  (2                                               همگانی    –یکتایی  (1

 اختصاصی –( مهربانی 4                                             اختصاصی   –( یکتایی 3

 ؟تاصل توحید اس به ای از اعتقاد واقعی مسلمانانکدام گزینه  نمونه .39

 .کنند( از دستورهای خدا اطاعت می2                                                      .پرستند( خدای یکتا را می1

 هرسه مورد (4               برند.       های خود را تنها به درگاه خدا میخواسته (3

 ؟اصل اعتقادی توحید اشاره دارد بهکدام سوره از قرآن  .40

 ( قدر4                              ( کوثر       3                                    توحید (2                              ( حمد      1

 

 

 

 

 

 


