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زبان و اد�یات �ر�ی ��م

 موضوع...............معموالً بيان عواطف و احساسات، وصف طبيعت يا گفتگو از ايام جواني است. .1

 د.قطعه               ج.مثنوي       ب.قصيده الف.غزل 

 .نقش «دو تا» در مصراع « باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا» در كدام گزينه آمده است؟2

ج.صفت                  الف.مسند               د.شبه جمله ب.قيد

 .با توجه به بيت زير كدام گزينه درست است ؟3

 «گه درختش نام شد ،گاه آفتاب                گاه بحرش نام شد،گاهي سحاب»

  آفتاب :مسند– نام: مسند –الف.نام: نهاد- درخت: مسند- آفتاب :متمم                   ب.بحر: نهاد 

  سحاب :مسند– درخت:مسند – سحاب :متمم                    د.نام: نهاد – بحر :مسند –نهاد  ج.نام:

 .كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟4

 د.قالي ج.لهجه                  ب.اردكان                 الف.كوير                 

 .كدام گزينه با توجه به معني غلط است؟5

ب.جدا سري : تفرقه وجدايي             كاوت : هوشمندي            زالف.

 د.سيرت : خويج.سخي : سخاوتمند                    

 .در كدام گزينه قيد وجود ندارد؟6
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ب.احمد بسيار كار مي كند    الف.پرنده شب به النه بر مي گردد.   

 د.لك لك اينجا النه ساخته است.   ج.امروز چهارشنبه است.      

 .بيت«آنچه ندارد عوض اي هوشيار                عمر عزيز است غنيمت شمار» چند  جمله است؟7

د.چهار  ج.سه                       ب.دو             الف.يك                 

  .مصراع« با من بگو تا كيستي ؟ اشكي بگو آهي بگو» چند جمله است؟8

 د.شش ج.پنج                    ب.چهار                     الف.سه             

 .مفرد كلمه مكاتيب در كدام كلمه آمده است؟9

 د.مكتوب ج.مكاتيب                                   ب.مكاتب              الف.مكتب               

 .بيت«شهيد مژده لبخند شمعدانيهاست              به شمعدان زمان كي شهيد خاموش است»اشاره دارد به:10

 الف.شهيد به گلهاي شمعداني تشبيه شده است

 ب.شهيدبه آفتابي تشبيه شده است كه خاموش نمي شود.

 ج.شهيد زنده تاريخ است و هرگز نمي ميرد.

 د.شهيد به شمع روشن تشبيه شده است.

ايد گفت» چه پيام و مفهومي 22.بيت«خوش است زير مغيالن به راه باديه خفت            شب رحيل ، ولي ترك جان 11

 دارد؟

 الف.بيداري و آگاهي         ب.دست شستن از دنيا            ج.معرفت نفس              د.اميد به آينده

 .مفهوم جمله ي « در تئاتر هم حسي قوي است»كدام گزينه است؟12

ب.براي بيان ارتباط بيشتر               الف.القاي نگرش انديشه          

 د.بيان احساس وانديشه  ج.رويارويي تماشاگر وهنرمند                

 .در بيت« در پيله تا به كي بر خود تني    پرسيد كرم خاكي را مرغ از فروتني»كدام آرايه ادبي به كار رفته است؟13
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 ج.تضاد                    د.انسان نمايي ب.سجع                 الف.تشبيه             

  زدند»كلمات مشخص شده به ترتيب ..پيمانه آدم بسر شتند و به گل* ميخانه زدنددر مالئك.در بيت«دوش ديدم كه 14

  مفعولي- متممي–ب.نهادي- متممي   مفعولي- متممي                       –الف.نهادي- مفعولي 

 .نهادي- مفعولي- متممي- مفعوليد مفعولي- مفعولي                     –ج.مسند- مفعولي 

 .با توجه به معني امالي كدام گزينه غلط است؟15

ب.بي محابا:بي مالحظه                الف.محيب :ترسناك               

 د.تهذيب :پاك سازي   ج.بحبوحه:ميان،وسط                 

 .عبد الرحمن جامي كدام كتاب را به تقليد از گلستان سعدي نوشته است؟16

 د.تحفه االحرار ب.بهارستان                ج.سبحه االبرار         الف.هفت او رنگ             

 خواجه نصير توسي سعادت واقعي آدمي را در چه موردي قبول ندارد؟17

 الف.سعادت نفساني              ب.سعادت مدني            ج.سعادت جسماني بدني      د.سعادت دنيوي

.چهار شهر عمده خراسان كه در سده هاي اوج و شكوفايي هريك به منزله ي يك پايتخت بودند ،در كدام گزينه 18

 آمده است؟

 ب.توس- مرو- بلخ- هرات       الف.نيشابور- مرو- بلخ- توس         

 د.نيشابور- مرو- بلخ- هرات   ج.نيشابور- مرو- بلخ- سبزوار      

.جمله ي«زندگي كوشش است ،روزي كه دست ازكوشش برداشتيم مرگ آغاز مي شود»چند فعل خاص و چند 19

 فعل ربطي دارد؟
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ب.دو فعل خاص و يك فعل عام                    الف.دو فعل عام و يك فعل خاص                  

 د.هيچكدام    ج.سه فعل خاص              

 . نثر كتاب گلستان چگونه نثري است؟20

 د.مسجع قرن هفتم  ج.شكسته قرن هفتم   ب.مسجع قرن هشتم       الف.ساده ي قرن هفتم          

. در كدام گزينه حرف اضافه وجود دارد؟ 21

 الف.چون شب شد ،برگشتم                           ب.در س خود را بخوان تا ياد بگيري 

  ج.از اينجا تا تهران راهي نيست                د.دو روز است كه او را نديده ام چون سرگرم امتحان بودم

 .شعر«اي آزادي»سروده ي كيست و مترجم آن كيست؟22

 ب.پل الوارفرانسوي- مجتبي مينوي الف.پل الوارفرانسوي- محمد تقي غياثي               

 د.پل الوار فرانسوي- غالم حسين يوسفي   ج.ژول ورن- محمد جعفر ياحقي        

 .كدام يك از كتابهاي زير به نثر مي باشد؟23

 د.مصيبت نامه ج.الهي نامه                    ب.منطق الطير         الف.تذكره االوليا              

 .در كدام گزينه حرف ربط و حرف اضافه مشترك هستند؟24

 د.از،كه ج.چون ،به                     ب.چون،تا                     الف.تا،بر        
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 .كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟25

 د.كتب                ب.دسته            ج.جمعيت الف.قبيله          

.كلمه هايي كه بر حالت دروني گوينده يا نويسنده چون غم و شادي ،خشم،تعجب و غيره داللت 26

 مي نامند...............مي كنند

 د.جمله عاطفي ب.صفت                               ج.شبه جمله              الف.اسم         

 گاري متني است كه در آن............ .ن.تك 27

الف.كلمات مانند يكديگر تكرار شده باشند               

 ب.از شعر يا حديث استفاده شود.

 ج.به ويژگي هاي اقليمي ومنابع مختلف يك كشور اشاره شود.    

 د.ود.از ويژگي هاي تمامي كشور هاي جهان استفاده مي ش

 .مفرد«غنايم،سجايا» كدام گزينه مي تواند باشد؟28

 د.غنيمت،سجيه ب.غني،سجا             ج.غنيمت،سجع          الف.غنم،سجيه           

 .آوند يعني:29

ب.آويزان            ج.سرگشته              د.هر سه مورد وجود دارد الف.معلق            

 .«حاج آخوند همه ي كارهاي زندگي اش متعارف بود»يعني:30

 الف.حاج آخوند همه كارهاي زندگي اش معمولي وعادي بود.

 ب.حاج آخوند براي همه ي كارهايش تعارف مي كرد.

 ج.حاج آخوند به همه ي كارهايش آشنا بود.

 د.حاج آخوند به تمام كارهاي زندگي اش شناخت داشت
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 در اخالق ناصري سعادت واقعي آدمي را در سعادت نفساني سعادت بدني و سعادت مدني مي داند وي.در عبارت:«31

  چه گزينه اي را مي توان انتخاب كرد؟وي.»به جاي ضمير 

    د.خواجه  ج.عالمه مجلسي   الف.مال عباس تربتي         ب.ابو حامد غزالي  

 نصيرالدين طوسي

 .كدام كتاب از غزالي نيست؟32

د.كيمياي سعادت  صيحه الملوك                ج.احياء العلوم الدين    نالف.وجه دين                  ب.

 . زيباترين مثنوي هاي بزمي يا عاشقانه از..............است.33

 د.سعديج.فردوسي                       ب.فخرالدين اسعد گرگاني الف. نظامي گنجه اي   

 .كدام شاعر يا نويسنده معاصر نيست؟34

د.اوحدي مراغه اي ب.عارف قزويني             ج.سهراب سپهري          الف.فرخي يزدي          

 .روح امين يعني :35

 د.خداوندج.جبرييل               ب.پيامبر اكرم(ص)         الف.راستگو            

بيتي 7.اگر بيت« هر باغبان كه گل به سوي برزن آورد / شيراز را دوباره به ياد من آورد»بيت نخست يك مجموعه 36

 باشد آن مجموعه چه نام دارد؟

 د.مثنويج.قطعه               ب.غزل           الف.قصيده               

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟37

 الف.مجمع علمي             ب.سعادت واقعي                   ج.استيالي مغول                   د.سعادت مدني

 .امالي كدام واژه با توجه به معني آن نادرست است؟38

 د.نقاره:طبل كوچك الف.انگبين:عسل            ب.بنيان گزار :مؤسس          ج.اعزاز:بزرگداشت          

 .در كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟39
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الف.چه بسا مدنیت امروز غرب به تأخیر می اف اتد. 

ب.از سراسر جهان شفته گان آن اعجوبه روزگار به زیارت او می آمدند. 

شت.  ج.خواجه به علوم نظري و ریاضیات توجه خاص مبذول دا

د.در غزل موالنا این لحظه هاي هجران وشوق تجدید دیدار نمایان است. 

40.در عبارت»بیان تعسرات فردی حتی صوانح زندگانی این شاعران از پیوسته شخصیات و ه د و رسم زمانه خارج شده 

رد؟  است« چند غلط امالیی وجود دا

الف.یک           ب.دو       ج.سه            د.چهار 

41.در عبارت» کویر به رقم اینکه از سخاوت آسمان چندان نسیبی نمی برد مردمانی مهربان و با صفا دارد مردم سمنان به 

زبان فارسی و با لهجه محلی خاص سخن می گویند ،منوچهري شاعري که شعرش در وصف طبیعت در اوج زیبایی 

ست است؟  است از دامغان بر خواسته است « امالي چند واژه نادر

الف.دو                                              ب.سه                                             ج.پنج                                     د.چهار 

42.در کدام گزینه هردو اسم جمع هستند؟ 

الف.قبیله و طایفه         ب.تابستان و امروز         ج.پایان وامروز            د.امروز و لشگر 
 چون............است. » .« عمريست دويديم وبه مقصد نرسيديم/چون است كه بعضي ندويدند و رسيدند43

 الف.حرف ربط           ب.حرف اضافه          ج.حرف نشانه           د.قيد پرسش

 جمله وجود دارد....................در همان بيت44

 6                             د. 3                         ج. 5                            ب. 7الف. 

 .در بيت«از ظلمت خود رهاييم ده/با نور خود آشنايي ام ده»چه صفتي به كار رفته است و شعر از كيست؟45
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 الف.طباق و سعدي              ب.طباق وفردوسي            ج.مراعات نظير و نظامي                   د.طباق ونظامي

 است.....................دوگاني نام ديگر46

ب.دو بيتي                          ج.رباعي                                          د.دو بيتي نو  الف.مثنوي

 است.................در بيت«آن شنيدستي كه روزي تاجري/در بياباني بيفتاد از ستور؟» شنيدستي47

 الف.ماضي ساده             ب.ماضي نقلي               ج.ماضي مستمروملموس                 د.مضارع ساده

 است...................در همان بيت بيابان48

 الف.اسم ساده               ب.اسم معني               ج.اسم مركب                  د.اسم پيشوندي

 است................ به وداعش كه روان خواهد شد» نهنه.در بيت «حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود / قدمي 49

 الف.قيد نفي                    ب.فعل نفي                ج.فعل امر                     د.قيد پرسش منفي

 .كدام گزينه نادرست است؟50

 الف.كتاب كيمياي سعادت خالصه و ترجمه كتاب احياءالعلوم الدين است.

 ب.رساله صد پند از عبيد زاكاني است.

 ج.قيصر امين پور شاعر بيست سال گذشته است.

 د.سهراب سپهري نقاشي معروف است.

 است...................بهترين غزلهاي عاشقانه از 51

 الف.حافظ                               ب.مولوي                             ج.سعدي                           د.سنايي

 .كدام واژه مشتق است؟52

                              ج.نگرش                          د.ديوارپورياالف.طپش                                  ب.

 .كدام واژه جامد نيست؟53
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ج.خاطره                              د.شايسته  الف.آزاده                                ب.ميله

 .در عبارت مقابل چند جمله مركب و چند جمله ساده وجود دارد؟«اگر رفتي بردي و اگر خفتي مردي»54

ب. 4جمله مركب و2الف.   جمله ساده2له مركب ومج4 جمله ساده

 جمله ساده4جمله مركب و1 جمله ساده                       د. 2جمله مركب و 2ج. 

  چيست؟م.در عبارت«پاي رفتنم نماند»نقش 55

 الف.مضاف اليه                   ب.متمم                       ج.شناسه                                د.هيچكدام

 .در مصراع مقابل حرف اضافه و متمم كدامند ؟« يا پر برآورم بهر پريدني»56

 الف.يا و پر              ب.بهر و پريدني                    ج.بر و آورم                   د.بر و پريدني

 .فاعل و مفعول به ترتيب در جمله ي« رنجوري را سركه هفت ساله فرمودند»كدامند؟57

 الف.رنجوري و سركه     ب.سوم شخص جمع و رنجو ري    ج.ند و سركه هفت ساله      د.فاعل ندارد و رنجوري

 .حيرت زده چه نوع صفتي است؟58

 الف.صفت فاعلي             ب.صفت مفعولي             ج.صفت فاعلي مركب              د.صفت مفعولي مركب

 .افعال مصراع مقابل بر چه زماني داللت دارند؟ « فضل خداي را كه تواند شمار كرد»59

 الف.مضارع و ماضي ساده     ب.مضارع التزامي و ماضي ساده    ج.مضارع و ماضي  د.مضارع اخباري و مضارع التزامي

 .در مصراع مقابل مسند را مشخص كنيد:« چار هندو در يكي مسجد شدند»60

 الف.مسند ندارد               ب.مسجد                ج.هندو                   د.در يكي

 .با توجه به معني امالي كدام كلمه نادرست است؟61

 الف.ترقيب:تشويق              ب.ترفند:مكر                 ج.خبيث:پليد               د.خصم:دشمن

 .با توجه به معني امالي كدام كلمه نارست است؟62
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 الف.مرّفه:راحت و آسوده             ب.مقيالن:خارشتر              ج.مفلس:تهيدست            د.منقرض :نابود شده

 . كدام گزينه از «شهر كرمان»برخاسته است؟63

 الف.جالل آل احمد            ب.فرخي يزدي          ج.منوچهري          د.شاه نعمت ا... ولي

 .كدام گزينه درست است؟64

 الف.قلدري:پهلواني         ب.كنام :آشيانه         ج.كوشك:كوشش              ج.مهار:غير ممكن

 .بيت روبه رو با كدام شعر مطابقت بيشتري دارد؟ «نام نيكو گر بماند زآدمي     به كزو ماند سراي زرنگار»65

ارو كاخ بلند/ نخواهد بد ن مرتو را سودمند    نالف.همان گنج دي

ب.نباشد همي نيك و بد پايدار/همــــان به كه نيــــكي بود يادگار 

 ج.سخن ماند از تو همي يادگار/سخن را چنين خوار مايه مدار

د.گفت در پاسخ كه ما را باك نيست/عارفان را خانه اال خاك نيست     

 .كدام گزينه نثر روان بيت زير است؟66

 «از درون خستگان انديشه كن            وز دعاي مردم پرهيزگار»

 الف.از آه دل رنج ديدگان و نفرين و دعاي مردم پرهيزكار بترس

 ب.در احوال رنج ديدگان بينديش كه دعاي پرهيزكاران بدرقه راحت باشد

 ج.يعني توصيف ميكنند به فكر ديگران باشيم

 د.از دعاي مردم پرهيزگاردر باره ي رنج ديدگان آگاه باش

 .كدام دسته از كلمات زير اسم جمع است؟67

 الف.طايفه،فبيله،دسته،مردم       ب.گروه ها،كاروانيان،طوايف،قافله ها     ج.عواطف،فضالء ،كتب،انبياء     د.همه موارد

 .كدام دسته از كلمات زير مشتق است؟68

 الف.خواهش،رفتار،خنده،فريبا                        ب.منش،دمار،زنده،هدايا
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 ج.تالش،دوستار،خسته،ديبا                        د.كتابخانه،كوهسار،الله زار،كارگاه

 .در بيت مقابل چند صفت وجود دارد؟    «عالم نادان پريشان روزگار           به زدانشمند پرهيزگار»69

 3                                 د. 4                                     ج. 6                                  ب. 5الف. 

 .كلمه«دوتا»در« باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا»:70

 الف.عدد          ب.صفت مركب           ج.قيد حالت             د.حرف اضافه مركب

 .در جمله «علي با اتوبوس آمد»عبارت«با اتوبوس»چه نقشي دارد؟71

 الف.متمم           ب.حرف اضافه و متمم           ج.قيد           د.مسند

 .دربيت«كه باور مي كند در باغ ما داغ صنوبر را / كه باور مي كند افتادن سرو تناور را »مفعول را بيابيد.72

 الف.صنوبر و سرو        ب.داغ و افتادن         ج.داغ و سرو            د.صنوبر و تناور

 است..................اصلي كه بايد پيوسته در نوشته هاي خود به آن توجه كنيم 73

 الف.انتخاب مناسب ترين واژه             ب.به كار بردن عناصر زيبايي سخن

 ج.به كار بردن تشبيه                       د.استفاده از توصيف

 .كدام كلمه هم خانواده « عزت» نيست؟74

 الف.عزيز                 ب.معزز                 ج.عزيمت                 د.اعزاء

.شعري دوازده بيتي با مضمون «عشق»داريم كه مصراعهاي دوم با مصراع اول بيت اول هم قافيه است .آن چه نوع 75

 شعري است؟

 الف.قصيده                ب.غزل                   ج.قطعه                    د.چهار پاره

 .كدام يك از شخصيت هاي زير در قرن هفتم مي زيسته است؟76
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 الف.پير هرات          ب.غزالي                   ج.سنايي               د.محمد جويني

 .كدام كلمه اشتباه معني شده است؟77

 الف.قوس قزح : رنگين كمان           ب.نهار : روز            ج.ناهار : غذاي نيم روز              د. زمام : روز

 .بيت زير از چند جمله تشكيل شده است؟ 78

 «هوا خوشگوار و زمين پرنگار         نه سرد و نه گرم و هميشه بهار»

 الف.دو جمله            ب.پنج جمله          ج.چهار جمله              د.چون فعل نداريم پس جمله اي نداريم

 .عبارت«مي نشوم خود نما»به چه معنا است؟79

الف.خود خواهي نمي كنم     ب.خود خواهي مي كنم     ج.چهره خود را آشكار نمي كنم    د.چهره خود را مي 

 نمايانم

 .كدام يك از گزينه ها از خواص لطيفه ادبي است؟80

 الف.خنداندن بيشتر         ب.تعبير دشوار           ج.فهم مشكل            د.درون مايه فكاهي 

 .عبارت«خام بدم،پخته شدم،سوختم»خالصه شده عمر كيست؟81

 الف.شمس تبريزي         ب.مولوي        ج.سعدي             د.حافظ

 مشخص كنيد: ،را غلط معني شده كه  گزينه اي 85 تا 82از تست شماره 

 . الف.لغا : ديدار            ب.ميغ : ابر          ج.مغيالن : خار شتر          د.مقتضي : مناسب82

 . الف.عندليب : بلبل        ب. به تفت : زود          ج.حميت : تعصب         د.سفه : ايوان83

 . الف.همام : كوششها           ب.هم : سعي            ج.هزل : شوخي           د.مهار : افسار84

 . الف.حك كردن : نقش كردن      ب.زبده : خالصه      ج.انشاءاهللا : اگر خدا بخواهد          د.آميزه : مخلوط85

 . مال عباس تربتي در كدام شهر متولد شد؟86
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 الف.مشهد            ب.خراسان         ج.تربت جام              د.تربت حيدريه

 .كدام كلمه مشتق است؟87

 الف.دستگاه       ب.دانشگاه             ج.صبحگاه            د.الف و ب

 .در هنر و ادب عنصر اصلي و مهم چيست؟88

 الف.نو آوري ادبي          ب.خالقيت            ج.استعداد و ذوق           د.عاطفه و احساس

 .فرخي سيستاني شاعر چه دوره اي است؟89

 الف.صفوي          ب.ساساني           ج.ساماني           د.غزنوي

 .در بيت زير كدام آرايه ادبي به كار رفته است؟90

 «ابر هزار پاره بگيرد ستيغ كوه        چون لشگري كه رو به سوي دشمن آورد»

 الف.تضاد          ب.مبالغه               ج.تشبيه               د.ضرب المثل

 .ساخت كداميك با ديگر گزينه ها متفاوت است؟91

 الف.دوخت ودوز             ب.پخت و پز                ج.افت وخيز           د.سوخت و سوز

 .معناي كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟92

 الف.بخشندگي و سابقه ي لطف ورحمتش            مــــا را به حسن عاقبت اميدوار كرد

 ب.تارنج تــــــحـمل نكني گنج نبيني             تا شــب نـــــرود صبح پديدار نباشد

 ج.نابرده رنج گنج ميسر نمـــــي شود              مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

 د.هر كاو عمل نكردو عنايت اميد داشت           دانه نكشت ابلــــه و دخل انتظار كرد

 .ساخت كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟93
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 الف.توان          ب.خندان          ج.دمان              د.روان

 .كدام گزينه در مورد مصراع«دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين»درست نيست؟94

 الف.علي:اسم خاص و معرفه                   ب.مصراع:يك جمله مركب است

 ج.خدا شناس: مشتق                          د.اگر:حرف اضافه

 .كدام گزينه در مورد بيت مقابل درست نيست؟  « نام نيكو گر بماند زآدمي/ به كزو ماند سراي زرنگار »95

 الف.نام نيكو : فاعل             ب.او : ضمير شخصي                ج.آدمي : متمم          د.بماند : فعل متعدي

 .كدام يك صفت مفعولي است؟96

 الف.سراينده            ب.كوبنده             ج.ورزيده                 د.بيننده

 .در فعل هاي «گزيده باشيد» و «بگزينيم»بن و شناسه به ترتيب كدام است؟97

 الف.گزيد،يد-گزين،نيم            ب.گزيد،يد-گزين،يم       ج.گزيده،يد-گزين،يم             د.گزين،يد-گزيد،نيم

 ب.كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟0الف

 الف.كتاب لغت           ب.خواننده ي عادي               ج.افراد كتابخوان             د.تلفظ صحيح

 .كتاب«دره التّاج»از كيست؟98

 الف.فخر رازي     ب.قطب الدين شيرازي          ج.خوارزمي          د.آملي

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟99

 الف.مرجع         ب.مراجعه        ج.اجتهاد               د.رجوع

  است؟ تهانوي.كدام گزينه از100

 الف.نفايس الفنون                ب.دره التّاج              ج.جامع ستيني          د.كشّاف اصطالحات الفنون

 .كتاب «نفايس الفنون»از كيست؟101

 الف.خوارزمشاهي                 ب.فخر رازي             ج.قطب الدين شيرازي           د.آملي

https://telegram.me/questions سواالت درسی از ابتدایی تا کنکور در تلگرام 



 آز�ون ورودی د��ر�تان(�س ادبیات)

133 

 .كدام گزينه مضاف و مضاف اليه است؟102

 الف.مرجع فرنگي              ب.مآخذ فرنگي           ج.زبان خارجي                 د.كتاب دانش نامه

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟103

 الف.علوم            ب.مباحث             ج.مسلمانان                د.مآخذ

 .كدام گزينه دانش نامه نيست؟104

           د.كشاف اصطالحات الفنونعلومالف.نفايس الفنون               ب.كليله و دمنه            ج.مفاتيح ال

 .قالب شعر پرواز چيست؟105

 الف.قصيده           ب.غزل             ج.قطعه           د.شعر نو(آزاد)

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟106

 الف.ويزا             ب.منزوي           ج.انزوا              د.زاويه

 .كدام گزينه معني كلمه محبس نيست؟107

 الف.زنداني           ب.زندان              ج.حبس                 د.بند

 .در كدام مصدر بن مضارع وجود ندارد؟108

 الف.خنديدن                 ب.رفتن         ج.دويدن         د.دانستن

 .كدام گزينه اسم مشتق نيست؟109

 الف.وزش           ب.خنده             ج.محبس           د.كوشش

 .كدام گزينه مشتق است؟110

 الف.خوشرويي        ب.دل واپس              ج.دلگير           د.دلگرم

 .كدام گزينه با توجه به معني  از نظر اماليي غلط است؟111
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 الف.تعيين كردن : مشخص كردن       ب.غلدري : گردن كلفتي      ج.متانت : سنگيني         د.انقراض : نابودي

 .«دست از من بدار»يعني چه؟112

 الف.با من دست بده           ب.به عهد با من وفادار باش           ج.مرا رها كن          د.از من دستگيري كن

 .كدام گزينه از بزرگراههاي اطالعاتي نيست؟113

 الف.رايانه            ب.تلويزيون            ج.ماهواره            د.كبوتران سبك بال

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟114

 الف.گويا                   ب.خوش گفتار                     ج.گفت                     د.گفته

 .كدام گزينه با بقيه هم خانواده نيست؟115

 الف.معاش           ب.عيش              ج.شعاع                  د.معيشت

 .كدام گزينه با بقيه هم خانواده نيست؟116

 الف.راحت             ب.مرحمت            ج.استراحت            د.ناراحتي

 .كدام گزينه معني«سبو»است؟117

 الف.كاسه              ب.گنجينه            ج.كوزه           د.پياله

 .كدام گزينه معني كوشك است؟118

 الف.بيفاده         ب.اي كاش         ج.قصر           د.محله

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟119

 الف.قرون               ب.مطبوع            ج.اعصار         د.عالمان

 .كدام يك از بزرگان عصر ماست؟120

 الف.شيخ بهايي              ب.مالصدرا                 ج.جالل الدين همايي             د.مير داماد

  اساس معني از نظر اماليي غلط است؟ر.كدام يك ب121
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 الف.درايت:تيز بيني           ب.مهارت : زبر دستي            ج..زكاوت :تيزهوشي           د.عمارت:ساختمان

چه صنعت   فاخته، عندليب، نواگر.در بيت«نوروزماه فاخته وعندليب را/دربوستان نواگروبربط زن آورد»ميان كلمات122

 ادبي وجود دارد؟

 الف.تضاد            ب.طباق          ج.تشبيه       د.مراعات نظير

 .«بادام بن»يعني چه؟123

 الف.گل بادام            ب.دانه بادام          ج.درخت بادام              د.ريشه بادام 

 .«ستيغ»يعني چه؟124

 ت            د.قله و رأس كوهمالف.جنگ و ستيز           ب.ابر و مه                  ج.ايستادگي و مقاو

 .«درنگ»يعني چه؟125

 الف. عجله          ب.تأخير       ج.سرعت                 د.شتاب

 .در عبارت«در استانهاي سمنان ،يزدوكرمان قالي از صنايع دستي به شمار مي رود»چند اسم خاص وجود دارد؟126

 6                  د. 5                    ج. 4                  ب. 3الف. 

 .در بيت «نازم هواي فارس كه از اعتدال آن/بادام بن شكوفه مه بهمن آورد»چند اسم خاص وجود دارد؟127

 2                د.5                ج. 6                 ب. 7الف. 

 .در عبارت«مردي از يك فروشگاه كتابي خريد» چند اسم نكره وجود دارد؟128

 1                 د. 4                       ج. 3                  ب. 2الف. 

 د دارد؟و.در عبارت باال چند اسم عام وج129

 4             د. 1              ج.2                 ب. 3الف. 

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟130
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 الف.خندان                 ب.دوان            ج.درختان         د.گريان

 .منوچهري شاعر در كدام قرن مي زيسته است؟131

 3                    د. 6ج. 5                  ب. 4الف. 

 .كدام تركيب از نظر اماليي غلط است؟132

 الف.خنكاي مطبوع بهاري       ب.ذغال سنگ سمنان        ج.صحن حوض خانه ها        د.حمام گنجعلي خان

 .كتاب «ارزيابي شتا بزده» متعلق به چه كسي است؟133

 الف.محمد جعفر يا حقّي             ب.جالل آل احمد           ج.لطفعلي صورتگر            د.مجتبي مينوي

 .كتاب«بهارستان»از كيست؟134

 الف.جالل آل احمد           ب.جالالدين همايي               ج.عبدالرحمن جامي            د.لطفعلي صورتگر

 .كدام استان را«سرزمين قنات ها»مي دانند؟135

 الف.يزد         ب.سمنان            ج.كرمان             د.فارس

بِر  ّ» يعني:136 ». 

 الف.نيكي             ب.خشكي              ج.ميوه                   د.سرما

 .«در خور بورن»مترادف با كدام گزينه است؟137

 الف.اقتضا               ب.اعتال               ج.اهتمام               د.اشتمال

 .معني كدام كلمه نادرست است؟138

 الف.قدمت:ديرينگي                ب.فراق:دوري             ج.قدوم :قدمها              د.عطيه:بخشش

 يعني چه؟» .«كنام 139

 الف.آشيانه          ب.قصر              ج.پهنه             د.جهان

 .«تندر» يعني:140
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 الف.رعد            ب.برق               ج.ابر              د.باران

 .امالي كلمات كدام گزينه نادرست است؟141

 الف.تعمل در آثار گذشتگان قبول عام يافته است.

 ب.شاعراني كه جلوه هاي حيات را حس كرده اند از توفيق بيشتري برخوردار بوده اند.

 ج.پاره اي از اشعار متأخّران از چنين كليت و اشتمالي برخوردار است.

 د.يكي از لوازم شهرت آثار ادب صدق و اصالت عاطفه ي صاحب اثر است.

 .در عبارت زير چند غلط اماليي وجود دارد؟142 

«ميهن اسالمي ما به رغم مرزهاي اسـتاني كلّ  واحدي است كه با صفاي خاطر و منـائـت طبع سا كـنانش با ترفنـدهاي 

 استعمارگرا ن نبرد كرده است.»

 الف.يك                   ب.دو             ج.چهار               د. سه

 .امالي كدام كلمه غلط است؟143

 ار                ج.قانون گذار          د.نماز گذارگزالف.بنيان گذار           ب.سپاس 

 .كدام گزينه «ضرب المثل » شده است؟144

 الف.فضل خداي را كه تواند شمار كرد                 ب.مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

 ج.بي دولت آنكه بر همه ، هيچ اختيار كرد            د.فردوس جاي مردم پرهيزگار است

 .«جامع ستّيني» از كيست؟145

 الف.جامي               ب.بيهقي              ج.فخر رازي             د.مير داماد 

 .مثنوي«نان و حلوا»از كيست؟146
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 الف.شيخ بهايي             ب.سنايي         ج.مولوي                د. سعدي

 .«اساس االقتباس »از كيست؟147

 الف. خواجه عبد اهللا انصاري         ب.خواجه نصير توسي        ج.ابو عبد اهللا خوارزمي       د.صدر المتأ ّلهين

 .كدام تركيب وصفي نيست ؟148

 الف.ساختار نحوي             ب.زندگي مادي           ج.زبان مشترك            د.چشم طمع

 ست؟ا.در كدام گزينه فعل ربطي 149

الف.جاي گل گل باش و جاي خار خار           ب.دل به دنيا در نبندد هوشيار 

  ج.بس بگرديد و بگردد روزگار                     د.اي برادر سيرت زيبا بيار

 .ساختمان كدام كلمه با كلمه هاي ديگر تفاوت دارد؟150

 الف.پرندگان              ب.رفتگان               ج.گروگان                 د.آزادگان

 .در بيت زير كدام كلمه نهاد است؟151

 «اين تطاول كه رسيد از غم هجران بلبل              تا سرا پرده ي گل نعره زنان خواهد شد»

 الف.تطاول               ب.بلبل                      ج.گل                  د.هجران

 .در كدام گزينه عناصر طبيعت شخصيت انساني يافته اند؟152

 الف.بارها از تماشاي دشتهاي سرسبز لذّت برده ايم .

 ب.در آسمان نيلگون با ستارگان درخشان و صورتهاي فلكي اش خيره شده ايم

 ج.هر چند بار يكبار مي شنويم كه در گوشه اي از جهان زمين مي غرد

 د.سيل گدازه درون شهرها سرازير مي شود.

 .در بيت«شيخ خنديد و بگفتش اي سليم                 اين درخت علم باشد اي عليم» سليم به چه معناست؟153

 الف.خردمند               ب.ساده لوح             ج.تندرست                 د.شكيبا
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 .كدام گزينه كامل كننده ي مصراع«من در كنار باغ كنم ساعتي درنگ...»است؟151

 الف.تا دلنواز من خبر از گلشن آورد                        ب.چون لشگري كه رو به سوي دشمن آورد

 ج.آن نرگس و بنفشه كه در دامن آورد                   د.گلچين به پيشگاه تو يك خرمن آورد

 .با توجه به معناي كلمه ، امالي كدام كلمه غلط است؟155

 الف.مسطور= نوشته شده               ب.صلب= برطرف           ج.فتور= سستي            د.سيرت= نهاد

 .غرض از «تافته جدا بافته»چيست؟156

 الف.پارچه ي لطيف ابريشمي كه خوب بافته شده است.

 ت آن را بافته استرب.پارچه ي ابريشمي كه فقط يك نفربا سعي و مرا

 ج.پارچه اي كه در زيبايي بافت «مثل»شده است

 د.براي كساني به كار مي رود كه خود را بهتر از ديگران مي پندارند.

 .كدام گزينه نادرست است؟157

 الف.ناصر خسرو از قصيده سرايان بنام قرن پنجم هـ . ق است.

 ب.ابن سينا از رباعي سرايان مشهور قرن چهارم و پنجم هـ .ق است.

 ج.باباطاهر از دو بيتي سرايان معروف ايران است.

 د.پروين اعتصامي از قصيده سرايان معروف معاصر است.

 .قطعه ، شعري است كه:158

 الف.وزنش يكي است ولي هربيتش قافيه ي جداگانه اي دارد.

 ب.داراي دوبيت است كه هم وزن هستند ولي هم قافيه نيستند.

 ج.مصراعهاي اول و دوم و چهارم آن هم قافيه هستند 
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د.از چند بیت هم وزن و هم قافیه ساخته شده و قافیه در مصرع اول بیت اول رعایت نمی شود 

ست است؟  159.کدام گزینه نادر

الف.نصیحه الملوك کتابی است از امام محمد غزالی. 

ب.جوامع الحکایات از محمد عوفی نویسنده قرن هفتم و آغاز قرن هشتم هـ .ق است. 

ج.اخالق ناصري از خواجه نصیرالدین طوسی است. 

د.شمس الدین محمد جوینی از مورخین معروف قرن هفتم هجري است. 

ودگر یعنی:  160.در

ر            ب.چوبتراش            ج.سالم گذار            د.کشاورز  الف.پرده دا

161.کدام کلمه مناسب جاي خالی در بیت رو به رو است؟  »که... که دریاست من کیست/ گر او هست ، حقا که من 

نیستم« 

الف.آنجا          ب.گودی          ج.جایی          د.زیرا 

.کدام گزینه غلط است؟  162

الف.بهایم جمع بهیمه است    ب.غو کان جمع غوك است     ج.ملوك ، جمع ملک است     د.اوباش جمع اباش است 

163.»هزل« یعنی: 

 الف.بركناري           ب.ترس                ج.شوخي                 د.پست

 .«همام» به كدام معني به كار نرفته است؟164

 الف.سرور                ب.بزرگوار              ج.گرامي                    د.پرتالش 

 . «دلق» يعني :            الف.نوعي شيشه            ب.جامه پشمين               ج.زهر              د.كوچيدن165

ج.بافتن             د.كرم ابريشم 166  .«تنش»يعني:        الف.اضطراب              ب.ضربان

 .«تطاول» يعني:        الف.طوالني ساختن        ب.فروتني          ج.گردن كشي          د.مهلت دادن167
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168.معنی کدام کلمه نادرست است ؟ 

د.ایلغار:عشایر  الف.اشتمال: در برداشتن                  ب.باري: خداوند               ج.نواخت:دلجویی            

169.کدام دو کلمه متشابه است؟ 

الف.چهره – صورت            ب.شب – روز                  ج.خوار – خار                 د.فکر – اندیشه 

.امالي کدام کلمه باتوجه به معنی مقابل آن غلط است؟  170

د.نقاره: طبل کوچک  الف.انگبین:عسل              ب.بنیان گزار : مؤسس            ج.اعزاز : بزرگداشت         

. امالي کدام کلمه باتوجه به معنی مقابل آن غلط است؟  171

د.نیام: غالف  الف.احتمام:کوشش کردن          ب.مناعت:بلند نظري           ج.هامون: دشت               

؟  172.در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد

از به تأ خیر می اف اتد.  الف.چه بسا مدنیت امروز غرب سالیان در

ب.از سراسر جهان شیفته گان آن اعجوبه روزگار به زیارت او می آیند. 

شت.  ج.خواجه به علوم نظري و ریاضیات توجه خاص مبذول دا

د.در غزل موالنا این لحظه هاي هجران و شوق تجدید دیدار نمایان است.  

173.درعبارت»بیان تعسرات فردی حـــتی صوانح زندگانی این شاعـــران ازپیوسته ي شخصیات وهدورسم زم انه خارج 

د.چهار  شده است«چند غلط امالیی وجود دارد؟ الف.یک             ب.دو          ج.سه               

174.در عبارت»کویـــر به رقم اینکه از سخاوت آسمان چندان نسیبی نمی برد مردمانی مهربان و با صفا دارد. مردم 

سمنان به زبان فارسی و با لحجه محلّی خاص سخن می گویند . منوچهري شاعري که شعرش در وصف طبیعت در اوج 

زیبایی است از دامغان بر خواسته است  .« چند غلط امالیی وجود دارد؟ 
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 الف.دو              ب.سه               ج.پنج                   د.چهار

.اگر بيت «هر باغبان كه گل به سوي برزن آورد     شيراز را دوباره به ياد من آورد» بيت اول از مجموعه هفت بيتي 175

 باشد آن مجموعه چه نام دارد؟  الف.قصيده            ب.قطعه              ج.غزل          د. مثنوي

 .كدام فعل نا گذرا است؟    الف.مي ديدند          ب.افتاده بود         ج.آورده اند         د.ديده بودي176

.دربيت«آب درحلق كريمان ازكرم چون نوش ريز/موي براندام خصم ازبيم همچون نيش كن» چندحرف اضافه 177

 ؟داردوجود 

 الف. شش                 ب.پنج                 ج.چهار                د.سه

 .در عبارت«از كرم تو هر دردمندي را طبيبي است »كدام گزينه متمم است؟178

تو            ج.دردمندي          د.گزينه الفوب كرم الف. طبيبي            ب.

 .كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟179

 الف.مجمع علمي             ب.سعادت واقعي        ج.استيالي مغول             د.سعادت مدني

 .كدام بيت، رديف ندارد؟180

 الف.نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد/عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

 ب.باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا / باز گل لعل پوش مي بدراند قبا

  شمار كرد / يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرددج.فضل خداي را كه توان

 د.هر باغبان كه گل به سوي برزن آورد/ شيراز را دوباره به ياد من آورد

 .«عزالدين محمود كاشاني» مولف كدام كتاب است؟181

 الف.مصباح الهدايه            ب.اساس االقتباس          ج.اخالق ناصري           د.كشف االسرار

 .مولف كتاب«مفاتيح العلوم» كيست؟182

 الف.قطب الدين شيرازي        ب.محمد بن احمد خوارزمي          ج.امام فخر رازي        د.شمس الدين آملي
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 » مولف كدام كتاب است؟ امام فخر رازي .«183

الف.دره التاج         ب.نفايس الفنون            ج.جامع ستيني              د.ذخيره خوارزمشاهي 

  چه نقشي دارد؟او.در بيت«آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست/هر كجا هست خدايا به سالمت دارش» 184

 الف.ضمير               ب.مسند              ج.مسنداليه                د.هيچكدام

 .در همان بيت«ش»داراي نقش:185

ب.فاعلي                     ج.اضافي             د.متممي است  الف.مفعولي

 .بيت باال چند جمله است؟186

  جمله5الف. ب جمله                     ب. ججمله             ج. د جمله                 د. 

  چه نقشي دارد؟حافظ.در بيت«حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود/قدمي نه به وداعش كه روان خواهد شد» 187

 الف.بدل           ب.منادا                    ج.مسند اليه             د.فاعل

 .كدام گزينه درست است؟188

 ه و دمنه در قرن ششم توسط ابن مقفع به عربي ترجمه شد.لالف.كلي

 ب.كليله و دمنه توسط نصراهللا منشي در قرن ششم از متن هندي به فارسي ترجمه شد.

 ج. كليله و دمنه توسط نصراهللا منشي در قرن ششم از متن عربي به فارسي ترجمه شد.

 د.الف و ج.

 .در مصراع«موي بر اندام خصم از بيم همچون نيش كن»چند متمم به كار رفته است؟189

 الف.دو متمم           ب.چهار متمم               ج.سه متمم          د.يك متمم

 .كتاب«كشف االسرار و عده االبرار» از كيست؟190
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 اهللا انصاري    ب.خواجه نصير الدين توسي ج.ابوالفضل رشيد الدين ميبدي د.محمدبن محمدغزالي24الف.خواجه ع

 .كدام گزينه مفهوم مصرع«باز گل لعل پوش مي بدراند قبا» را در بر دارد؟191

 الف.گل سرخ رنگ لباس خود را پاره مي كند             ب.گل سرخ لباس سرخ رنگ خود را پاره مي كند

 ج.گل، برگهاي سرخ رنگ خود را باز مي كند           د.گل سرخ مي شكفد

 .«خسته گشتند» در عبارت«به تيغ هجران خسته گشتند» يعني:192

 الف.كسالت داشتن      ب.بيمار شدن        ج.مجروح شدن           د.دور شدن

 ام گزينه از نظر ساختماني با ديگر گزينه ها تفاوت دارد؟د.ك193

 خود رأي           ب.خود پرست          ج.خود شناس          د.خود بين

 .واژه«تاريك» در كدام جمله مسند مي تواند باشد؟194

 الف.همه جا را تاريك ديد     ب.در تاريكي راه مي رفت     ج.شب تاريك از راه رسيد     د.هوا تاريك شد

 .بن مضارع از مصدر«آلودن»چه مي شود؟195

 الف.آلود                    ب.آلو                   ج.آالد                     د.آالي

  در عبارت«روزي داروغه ي شهر بهلول را گفت»:را.واژه 196

 الف.حرف اضافه است           ب.عالمت مفعول است            ج.حرف ربط است          د.حرف نشانه است

  صحيح است؟مرقد.كدام گزينه در مورد واژه 197

  غير مشتق– مشتق           د.مفرد – خاص                ج.عام – جمع             ب.ساده –الف.مركب 

 .مفهوم عبارت«پروردگارا، مارا، راه راست بنماي» در كدام سوره از قرآن آمده است؟198

 الف.سوره توحيد         ب.سوره فلق           ج.سوره حمد             د.سوره نصر

 .در كدام يك از ابيات زير آرايه ي طباق به كار رفته است؟199

 الف.صورت زيباي ظاهر هيچ نيست/ اي برادر سيرت زيبا بيار
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  ب.ور نبود مشربه از زر ناب / با دو كف دست توان خورد آب

 ج.آب در حلق كريمان از كرم چون نوش ريز/موي بر اندام خصم از بيم همچون نيش كن

 د.نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد/عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

 .شكل گرافيكي مقابل نشان دهنده كدام قالب شعري است؟    200

 الف.شعر نو       ب.قطعه           ج.مثنوي         د.قصيده

 .فعل«مي خورد» چه نوع فعلي است؟201

 الف.مضارع التزامي      ب.مضارع استمراري          ج.مضارع اخباري        د.گزينه هاي ب و ج درست است

 .مهمترين و پيچيده ترين ركن زبان چيست؟202

 الف.گفتن              ب.خواندن          ج.نوشتن            د.شنيدن

 .افاده يعني:203

 الف.فايده رساندن         ب.فخر فروشي           ج.ارشاد ديگران          د.بيان كردن

 .كدام واژه غلط معني شده است؟204

 الف. نهار:روز            ب.مسكنت:آسودگي              ج.مصاحبت: هم سخني             د.مصداق : شاهد

  است؟نيامده .عصاره به كدام معني205

 الف. چكيده         ب.شيره          ج.معجون          د.افشره

 .امالي كدام واژه ، با توجه به معني آن نادرست است؟206

 الف.هزل:شوخي            ب.نغاره:نوعي طبل كوچك             ج.فراق: دوري           د.زمام : مهار

 .امالي كدام كلمه به معناي« ايوان سقف دار»درست است؟207

 الف.سفه          ب.ثفه              ج.صفه                د.صفح
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 .كدام گزينه در باره ي خواجه عبد اهللا انصاري نادرست است؟208

 الف.وي شاعر قرن پنجم است                    ب.به زبان فارسي و عربي شعر مي سرود

 ج.در سمر قند به دنيا آمد                       د.مناجات نامه از آثار اوست

 .بهارستان اثر كيست؟209

 الف.سعدي                  ب.جامي                  ج.نظامي                   د.خوجه عبد اهللا انصاري

 ؟ نيست.كدام تركيب وصفي210

 الف.ساختار لغوي       ب.زبان معاصر           ج.وقت ضرورت        د.جهان مادي

 .در عبارت زير چند قيد به كار رفته است؟211

«نا گاه در قسمت باالي قرص تاريك خورشيد ، زبانه  آتشي به رنگ مس گداخته چند لحظه شعله كشيد و بالفاصله 

 حالل نازكي از باالي خورشيد آشكار شد كه گودي آن رو به پايين بود»

 الف.يك قيد          ب.دو قيد           ج.سه قيد             د.چهار قيد

  بسطام» چند اسم خاص و چند اسم عام است؟– كوير – اردكان – معدن –.از ميان اسمهاي«لهجه 212

 الف.دو خاص و سه عام       ب.يك خاص و چهار عام       ج.دو عام و سه خاص      د.سه خاص و دوعام

 .كدام صفت مفعولي نيست؟213

 الف.افكننده           ب.كشته            ج.دويده             د.شكسته

.در عبارت«گفت:گفته ام را پيش از آنكه به تو گفته با شم به او گفته بودم» كدام يك از انواع فعل ماضي وجود 214

 ندارد؟                     الف.مطلق                      ب.بعيد                  ج.نقلي                  د.التزامي

 .متضاد كدام گزينه نادرست است؟215

 .كثرت : قطت            ب.خرد : كالن        ج.صحت : سقم            د. تقدم : تأخيرالف

 .در كدام گزينه روز نقش قيدي دارد؟216
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 الف.روز را غنيمت دان   ب.روز هوا روشن است  ج.روز و شب از بس هم مي آيند  د.روز شبش يكسان است

 .در كدام پاسخ منادا وجود ندارد؟217

 الف.سعدي اگر عاشقي كني و جواني / عشق محمد بس است و آل محمد

 ب.حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود /قدمي نه به وداعش كه روان خواهد شد

 ج.دعاي ما نثارتان دالوران عصر ما/ كه استقامت از شما رسيده كوهسار را

 د.بلبل عاشق تو عمر خواه كه آخر /باغ شود سبزوشاخ گل به برايد

 .مفرد كدام گزينه نادرست است؟218

 الف.عطايا : عطيه          ب.ممالك : مملكت              ج.مناسك : منسك                     د.اقاليم : اقليم

 .با توجه به بيت زير معني واژه ي «دولت» در كدام گزينه نيست؟219

 «بعد از خداي هرچه پرستند هيچ نيست/ بي دولت آنكه بر همه هيچ اختيار كرد»

 الف.بخت             ب.حكومت              ج.دارايي             د.اقبال

 .در جمله ي زير نقش واژه ي «خدا» در كدام گزينه آمده است؟220

 «من همه ي شما جوانان و عزيزان را به خدا مي سپارم»

 الف.مفعول           ب.مسند             ج.قيد                 د.متمم

 .دو واژه «تكبر» و «تواضع» در بيت زير چه رابطه اي با هم دارند؟221

 «گر تكبر مي كني با خواجگان سفله كن/ گر تواضع مي كني با مردم درويش كن»

 الف.متضاد                      ب.هم خانواده                  ج.مترادف               د.متشابه

  يعني:عندليب.222

 الف.عقاب            ب.زاغ             ج.كركس            د.بلبل

 .خواجه شمس الدين محمد، معروف به لسان الغيب در چه قرني مي زيست؟223
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 الف.هفتم            ب.هشتم            ج.نهم            د.دهم

 .كدام گزينه به مفهوم «دست از من بردار» در عبارت زير نزديك تر است؟224

 «شبي در بيابان مكه از بي خوابي پاي رفتنم نماند ،سر بنهادم و شتربان را گفتم : دست ازمن بردار»

 الف.دست مرا رها كن       ب.مراقب من باش        ج.مرا دوست خود بدان       د.مرا به حال خود رها كن

  نگاري» درست است؟مه .كدام گزينه در مورد «نا225

 الف.محل نوشتن تاريخ در باال و سمت راست نامه است          ب.جاي تمبر در سمت چپ روي پاكت است

 ج.نامه يكي از ارزانترين راههاي ارتباط است                   د.عنوان نامه ي دوستانه و نامه اداري يكسان است

  اسم خاص است...............در همه ي گزينه ها جز گزينه ي226

 الف.كاظم              ب.اسالم             ج.كشور               د.تهران

 .با توجه به معني امالي كدام گزينه نادرست است؟227

 الف.ذالل=شفاف                   ب.افراط=زياده روي               ج.بنيان گذار=آغاز گر           د.رسا=بلند

  از كدام شاعر ايراني است؟ديوان كبير يا ديوان شمس.228

 الف.شمس تبريزي              ب.جالل الدين محمد مولوي              ج.عبيد زاكاني           د.سعدي شيرازي

 .در كدام گزينه غلط اماليي نيست؟229

 الف.من از دير باز به نجوم عالقه مند بودم              ب.اگر اهتمام او نبود قالب آنها بيمار مي شدند

 ج.صميميت از ويژگيهاي مردم كوير است           د.در گذشته فر زانگاني از شهرهاي خراسان بزرگ بر خاست

 .كدام گزينه از نظر تعداد جمله ، با ديگر گزينه ها متفاوت است؟230

 الف.آنچه ندارد عوض اي هوشيار            ب.كردش اشارت به گل، بلبل شيرين نوا

 ج.دل به دنيا در نبندد هوشيار           د.حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود

 .دز بيت زير كلمات «قافيه» در كدام گزينه آمده است؟231
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 «گه درختش نام شد گاه آفتاب/گاه بحرش نام شد گاهي سحاب»

 الف.نام شد، نام شد             ب.آفتاب ، سحاب            ج.گاه، گاه              د.درختش ،بحرش

  ...........عبارت زير، ترجمه ي آياتي از سوره 232

 «پروردگارا مارا به راه راست بنماي ، راه آنان كه نيكو كردي آنها را ، نه راه آنان كه بر آنها خشم گرفتي ، و نه گمراهان»

 معه الف.بقره                  ب.توحيد                    ج.حمد               د.ج

  چيست؟گل لعل پوش.در بيت زير مقصود از 233

 «باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا / باز گل لعل پوش مي بدراند قبا»

 الف.گل نرگس              ب.گل سرخ              ج.گل سوسن                 د.گل ياسمن

  همه ي گزينه ها درست است....................جز گزينه ي 234

 الف.ناصر خسرو در قرن پنجم هـ . ق مي زيست. 

 ب.كتاب «فضيلتهاي فراموش شده» نوشته ي مال عباس تربتي است

 ج.خواجه نصير الدين طوسي«رصد خانه ي مراغه » را تأسيس كرد.

 د.ثبت واقعيات در گزارش نويسي ضروري است

 .كدام گزينه به مفهوم بيت زير نزديك تر است ؟235

 «ابر هزار پاره بگيرد ستيغ / چون لشگري كه رو به سوي دشمن آورد»

 الف.هزاران تكه ابر اطراف كوه را مي گيرند، مانند سپاهياني كه به دشمن حمله مي كنند.

 ب.ابرهاي هزار اليه به قله ي كوه مي رسند ، مانند لشگري كه تسليم دشمن مي شوند.

 ج.هزاران تكه ابر از دامنه ي كو باال مي رونــد و دشمن را محاصره مي كنند.

د.هزاران تكه ابر اطراف قله ي كوه را مي گيرند، مانند لشگري كه دشمن را محاصره مي كنند.

 واژگان
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 - كداميك از گزينه هاي زير هم خانواده ي « صانع » است؟236

 الف) مصنوع                           ب) اصنام                    ج) صنعت                             د) الف و ج

- با توجه به مفرد واژه ها كدام گزينه درست است؟237

 الف) حكّام، حكم               ب) فواصل، فصل             ج) مناظره، منظره               د) صور، صورت

- هم خانواده كلمات (ممنون، تحميق، صنع) چيست؟238

 الف) منّت، تحقيق، صنايع                                         ب) يمن، تحقيق، صنعت

 ج) منّت، احمق، صانع                                                د) امن، محقق، صنعت

 - مفرد « امم و خطبا» كدام گزينه مي تواند باشد؟239

 الف) ام، خطبه               ب) امت، خطاب                   ج) امت، خطيب                   د) ام، خطيب

 ؟نيست- كدام يك از كلمات زير جمع 240

 الف) مشكالت                   ب) مقامات                   ج) مالقات                       د) زحمات

 زمام » –- جمع مكسر كلمات روبرو چيست؟ « عقل 241

  ازمه– ازمنه                   د) عقول – ازمنه             ج) عاقل – ازمه                  ب) عقول –الف) عاقل 

 - مفرد « مصالح » در كدام صورت زير صحيح است؟242

د) صلح ج) صالح  الف) صالح                    ب) مصلحت

 - كدام كلمه جمع كلمه « عم » است؟243

ب) عمو                      ج) اعمام                     د) معمم  الف) عموم

- در كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟244

الف) آن چه موجب وسعت تأثير مي شود دوام بقاع آن است.        

 ب) شاگردان خواجه نصير حلقة اتصال اسالف به اخالف شدند.
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 ج) چون مدورات به هم باز نهي بيرون فرجت ها ضايع باشد.

 د) الهي ! از وجود تو هر مفلسي را نصيبي است.

  مصالح » به ترتيب در كدام پاسخ آمده است؟– محارم –- مفرد كلمات « مجامع 245

  صالح – حرم – مصلحت                                          ب) جمع – محرم –الف) مجمع 

  مصلحت– حريم – صالح                                                   د) جميع – حريم –ج) جمع 

 - « معارف » جمع كداميك از كلمات زير است؟246

 الف) عارف                   ب) معروف                    ج) معرفت                         د) عرف

 است؟نادرست- كدام گزينه با توجه به معناي آن 247

 الف) صفّه : ايوان           ب) متأّخر : آخري           ج) غيچ : نام درختچه اي       د) دلق : جامه درويشان

 است؟غلط- امالي كدام كلمه با توجه به معني آن 248

الف) صخره : سنگ بزرگ        ب) هيبت : شكوه و جالل          ج) نَسيب : بهره         د) صواب : درست

- كدام گزينه با گزينه هاي ديگر تفاوت دارد؟249

الف) اميال و ميل             ب) مزايا و مزيت             ج) اطبا و طب                د) عجايب و عجيبه 

  غربت » دو كلمه ......... مي باشند.–- كلمات « قربت 250

 الف) مترادف                      ب) متشابه                   ج) متضاد                 د) هيچكدام

 است؟نادرست- امالي كدام گزينه با توجه به معني آن 251

 الف) باديه = چادر          ب) عاز = حرص            ج) فردوس = بهشت           د) عرضه = نشان دادن

 - مفرد كلمات « نظاير و آفات » به ترتيب كدام گزينه است؟252

  تافته– آفت              د) ناظر – مكافات              ج) نظير – تفته              ب) نظاره –الف) نظر 
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 - مفرد كلمات « افادات، فقها، مناسك » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟253

ب) افاده – فقيه –الف) فايده    منسك– فقيه – منسك

د) فايده – فقيه –ج) مفيد    تمسك– فقه – منسك

 است؟غلط- با توجه به معني امالي كدام كلمه 254

 الف) ايلغار : حمله        ب) اعزاز : گرامي داشتن         ج) خورد و كالن : بزرگ و كوچك          د) فراق : دوري

 - معني « به تفت » كدام گزينه مي باشد؟255

 الف) كم كم                      ب) سوزاندن                  ج) زود                   د) برشته كردن

- كدام گزينه مفرد است؟256

 الف) اغراض                    ب) استنساخ                      ج) اخالف                 د) عطايا

 - مفرد كلمات « بِقاع » و « ممالك » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟257

  مالك– ملك              د) بقعه – مملكت            ج) بقا – مملكت                 ب) بقا –الف) بقعه 

- كدام لغت غلط معني شده است ؟258

 الف) ذكاوت : هوشمندي        ب) تقرير كردن : بيان كردن       ج) دلق : جامه ابريشمي      د) ژيان : خشمگين

 - معني واژه « حرامي » كدام گزينه است؟259

 الف) محرم               ب) مكروه                 ج) راهزن                    د) كارهاي پسنديده

 - مترادف واژه هاي « بربط، احتزاز، اقتضا » به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟260

 الف) مرغابي، روي آوردن، در خور بودن                         ب) تيهو، به حركت درآوردن، در خور بودن

 ج) صداي آواز، تكاندن، الزم داشتن                                د) نوعي ساز، دوري كردن، لزوم

 - مفرد واژه هاي « مقتضيات، سجايا، مناسك » به ترتيب كدامند؟261

 الف) قضايا، سجود، منسك                                        ب) قاضي، سجده، سلوك
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 ج) مقتضي، سجيه، منسك                                        د) تقاضا، سجيه، سلوك

- مفرد واژه هاي (مشاهير، مآخذ، سجايا) به ترتيب كدامند؟262

 الف) مشهور، مأخذ، سجع                           ب) شهرت، اخذ، سجيه

 ج) مشهور، مأخذ، سجيه                             د) شهرت، اخذ، سجده

 - « دست از من بدار » يعني :263

 الف) دستم را بگير              ب) به من كمك كن        ج) دستت را به من بده         د) مرا رها كن

  است؟نادرست- كدام گزينه در مورد « قيل و قال » 264

ب) دو كلمه متشابه اند. الف) به معناي داد و فرياد است.

د) به معني گفت و گو است. .  ج) دو كلمه ي هم خانواده اند

؟نيست- كدام گزينه جمع 265

 الف) اخالف                        ب) آفاق                     ج) افادات                       د) استحكام

 - در مصراع « از درون خستگان انديشه كن » ، « انديشه كن » به چه معنايي به كار رفته است؟266

 الف) تأمل كردن                   ب) انديشه كردن                 ج) ترسيدن               د) تفكر كردن

- مترادف واژه هاي ( بي دولت، نام و ننگ و تك و پو ) به ترتيب كدام است؟267

 الف) بداقبال، آبرو، خوش رفتار                            ب) بدبخت، زشت، جست و جو

د) بداقبال، اعتبار، كوشش  ج) بدبخت، جست و جو، آبرو

- به دو كلمه كه داراي يك معني باشند ولي تلفظ آنها فرق كند مي گويند؟268

 الف) متشابه                       ب) هم خانواده                     ج) مترادف                       د) متضاد

؟نيست- كدام كلمه با كلمات ديگر هم خانواده 269
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ج) مخفف                      د) خائف ب) مخوف  الف) خوف

 گشتند. » معني خسته- در عبارت « خداوندا، ما را از آنان مگردان كه ايشان را به خود بازگذاشتي، تا به تيغ هجران 270

 كلمه اي كه زير آن خط كشيده شده است، چيست؟

ج) بي رمق                     د) افسرده ب) كُشته  الف) مجروح

 - كلمه « تقرير » در عبارت : «گاهي مطلبي را چنان كه براي هم مباحثه تقرير مي كنند برايم تقدير مي كرد» يعني :271

 الف) مي نوشت                   ب) بيان مي كرد                  ج) تكرار مي كرد          د) خالصه مي كرد

 - در بيت « از درون خستگان انديشه كن         وز دعاي مردمِ پرهيزگار » (انديشه كن) يعني :272

 الف) فكر كن               ب) آگاه باش                   ج) به فكر رنج ديدگان باش                   د) بترس

- در بيت زير چند ضمير آشكار و ضمير در فعل به جاي نهاد وجود دارد؟273

 « يك نصيحت بشنو از من كاندر آن نبود غرض                   چون كني رأي مهمي تجربت از پيش كن »

د) سه ج) شش ب) پنج  الف) چهار

 - كدام گزينه در مورد افعال « رفته ايم، خورده بودند، مي شنويد » درست است؟274

 الف) هر سه ماضي هستند.                    ب) به ترتيب ماضي نقلي، ماضي استمراري، مضارع التزامي اند.

 ج) فعل خاص، عام و مضارع اند.           د) فعل خاص، ماضي بعيد و متعدي اند.

- كدام يك از كلمات زير اسم جمع است؟275

 الف) طايفه ها                       ب) مردمان                  ج ) تيم                     د) لشكريان

- كدام يك از گزينه هاي زير، ترتيب اجزاي جمله را بيان مي كند؟276

 الف) نهاد + مسند + مفعول + متمم + فعل                           ب) نهاد + مفعول + متمم + فعل 

 ج) مفعول + نهاد + متمم + فعل                                           د) قيد + مفعول + نهاد + متمم + فعل 

 - با توجه به مصراع مقابل كدام گزينه غلط است ؟ « باز رسيدند شاد، زان سوي عالم چو باد »277
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 الف) باز، قيد            ب) مصراع، يك جمله             ج) باد، متمم               د) رسيدند، ماضي نقلي

 - در اين جمله « من اين هديه را براي برادر تو خريده ام »، «تو» چه نقشي دارد؟278

 الف) مفعول                  ب) مضاف اليه                 ج) مسند                   د) متمم

 - بن و شناسه فعل « گفته بود » به ترتيب چيست؟ 279

  بن شناسه ندارد– شناسه ندارد          د) گفت – ه           ج) بود – بود           ب) گفت –الف) گفت 

 - كدام يك از فعل هاي زير « گذرا » است ؟280

 الف) ايستاد                     ب) دويد                       ج) شناخت                       د) آمد

 ؟نيست- كدام يك از فعل هاي زير مضارع 281

د) مي ناميد  الف) مي رود                  ب) مي انداخت                    ج) مي سازد

 - با توجه به مصراع مقابل كدام غلط است؟ « خوش است به زير مغيالن به راه باديه خفتن »282

  متمم– فعل                د) راه – قيد                 ج) خفت – مسند               ب) زير –الف) خوش 

- ساخت دستوري كدام كلمه با بقيه متفاوت است؟283

د) روا  ب) روان                      ج) دوش  الف) رونده

 - « اساطير» جمع كدام كلمه است؟284

د) سطر  الف) اسطوره                     ب) مسطوره                     ج) سطور

 ؟نيست- در بيت زير كدام گزينه تركيب اضافي 285

 « درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد         نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد »

 الف) درخت دوستي                ب) كام دل               ج) نهال دشمني               د) رنج بيشمار

- جمع مكسر (عقل) كدام يك از كلمات زير مي تواند باشد؟286
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د) عقول   الف) عقال                     ب) عقيل                    ج) عاقل

 - زمان فعل « همي گفتم » چيست؟287

 الف) مضارع اخباري              ب) ماضي استمراري               ج) ماضي بعيد             د) ماضي نقلي

- با توجه به جملة (آنان به خيابان بزرگ شهر رفتند) شهر چه نقشي دارد؟288

 الف) قيد                   ب) مسند                      ج) متمم                    د) مضاف اليه

 ؟نيست- كدام كلمه مركب 289

 الف) خوشبخت                          ب) روزانه                      ج) حكمفرما                    د) حقيقت

 - در عبارت « حاتم طايي را گفتند » « را » به چه معني است؟290

 الف) نشانه مفعول است.            ب) به معني «براي»              ج) به معني «به»           د) به معني «از»

- كدام عبارت درست است؟291

 الف) شناسه جزء ثابت فعل و بن جزء متغير ساختمان فعل است.

 ب) شناسه و بن هر دو در ساختمان فعل تغيير مي كنند.

 ج) شناسه و بن هر دو در وجود فعل ثابت هستند.

 د) شناسه جزء متغير ساختمان فعل و بن جزء ثابت آن است.

- در جمله به جاي اسم مي نشيند و در تركيب هم همان نقش اسم را دارد.292

 الف) مفعول                     ب) ضمير مشترك                         ج) ضمير                             د) نهاد

 - نقش كلمه « ناگاه » در عبارت « ناگاه موش نظر بر گربه افكند » چيست؟293

 الف) قيد                        ب) صفت                              ج) مسند                           د) متمم

  چه نقشي دارد؟تو- در اين جمله « من اين هديه را براي برادر تو خريده ام » 294

 الف) فاعلي                  ب) مفعولي                        ج) مسندي                   د) مضاف اليهي
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 - در كدام مصراع كلمه « گل » نقش متممي دارد؟295

ب) وليكن مدتي با گل نشستم  الف) از محبت خارها گل مي شود

د) بهار گل به سر روزگار مي ريزد  ج) كه در بوستانش هميشه گل است

 ؟نيست- در بيت زير كدام گزينه تركيب اضافي 296

 « درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد                 نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد»

 الف) درخت دوستي                ب) كام دل              ج) نهال دشمني                  د) رنج بي شمار

  را مي برم » نقش ضميرها به ترتيب عبارتند از ....تو با فراقت بندهاي خود من- در جمله « 297

ب) بدل – بدل –الف) فاعل   مفعول – نهاد – مضاف اليه

د) نهاد – مفعول –ج) نهاد   مفعول – مضاف اليه – مضاف اليه

  چيست؟سيه فام- « شنيدم كه لقمان سيه فام بود »، چند جمله است و نقش 298

  مسند– صفت          د) مسنداليه – صفت        ج) فاعل – صفت       ب) دو جمله –الف) يك جمله 

 - اي كارگشاي هر چه هستند « كارگشا » از نظر دستوري چيست؟299

 الف) نهاد                   ب) منادا                      ج) مفعول                      د) اسم مركب 

- در اين بيت چند اسم نكره وجود دارد؟230

 « بادي وزيد و النه مرغي خراب كرد              بشكست بامكي و فرو ريخت بر سري »

 الف) چهار اسم نكره          ب) سه اسم نكره          ج) دو اسم نكره           د) در اين بيت اسم نكره وجود ندارد

 - در جملة زير فاعل « ساختند » چه كلمه اي است؟ 231

 « ابن مقله از جمله كساني است كه از روي خط كوفي، خط جديد ساختند. »

 الف) ابن مقله                  ب) كسان                         ج) خط                  د) از جمله 
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 - نقش نماي متمم ...232

 الف) حرف ربط است            ب) حرف نشانه است           ج) حرف اضافه است            د) هيچكدام

 - در تركيب هاي مقابل كدام گزينه درست است؟   « ناحيه شمال، درة سرسبز، زمان صلح، باغ پرگل »233

 الف) مضاف و مضاف اليه، مضاف و مضاف، موصوف و صفت، مضاف و مضاف اليه

 ب) مضاف و مضاف اليه، صفت و موصوف، مضاف و مضاف اليه، مضاف و مضاف اليه

 ج) صفت و موصوف، صفت و موصوف، مضاف و مضاف اليه ، صفت و موصوف

 د) مضاف و مضاف اليه ، موصوف و صفت ، مضاف و مضاف اليه ، موصوف و صفت

 ؟نيست- كدام بن فعل 234

ب) شكن                        ج) باد                            د) نال  الف) خور

- با توجه به جمله زير كداميك از چهار كلمه داده شده (مسند) مي باشد؟235

 « در تاريخ اسالم ايثارگراني وجود داشته است كه قلم از وصف آنها ناتوان است »

 الف) ايثارگراني                    ب) ناتوان                      ج) وصف                       د) قلم

- در عبارت « گل عزيز است، غنيمت شمريدش صحبت » نقش دستوري « عزيز » و «ش» به ترتيب در چه پاسخي 236

 آمده است؟

  متمم– مضاف اليه          د) مسند – مضاف اليه          ج) مسند – مفعول      ب) مسنداليه –الف) مسند 

- سوم شخص جمع از فعل ماضي نقلي است؟237

 الف) آورديم                   ب) پوشيدند                       ج) خوانديد                   د) خورده اند

- كدام گزينه از نظر ساختمان با گزينه هاي ديگر فرق دارد؟238

 الف) خودكامگي                    ب) خودسازي                  ج) خودستايي                د) خودشناسي

- در بيت مقابل متمم كدام گزينه است؟       « سپاهي ز گُردان كوچ و بلوچ     سگالنده جنگ مانند قوچ » 239
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 الف) كوچ                    ب) گُردان                      ج) بلوچ                         د) سپاهي

 - در مصراع « خروشيد و جوشيد و بركند خاك » فعل « بركَند » چه زماني را نشان مي دهد؟240

 الف) مضارع اخباري               ب) ماضي ساده           ج) ماضي استمراري           د) مضارع التزامي

- كدام گزينه زير از نظر دستوري با بقيه متفاوت است؟241

 الف) ناالن                      ب) گريان                  ج) ميزان                     د) دوان

 ؟ندارد- در كدام گزينه مفعول وجود 242

ب) ز هر گردي برون افتادي از راه  الف) به راهي در، سليمان ديد موري

د) چو در مردم آرام و قوت نديد  ج) چندين هزار منظر زيبا بيافريد

 - در كدام گزينه فعل « متعدي و الزم » هر دو هست؟243

 الف) گفت و شنيد                ب) آورد و برد                     ج) ديد و پرسيد               د) خورد و مرد

 - در كدام گزينه « مسند » وجود دارد؟244

ب) باد كشتي را به گردابي فكند  الف) دل شكسته گشت كشتي بان ز تاب

د) قضا درآمد يكي خشكسال  ج) فتادند در وي مالمت كنان

 - در جملة « مقتول به دست قاتل كشته شد. » «به» كدام گزينه زير است؟245

 الف) حرف اضافه                    ب) متمم                      ج) قيد                         د) حرف ربط 

  گرفت. »را- در جملة مقابل « را » چه نوع حرفي است؟            « روزي داروغه شهر بهلول 246

 الف) حرف نشانه                ب) حرف ربط                 ج) حرف اضافه                      د) مفعول 

 - در عبارت زير مرجع دو ضمير «ش» و «ايشان» به ترتيب كدام است؟247

 « ابوذر از دوستانش خداحافظي كرد و با يكايك ايشان دست داد »
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 الف) دوستان، ابوذر            ب) ابوذر، دوستان               ج) ابوذر، دست            د) دست، دوستان

 - عبارت مقابل چند جمله است؟  « شكوه ها را بنه، خيز و بنگر كه آمد بهاران! »248

 الف) ج جلمه                      ب) د جمله                       ج) ب جمله                   د) الف جمله 

  خفتن » در بيت زير كدام اند؟– بيدار – بر –- نقش « شبها 249

 « شبها بر گاهواره ي من         بيدار نشست و خفتن آموخت »

ب) نهاد – قيد – قيد –الف) قيد   مفعول – قيد – قيد – مفعول

د) نهاد – صفت – قيد –ج) نهاد   قيد – قيد – قيد – مصدر

 - بيت مقابل چند جمله است؟     « هجوم فتنه هاي آسماني            مرا آموخت علم زندگاني »250

 الف) يك جمله                    ب) دو جمله                   ج) سه جمله                    د) چهارجمله

  ؟ندارد- در كدام گزينه « صفت » وجود 251

 الف) شاخه هاي نازك            ب) بهار زيبا               ج) فصل زمستان            د) خورشيد درخشان

 - در مصراع « كي رفته اي ز دل كه تمنّا كنم تو را » « رفته اي » چه نوع ماضي است؟252

د) مطلق  الف) استمراري                ب) نقلي                      ج) بعيد

- ساخت دستوري كدام واژه با كلمه هاي ديگر فرق دارد؟88

 الف) شنيده                       ب) سپيده                     ج) پريده                   د) تنيده

 - نقش «ش» در جمله « مسلمان بايد ذهنش قرآني باشد » چيست؟253

 الف) ضمير سوم شخص مفرد            ب) مفعول                  ج) مضاف اليه               د) متمم

 - نهاد را در مصراع مقابل مشخص كنيد. « وحي آمد سوي موسي از خدا »254

 الف) موسي                ب) خدا                  ج) نهاد حذف شده است.                 د) وحي

 - در بيت زير « روز » چه نقشي دارد؟ 255
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 « اي زورمند، روز ضعيفان سيه مكن            خونابه مي چكد همي از دست انتقام »

 الف) نهاد                            ب) مضاف اليه                     ج) قيد                         د) مفعول 

- در بيت زير چند اسم، جمع هستند؟256

 « بحر آفريد و برّ و درختان و آدمي             خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد »

 الف) يك اسم                ب) دو اسم                    ج) سه اسم               د) جمع وجود ندارد.

 ؟نيست- كدام گزينه صفت 257

ج) رويا                     د) جويا   الف) گويا                        ب) بينا

- بيت زير از چند جمله تشكيل شده است و چند ضمير دارد؟258

 و گفتم كه مشكي يا عبيري          كه از بوي دالويز تو مستم »24« 

ب) سه جمله –الف) دو جمله    سه ضمير– دو ضمير

د) دو جمله –ج) چهار جمله    يك ضمير– دو ضمير

- كدام گزينه از نظر ساختمان با بقيه متفاوت است؟259

 الف) خودباوري                 ب) خودپرستي                  ج) خودسازي                     د) خودآرايي 

 - نقش ضمير متصل « مان » در جملة « خدمتگزاران وطنمان را مي ستاييم » چيست؟260

 الف) متمم                    ب) مضاف اليه                   ج) مفعول                    د) نهاد

 است؟غيرساده- كدام كلمه 261

د) كتابخانه ج) خنده  الف) كاروان                      ب) بيابان

 - در عبارت « مي روم باال تا اوج، من پر از بال و پرَم » كدام كلمه « مسند » است؟262

د) بال و پر ج) پر ب) اوج  الف) باال
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  همچون نيش كن » صحيح مي باشد؟بيم خصم از اندام بر موي- كدام گزينه در مورد مصراع « 263

 الف) موي « مفعول »، اندام «متمم» ، بيم « مضاف اليه »     ب) موي «فاعل»، اندام «متمم»، خصم«مضاف اليه»

 ج) اندام «متمم»، خصم «مضاف اليه»، نيش «مفعول»          د) موي «مفعول»، اندام «متمم»، بيم«متمم»

 - كدام يك از اسم هاي زير به ترتيب « خاص، عام، اسم جمع، مفرد » است؟264

ب) حماسه، ابوموسي، قوم، خانه  الف) ابوموسي، حماسه، قوم، خانه

د) ابوموسي، قوم، حماسه، خانه  ج) حماسه، ابوموسي، درختان، مرد

- كدام كلمه با بقيه فرق دارد؟265

 الف) سوزش                     ب) رفت                      ج) نوازنده                      د) خنده

 - نوع اسمهاي « قالي، وانك، گُلي، كوير » در كدام گزينه به ترتيب مشخص شده است؟266

ب) نكره، خاص، معرفه، عام  الف) معرفه، خاص، نكره، عام

د) معرفه، عام، خاص، نكره  ج) معرفه، خاص، عام، نكره

 - در مصراع « آب شد برف زردكوه سپيد » نهاد كدام است؟267

ج) كوه                             د) زرد  الف) آب                        ب) برف

 - كلمه هاي « كوير، وانك، يك روز » به ترتيب چه نوع اسم هايي هستند؟268

ب) اسم مشتق، اسم عام، اسم معرفه  الف) اسم عام، اسم خاص، اسم نكره

د) اسم عام، اسم نكره، اسم معرفه  ج) اسم خاص، اسم عام، اسم مشتق

- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟269

الف) خودشناسي   ب) خودخواهي   ج) خودبيني  د) خودكامه

- كدام گزينه معرفه است؟270

الف) مادر مهربان   ب) كتاب علي   ج) مجتهد دانشمند د) گل زيبا
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؟نيست- كدام كلمه مشتق 271

الف) مردان   ب) دوان   ج) چرخان  د) روان

- كدام كلمه اسم خاص است؟272

الف) ابوموسي   ب) خليج   ج) رود   د) سرزمين

- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟273

الف) دوان   ب) خندان   ج) شتابان  د) زرتشتيان

؟نيست- كدام گزينه در مورد بيت زير درست 274

« نام نيكو گر بماند ز آدمي  به كزو ماند سراي زرنگار »

الف) نام نيكو : مسند  ب) او : ضمير شخصي  ج) آدمي : متمم  د) بماند : فعل الزم

- در كدام گزينه هر دو اسم جمع هستند؟275

الف) قبيله و طايفه  ب) تابستان و امروز  ج) پايان و امروز  د) امروز و لشگر

  ؟نيست- در كدام گزينه در مورد مصراع « دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين » درست 276

الف) علي : اسم خاص و معرفه   ب) مصراع : يك جمله مركب است.

ج) خداشناس : مشتق    د) اگر : حرف اضافه

  سجايا » كدام گزينه مي تواند باشد؟–- مفرد « غنايم 277

الف) غنم، سجيه   ب) غني، سجا   ج) غنيمت، سجع  د) غنيمت، سجيه

- ساختمان كدام كلمه با كلمه هاي ديگر تفاوت دارد؟278

الف) پرندگان   ب) رفتگان   ج) گروگان  د) آزادگان

 - در عبارت « گفت : گفته ام را پيش از آن كه به تو گفته باشم به او گفته بودم. » كدام فعل وجود ندارد؟279
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الف) ماضي نقلي   ب) ماضي التزامي  ج) ماضي ساده  د) ماضي بعيد

- در بيت زير كدام گزينه براي ( اين - نان - خوان ) درست است؟280

 بگفت اين و پس خوان بياراستند   ***   بخوردند نان را و برخاستند

  مفعول– نهاد – متمم   ب) نهاد – مفعول –الف) صفت 

  مفعول– قيد – مفعول    د) مفعول – مفعول –ج) مفعول 

- كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟281

الف) آتش    ب) لغزش   ج) نگرش  د) تابش

 - در جمله ي « كردستان خطه اي است كوهستاني » كدام گزينه نادرست است؟282

الف) كوهستان : نهاد  ب) خطه : مسند   ج) كردستان : مضاف د) موارد الف و ج

- مفرد كلمه مكاتيب در كدام كلمه آمده است؟283

الف) مكتب   ب) مكاتب   ج) مكاتيب  د) مكتوب

 - نقش « دو تا » در مصراع « باز بنفشه رسيد جانب سوسن دو تا » در كدام گزينه آمده است؟284

الف) مسند    ب) قيد    ج) صفت  د) شبه جمله

- خواجه نصير توسي سعادت واقعي آدمي را در چه موردي قبول ندارد؟285

 ني24الف) سعادت نفساني   ب) سعادت مدني  ج) سعادت دنيوي د) سعادت جسماني 

 - « عزالدين محمود كاشاني » مولف كدام كتاب است؟286

الف) مصباح الهدايه   ب) اساس االقتباس  ج) اخالق ناصري د) كشف االسرار

 چيست؟گل لعل پوش- در بيت زير مقصود از 287

 باز بنفشه رسيد جانب سوسن دو تا   ***    باز گل لعل پوش مي بدراند قبا

الف) گل نرگس   ب) گل سرخ   ج) گل سوسن  د) گل ياسمن
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- كدام كلمه با توجه به معني غلط نوشته شده است؟288

الف) مخاصمه : دشمني ب) آز : حرص  ج) مصونيت : در امان بودن د) زكاوت : هوشمندي

 غم مخور » نقش كلماتي كه زير آنها خط كشيده شده، در كدام دنيا اي پسر وز بهر پند گوش كن- در مصراع « 289

 گزينه آمده است؟

  متمم– مفعول – نهاد   ب) فعل مركب – مفعول –الف) فعل مركب 

  متمم– فاعل – نهاد   د) فعل مركب – فاعل –ج) فعل مركب 

- كداميك از كلمات زير از نظر ساختمان با بقيه فرق دارد؟290

الف) گريان  ب) روان   ج) درختان  د) خندان

- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟291

الف) گزارش  ب) ميز   ج) ليوان   د) دست

 - اسم هاي نكره در بيت مقابل كدامند؟    « اژدهايي خرس را در مي كشيد          شيرمردي رفت و فريادش رسيد »292

الف) اژدهايي  ب) خرس  ج) شيرمردي  د) گزينه الف و ج صحيح است.

 ؟درست نيست- كدام گزينه در مورد مصراع « دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين » 293

الف) علي : اسم خاص و معرفه  ب) مصراع : يك جمله مركب است

ج) خداشناس : مشتق   د) اگر : حرف اضافه

- كدام يك صفت مفعولي است؟294

الف) ورزيده   ب) سراينده  ج) كوبنده  د) بيننده

 ؟نادرست است- در جمله ي « گفت : گفته ام را پيش از اينكه به تو بگويم به او گفته بودم » كدام گزينه 295

الف) ماضي ساده  ب) ماضي بعيد  ج) ماضي نقلي  د) مضارع التزامي
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- در كدام گزينه بن مضارع وجود ندارد؟296

الف) رفتن   ب) خنديدن   ج) دويدن  د) دانستن

- ساخت كداميك با ديگر گزينه ها متفاوت است؟297

الف) دوخت و دوز   ب) پخت و پز   ج) افت و خيز  د) سوخت و سوز

  » چيست؟م- در عبارت « پاي رفتنم نماند » نقش « 298

الف) مضاف اليه  ب) متمم   ج) شناسه  د) مفعول

 - جمع مكسر كلمه ي « زمام » چيست؟299

الف) زمائم  ب) زمامها  ج) ازمه   د) ازمنه

- در بيت مقابل كدام كلمه ها مفعولند؟ « درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد *** نهال دشمني بر كن كه 300

 رنج بيشمار آرد »

  دشمني– درخت – نهال – دشمني   ب) كام – كام –الف) درخت 

  رنج– نهال – كام – رنج   د) درخت – نهال – دل –ج) درخت 

- ساختار دستوري كدام گزينه متفاوت است؟301

الف) گران  ب) لرزان  ج) دمان   د) دوان

- كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟302

الف) كجاست اهل دلي تا بگويمت چون شد  ب) چون او ديگر، مادر ايام نزايد

ج)چون نيامدي، رفتم    د) به سينما نمي روم چون امتحان دارم

 - سوم شخص مفرد تمام فعل هاي ماضي شناسه ندارد، به جز ماضي ...........303

 الف) نقلي                            ب) استمراري                             ج) بعيد                                  د) التزامي

- كدام فعل شناسه ندارد؟304
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ج)  مي شنيد                         د) مي پريد  الف) مي خريد                     ب) مي دويد

 - « را » در پايان كدام مصراع نشانه ي مفعولي نيست؟305

ب) كه باور مي كند آرامش توفان و تندر را  الف) كه باور مي كند افتادن سرو تناور را

د) طلوع آفتابي ديگر آمد روز ديگر را  ج) كه بر ما مي نشاند هر زمان دامان گوهر را

- نوشته اي كه ويژگي هاي اقليمي و منابع مختلف و خلق و خو، آداب و رسوم و هنرهاي دستي مردم هر منطقه را306

 بيان مي كند؟

ج) سفرنامه                            د) داستان  الف) مراعات نظير                 ب) تك نگاري

 - كتاب « فضيلت هاي فراموش شده » در مورد زندگي چه شخصيتي است؟307

 الف) حسينعلي راشد           ب) مالعباس تربتي                    ج) دكتر صناعي                      د) استاد مينوي

 - كدام عبارت در مورد « نامه ي سرگشاده » درست نيست؟308

 الف) يك قالب ادبي كه نويسنده افكار و عقايد خود را درباره ي موضوع خاصي بيان مي كند.

 ب) يكي از انواع نامه است كه مخاطبان آن گروه وسيعي از افراد جامعه هستند.

 ج) نامه ي سرگشاده بايد كوتاه و در حد يك مقاله يا گزارش چند صفحه اي باشد.

 د) نامه ي سرگشاده گيرنده ي خاصي ندارد و بنابراين پست نمي شود.

 - مشوق « موالنا » در سرودن « مثنوي » كه بود؟309

 الف) شمس تبريزي                       ب) حسام الدين چلپي                  ج) صالح الدين زركوب                   د) بهاء ولد

 - مؤلفين كتاب هاي « بهارستان، مثنوي نان و حلوا، مصباح الهدايه » در كدام گزينه آمده اند؟310

 الف) جامي، شيخ بهايي، عزالدين محمود كاشاني                             ب) مولوي، شيخ جام، جامي 

 ج) مولوي، شيخ بهايي، عزالدين محمود كاشاني                               د) سعدي، شيخ جام، جامي
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 - مثنوي معنوي در ........................ دفتر و طي ....................... سال سروده شد.311

  سال14 – دفتر 3 سال                  د) 6 – دفتر 6 سال                     ج) 6 – دفتر 14 سال             ب) 14 – دفتر 6الف) 

- در كدام گزينه حرف اضافه وجود دارد؟312

 الف) چون شب شد، برگشتم                                    ب) درس خود را بخوان تا ياد بگيري

 ج) از اينجا تا تهران راهي نيست                              د) دو روز است كه او را نديده ام چون سرگرم امتحان بودم

 - مفرد كلمه ي « مكاتيب » در كدام گزينه آمده است؟313

 الف) مكتوب                                 ب) مكاتب                               ج) مكتب                               د) مكاتيب

- موضوع ................... معموالً بيان عواطف و احساسات، وصف طبيعت يا گفتگو از ايام جواني است.314

 الف) قصيده                                 ب) غزل                                    ج) مثنوي                               د) قطعه

 » كلمات  زدندپيمانه آدم بسرشتند و به گل ميخانه زدند       در  مالئكدوش ديدم كه - در بيت « 315

 مشخص شده به ترتيب .......

  متممي– مفعولي – متممي – متممي                                       ب) نهادي –الف) نهادي- مفعولي- مفعولي 

  مفعولي– متممي – مفعولي – مفعولي                                     د) نهادي – مفعولي – مفعولي –ج) مسندي 

- با توجه به بيت مقابل كدام گزينه درست است؟       « گه درختش نام شد، گاه آفتاب          گاه بحرش نام شد، 316

 گاهي سحاب»

  آفتاب : مسند– نام : مسند – آفتاب : متمم                     ب) بحر : نهاد – درخت : مسند –الف) نام : نهاد 

  سحاب : متمم– بحر : مسند – سحاب : مسند                      د) نام : نهاد – درخت : مسند –ج) نام : نهاد 

 - مفهوم جمله ي « در تئاتر هم حسي قوي است » كدام گزينه است؟317

 الف) رويارويي تماشاگر و هنرمند       ب) القاي نگرش انديشه    ج) براي بيان ارتباط بيشتر     د) بيان احساس و انديشه

 - شعر « اي آزادي » سروده ي كيست و مترجم آن كيست؟318
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ب) پل الوار –الف) ژول ورن    محمدتقي غياثي– محمدتقي غياثي

د) ژول ورن –ج) پل الوار    محمد جعفر ياحقي– محمدجعفر ياحقي

- كدام دسته از كلمات زير مشتق است؟319

ب) منش – خسته – دوست دار –الف) تالش    هدايا– زنده – دمار – ديبا

د) خواهش – الله زار – كوهسار –ج) كتابخانه    فريبا– خنده – رفتار – كارگاه

- ساخت كداميك با ديگر گزينه ها متفاوت است؟320

ج) افت و خيز                       د) سوخت و سوز  الف) دوخت و دوز                        ب) پخت و پز

- كدام يك از گزينه ها از خواص لطيفه ي ادبي است؟321

الف) خنداندن بيشتر                     ب) تعبير دشوار                       ج) فهم مشكل                         د) درون مايه ي 

 فكاهي

 - كدام گزينه در مورد مصراع « دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين » درست نيست؟322

 الف) علي : اسم خاص و معرفه     ب) مصراع : يك جمله مركب است.   ج) خداشناس : مشتق     د) اگر : حرف اضافه

 چيست؟ و چه آرايه اي دارد؟گل لعل پوش- در بيت زير مقصود از 323

 « باز بنفشه رسيد جانب سوسن دو تا                باز گل لعل پوش مي بدراند قبا »

ب) گل سرخ –الف) گل نرگس    آرايه ي تضاد– آرايه ي تشخيص

د) گل نرگس –ج) گل سرخ   آرايه ي تضاد – آرايه ي تشخيص

- با توجه به معني امالي كدام كلمه نادرست است؟324

 الف) خورد و كالن : كوچك و بزرگ              ب) اعتال : برتري        ج) متعارف : معمولي                د) همام : سرور

- در كدام گزينه حرف ربط و حرف اضافه مشترك هستند؟325
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  كه– به                               د) از – تا                            ج) چون – بر                               ب) چون –الف) تا 

  زمام » به ترتيب چيست؟–- جمع مكسر « عقل 326

  ازمه– ازمنه                         د) عقول – ازمنه                      ج) عاقل – ازمه                      ب) عقول –الف) عاقل 

- كدام گزينه از نظر دستوري با بقيه متفاوت است؟327

الف) ناالن                                ب) گريان                                   ج) ميزان                                     د) دوان
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 ابتدایی تا کنکور درسی از سواالتنمونھ 
 لطفا بھ. ھستند جھت عضویت اعالم میگرددکانال اصلی  کھ زیر  مجموعھ لینک تمامی کانالھای تخصصی

 این پیام را ارسال کنید دوستان و آشنایان خود نیز
بھ یادآوری می باشد کھ نرم افزار تلگرام گوشی ھا برای پیوستن بھ این کانالھا می بایست آپدیت و بھ الزم 

  روز باشد.
 با تشکر

 کالس اول دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دھم )
https://telegram.me/questions10 

 دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( یازدھم )کالس دوم 
https://telegram.me/questions11 

 کالس سوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دوازدھم )
https://telegram.me/questions12 

 جھت پیش دانشگاھی و کنکور کانال اصلی
https://telegram.me/questions 

 نال کالس اول ابتدایی کا
https://telegram.me/questions1 

 کانال کالس دوم ابتدایی
https://telegram.me/questions2 

 کانال کالس سوم ابتدایی
https://telegram.me/questions3 

 کانال کالس چھارم ابتدایی
ps://telegram.me/questions4htt 

 کانال کالس پنجم ابتدایی
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 کانال کالس ششم ابتدایی
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 کانال کالس ھفتم 
https://telegram.me/questions7 
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	الف. طبيبي            ب.كرم تو            ج.دردمندي          د.گزينه الفوب
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	الف.نام شد، نام شد             ب.آفتاب ، سحاب            ج.گاه، گاه              د.درختش ،بحرش
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