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ادبیاتفارسی

با توجه به معنی کدام گزینه درست است ؟

 )1رادان :جوانمردان -ارمغان :هدیه -ظفرمند :پیروزی -چیرگی :تسلط -عیان :آشکار
 )2عیان :ثروتمندان -مآل اندیش :ثروت دوست -دلق :لباس درویشان -نوازنده :نوازشگر
 )3خس :فرومایه -مآل اندیش :عاقبت اندیش -دولت :مقام -پندار :وهم ،گمان
 )4خامه :قلم -سپند :مقدس -زکاوت :تیزهوشی -شمایل :چهره

)23

در کدام عبارت غلط امالیی وجود ندارد ؟

 )1بهلول برخاست و فرمود :تو دعوی دانایی می کردی ،اکنون که به نادانی خود معترف شدی ،تو را بیاموزم.
 ) 2وقتی جوالحه ای به وزارت رسیده بود ،هر روز بامداد برخواستی و در خانه را باز کردی و تنها در آنجا شدی
 ) 3خورشید از پشت کوه ها سرک می کشید و صالح ها و کاله های آهنی را برق می انداخت.
 )4به مورچه و کوچکی جثهی آن بنگر که چگونه عضمت خلقت او با چشم و اندیشة انسان درک نمی شود.
 )23در کدام گزینه توضیح آمده با شخص مقابل آن همخوانی ندارد ؟
 )1عارف معروف و عالم دینی (حدود قرن دوم و سوم) و از کسانی که دربارة علم توحید در بغداد سخن گفته است (جنید)
 )2از نوادگان فتحعلی شاه قاجار و از شاعران دربار قاجار که به زودی از شاعری دربار کناره گرفت (قاآنی شیرازی)
 )3شاعری پرکار که عنوان ملک الشعرایی را از شاه عباس دوم صفوی دریافت کرد (صائب تبریزی)
 )4نخستین زن تاریخ نویس کُرد در ایران که به دو زبان فارسی و کردی شعر سروده است (مستوره کردستانی)
 )20در «هر خانوادة منظم ایرانی ،هنجارهای اخالقی و فرهنگی وجود دارد» کدام گزینه صحیح است ؟
 )1هنجار :معیار« -اخالقی» و «فرهنگی» مضاف الیه هستند.

 )2هنجار :قانون -ایرانی مضاف الیه است.

 )3هنجار :روش« -هر» وابسته پسین و صفت مبهم است.

 )4هنجار :قاعده« -هر» وابسته پیشین و صفت مبهم است.

 )59بیت «پیر گفتا که چه عزت زین به /که نیم بر در تو بالین نه» چند جمله است و نقش «به» در مصرع اول چیست ؟
 )1سه جمله -مسند

 )2چهار جمله -مسند

 )3دو جمله -صفت

 )4سه جمله -متمم

 )54زمان های فعل های «می رفتی ،خواهم گفت ،بشنوم» به ترتیب در کدام گزینه آورده شده است ؟
 )1گذشته ،حال ،آینده

 )2حال ،گذشته ،آینده

 )53کدام گزینه در مورد «نوجوانی به جوانی مغرور

 )3گذشته ،آینده ،حال

 )4حال ،آینده ،گذشته.

رخش پندار همی راند ز دور» نادرست است ؟

« )1رخش پندار» اضافه تشبیهی است.

« )2نوجوان» نهاد و هستة گروه اسمی است.

« )3رخش پندار» مفعول هستة گروه اسمی است.

 )4این بیت یک جمله دارد.
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 )52آرایه بیت زیر در کدام گزینه نیامده است ؟
«نیت من در نماز و در دعا

ترس بود و وحشت از خشم خدا»

 )1پیش از اینها خاطرم دلگیر بود

از خدا در ذهنم این تصویر بود

 )2ماه برق کوچکی از تاج او

هر ستاره پولکی از تاج او

 )3پیش از اینها فکر میکردم خدا

خانه ای دارد میان ابرها

 )4با وضویی دست و رویی تازه کرد

با دل خود گفتگویی تازه کرد.

 )55کدام گزینه در خصوص تشبیه «ملخ دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمیدارد» نادرست است ؟
 )1ملخ :مشبه -برداشتن اشیاء :وجه شبه
 )2دو پای ملخ :مشبه -داس :مشبه به
 )3داس :مشبه به -مانند :ادات تشبیه
 )4تیر و منحنی بودن :وجه شبه -دو پای ملخ :مشبه
 )54قالب شعری همه گزینه ها به جز گزینهی  .....................مثنوی است ؟
 )1بوستان

 )3شاهنامه

 )2لیلی و مجنون

 )4گلستان

 )59عبارت زیر چند جمله دارد ؟
«چون مادرم چنان دید ،دعا کرد و گفت :یا رب ،تو از وی خشنود باش»
 )1سه جمله

 )3چهار جمله

 )2شش جمله

 )4پنج جمله

 )53کدام گزینه معنای دقیق تر بیت زیر است ؟
«کنم از جیب نظر تا دامن

چه عزیزی که نکردی با من»

 ) 1سر تا پایم را نگاه می کنم ،چه بسیار محبت و لطف به من کرده ای و در حق من روا داشته ای.
 )2از جیب تا دامنم را نگاه می کنم ،بسیار لطف هایی که در حق من نکرده ای.
 )3سر تا پایم را نگاه می کنم ،کدام محبت را در حق من کرده ای؟
 )4تمام وجودم را می نگرم ،هیچ محبتی به من نکرده ای.
 )53مصراع «نگشت آسایشم یک لحظه دمساز» با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد ؟
 )1مرا در دام ها بسیار بستند

 )2گهی از گربه ترسیدم گه از باز

 )3ز رنج خستگی درمانده در راه

 )4زبالم کودکان پرها شکستند.

 )50بیت «یکی را به سر برنهد تاج بخت

یکی را به خاک اندر آرد ز تخت» با همة ابیات تناسب معنایی دارد ،بجز ؟

 )1یکی را همی تاج شاهی دهد

یکی را به دریا به ماهی دهد.

 )2کاله سعادت یکی بر سرش

گلیم شقاوت یکی بر درش.

 )3یکی را ز ماهی رساند به ماه

یکی را ز مه اندر آرد به چاه

 )4یکی را که در بند بینی مخند

مبادا که روزی درافتی به بند.

پایههشتــم

بسمهتعالی

آز

آزمــون جـامـع

شـماره 1

دفترچه  3سؤاالت دروس عمومی

تاریخ آزمون 09/90/32 :
زمان آزمون 54 :دقیقه

 )49کدام عبارت با مصراع دوم بیت «جهان متفق بر الهیتش /فرومانده از کنه ماهیتش» قرابت معنایی دارد ؟
 )1یا مَن ال یَعلَمُ کیفَ هُوَ الّا هو :ای آنکه جز او نمی داند او چگونه است.
 ) 2الحمدهلل الذی لیس لِقَضائهِ دافع :خدای را سپاس که برای حکمش برگرداننده ای نیست.
 )3اَتْمَمتُ عَلیّ سوابغ االنعام :نعمت های کاملت را بر من تمام کردی.
 )4اللهم اجعلنی اخشاکَ کانّی اراک :خدایا چنانم کن که از تو بترسم ،گویی که تو را می بینم

عربی

 )44در کدام گزینه کلمه بدرستی معنی شده است؟
َ َ
البسیطة :آسان
)1

)2د َّ
راسیة :تحصیل
ِ

َّ
ریاضیة :ورزش
)3

قاطعُ :برنده
ِ )4

 )43در کدام گزینه ،کلمات با هم مترادف نیستند؟
َ )1عن ِ /من

َ ََ َ
َ )2رف َع  /اخذ

َ
َ )3جمیل  /قبیح

َ َ
لف َ /و َ
راء
 )4خ

 )42در کدام گزینه ،فعل مضارع وجود دارد؟
َ )1ن َجحنا في َّ
َّ
الماضی ِة
الس َن ِة

َ
َ َ َ َ َ َ
واک ِه
مع الف ِ
 )2انت تبدأین ِبج ِ

َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ّ
عام َو شکرت ِللل ِه
 )3اکلت الط

ُ َّ َ
َ
َ َ َ
يء َحي
الماء کل ش ٍ
 )4و جعلنا ِمن ِ

 )45مفرد و جمع کلمه ،در کدام گزینه درست بیان نشده است؟
َ َ َ
طیئة  /خطایا
 )1خ

َ
َ )2بلد ِ /بالد

َ
َ )3م َرض َ /مرضی

َ
/م َهن
ِ )4مهنة ِ

ادین إلي َ
 )44برای سؤالی کردن عبارت « َذ َه َب َخ َ
الص ّی َ
مس ُة َّ
الغاب ِة » کدام کلمه پرسشی به کار نمی آید؟
َ )1
أین

ِ )2لماذا

َ
)3کم

َ )4من

 )49معنای اسم اشاره در کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
ُ
َ )1من هؤالء األطفال؟

َ َ
تان
)2
هاتان ِ
نتان ،نظیف ِ
الب ِ
ِ

مون ناج َ
 )3هؤالء ُم َع ِّل َ
حون
ِ
ِ

َ
فان
)4
لدانِ ،
واق ِ
هذان الو ِ
ِ

َ َ
َ َ َ
 )43مضارع افعال ماضی ( ذه َبت ،ذهبت) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
ذه ُب َ /ت َ
َ )1ت َ
ذه َ
بین

ذه ُب َ /ت َ
َ )2ت َ
ذه ُب

ذه ُب َ /ت َ
َ )3ی َ
ذه ُب

ذه ُب َ /ی َ
َ )4ت َ
ذه ُب

 )43جاهای خالی عبارت زیر با افعال کدام گزینه کامل می شود؟
َ َ
َ ُ ُ َ
األخشاب أم اختک .................؟ »
« ا أنت ...............
عین َ /ت َ
َ )1ت َ
جم َ
جم ُع

جم ُع َ /ی َ
َ )2ت َ
جم ُع

جم ُع َ /ت َ
َ )3ت َ
جم َ
عین

جم ُع َ /ت َ
َ )4ت َ
جم ُع
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 )40کدام گزینه درست معنی شده است؟
َ )1ع َ
الرجوعَ .أت َ
لیک ب ُّ
فه ُم؟  /باید برگردی .آیا می فهمی؟
ِ
ِ

ُ ُّ َّ ُ
یون  /من چشم پزشک را دوست دارم
 )2أنا أ ِحب ِطب الع ِ

َ َ ُ ُّ
ُ
الم َه ِن  /کشور به هر شغلی نیاز دارد
البالد ِبحاج ٍة الی کل ِ
ِ )3

َ )4انا ُم َم ِّر َض ٌة اخد ُم ّ
الن َ
اس  /من کارمندم به مردم خدمت می کنم
ِ

 )99در کدام گزینه ،همه افعال مضارع هستند؟
َ َُ َ َ
َ َُ
لت ،نسأل
 )1اسأل ،سأ ِ

جینَ ،ی ُ
خر َ
خر ُج َ ،ت ُ
َ )2ا ُ
خرج

َ َ ُ
بتَ ،ذ َه َبتَ ،ت َ
ذه ُب
 )3ذ ه

َ
َ َ َ
فر ُح ،ف ِرحنا ،ف ِر َحت
 )4ی

 )94کدام جمله بر اساس واقعیت ،درست است؟
هن ُت ُه َّ
َ )1ا َلخ ّب ُاز م َ
الت ُ
دریس
ِ

ُ
َّ ُّ َ ٌ َ
یع الک ُت ِب
 )2الصف مکان ِلب ِ

َ ُ ُ ّ
الوقت ِمثل الذ َه ِب
)3

ُ َ َُ َ ََ َ
ِّ )4
البق َرة
السنجاب اکبر ِمن

 )93در کدام گزینه ،یک کلمه ناهماهنگ از نظر معنایی یا دستوری آمده است؟
ُ
َ
َ )1یوم – اسبوع  -شهر

ُ
َ
الثالثا – ّ
الر ِابع  -الخمیس
)2

در َسة َ -م َ
َ )3م َ
کت َبة – َم َ
صنع

هذان  -هذا
هؤالء –
)4
ِ
ِ

 )92جاهای خالی عبارت زیر  ،با ضمائم کدام گزینه کامل نمی شود ؟
روسـ » .........
« ِ ..................
حان فی ِد ِ
بان ِ
ناج ِ
طال ِ
َ )1ن ُ
حن  -نا

ُ )2هما ُ -هما

ُ )3هم ُ -هم

َ
ُ
 )4ا ُنتما  -کما

 )95نوع افعال زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
َ
ُ َ ُ
« ساف َر – َسأصیر – تسأل »
 )1مستقبل  -مستقبل  -مضارع

 )2مضارع – مستقبل  -ماضی

 )3مستقبل – ماضی  -مضارع

 )94در کدام گزینه ،فعل مناسب بکار رفته است؟
َ
َ َ َ ََ ُ ََ
األرض
البق َر ِة َعلی
 )1جلست ولد
ِ
َ
َ ُ ُ ُّ َ َ
س ِمنها
 )3یسأل ام الفر ِ

َ )2ت َ
ذه ُب ُأختی ا َلی َ
الم َ
در َس ِة
ِ
َ َ ُ
َ َ َ ُ
سبوع
 )4سارجع ِالی ِبالدی قبل اال ِ

 )4ماضی – مستقبل – مضارع

