
  آبانآبان  33آمادگي براي آزمون آمادگي براي آزمون   
 

   18تا  7هاي   صفحه: نگارش/ 24تا  8هاي   صفحه: فارسي

  هاي كتاب بوستان سعدي، بيت كدام گزينه از اين كتاب انتخاب شده است؟ با توجه به ويژگي - 1
  چو دانا يكي گوي و پرورده گوي/ وي گ ز نادان ده مردهكن ) پرهيز(حذر ) 1
 اي مرحبا از بر يار آمده/ م باد صبا اي نفس خرّ) 2

  داري طاقت نماند ما را) صبر(گر تو شكيب / مشتاقي و صبوري از حد گذشت يارا ) 3
 وين دالويزي و دلبندي نباشد موي را/ من بدين خوبي و زيبايي نديدم روي را ) 4

 ؟شده استنوشته  نادرسته از نظر اماليي ژچند وا ،هاي زير واژهبين در  - 2

  »تور و تله -بيحوده -اهوالپرسي -خطاكار -جمع هواس -مايع خشنودي -لطف و سفا«
    پنج ) 1
  سه) 2
  چهار) 3
  شش) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 3

  .ابوعلي بلعمي انجام شده است دست فارسي به به »تاريخ طبري«ي  ترجمه) 1
  .لقاسم حالت استاابو اثرو سرود فعلي جمهوري اسالمي ايران  »ديوان حالت«) 2
  .داستان هفت وزير است ،»سندبادنامه«نام ديگر ) 3
 .را از فارسي دري به نثر روان ترجمه كرده است »سندبادنامه« ،ظهيري سمرقندي) 4

 شود؟ ديده مي» پرسشي«و » خبري«ي  هر دو نوع جمله ،در كدام گزينه - 4

  و صحرا را بگذاريم باغبه ديگران / يا كه وقت بهار است تا من و تو به همب) 1
  د روي زيبا رانخطا بود كه نبين/ باشد خطا نظرخ زيبا ر ركه گفت د) 2
  را حلواكه  مرچنان به ذوق و ارادت خو/ تبه دوستي كه اگر زهر باشد از دست) 3
  خر شبان يلدا راكه آخري بود آ/ دردم اميد درمان است هنوز با همه) 4

 ؟نيستندخانواده  تمام كلمات دو به دو، همدر كدام گزينه،  - 5

    )خادم -خدمت( /)واقعيت -مواقع() 1

  )عقيده -اعتقاد( /)محمود -محمد) (2

  )انقالب -قلب( /)كمال -كلمه) (3

 )مراتب -ترتيب( /)تصوير -صورت) (4



 آبانآبان  33براي آزمونبراي آزمون  آمادگيآمادگي  

 د؟دار تري بيشزير ارتباط معنايي  عبارتكدام مثل با مفهوم  - 6

  ».يابد اي در زمين مي كسي كه در راه خدا هجرت كند، جاهاي امن فراوان و گسترده«
    .ماند ماه زير ابر پنهان نمي) 1
  .از خدا بركت ،از تو حركت) 2
  .رسد رسد، آدم به آدم مي كوه به كوه نمي) 3
  .گيري از همان دست مي ،از هر دست بدي) 4

 ارتباط دارد؟» تت افزون كندشكر نعمت، نعم«المثل  كدام بيت با ضرب - 7

  بشنو تو اين حكايت ،دان عشقي گر نكته/ دلنوازم شكري است با شكايت زان يار) 1
  ده ز دست كليدگنج خواهي م)/ فراوان(يد مزد گنج شكر باشد كلي) 2
  كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را/ ا راعسلطان كه رساند اين د) همراهان(به مالزمان ) 3
  ستوبر حسب آرزوست همه كار و بار د/ بخت كارساز مددخدا كه از شكر ) 4

  .پاسخ دهيد 10تا  8 به سؤاالت ،با توجه به ابيات زير* 
  زنجير آن گيسو ببين  ي عقل و جان را بسته/ رو ببين اي دلكش بگويم خال آن مه نكته«

  ك مو ببيني ي جا بسته ندل آ صد صاحب نجا/ ي باد صباست ي زلفش تماشاخانه حلقه
  گو خدا را رو مبين آن رو ببين اي مالمت/ اند عابدان آفتاب از دلبر ما غافل

  ست و نبيند مثلش از هر سو ببين نديده كس /جوي او ز خود فارغ شدم و اين كه من در جست
 »)نانپيچ: برمتاب( تيزي شمشير بنگر قوت بازو ببين/ از مراد شاه منصور اي فلك سر برمتاب

 شود؟ در كدام بيت يافت مي »غفلت«ي  ي واژه هخانواد هم - 8

  بيت اول) 2    بيت دوم) 1
  بيت سوم) 4    بيت چهارم) 3

رساند، در كدام  يك يا مجموع چند كلمه است كه پيام كاملي را از گوينده به شنونده مي ،» جمله«كه  با توجه به اين - 9
  است؟ تر كم تبيت تعداد جمال

  اولبيت ) 2    بيت پنجم) 1
  سومبيت ) 4    دومبيت ) 3

 است؟ تر بيشكدام بيت، تعداد جمالت خبري در  - 10

  بيت سوم) 2    اولبيت ) 1
  چهارمبيت ) 4    پنجم بيت) 3



  
 

  

  » 1«ي  گزينه - 1

ي آداب صحبت است كه در  نيز درباره» 1«ي  بيت گزينه. موضوع كتاب بوستان سعدي اخالق، تربيت، سياست و اجتماعيات است

 .باب تربيت كتاب بوستان آمده است

  »1« ي گزينه - 2

  :كلمات نادرست صورت صحيح

 »بيهوده -احوالپرسي -جمع حواس -ي خشنودي مايه -لطف و صفا«

  »2« ي گزينه - 3

  .لقاسم حالت استاي ابو نخستين سرود جمهوري اسالمي ايران سروده

  »2« ي گزينه - 4

  .است يع دوم خبراع اول پرسشي و مصرامصر ،»2«در بيت گزينه ي 

  »3« ي گزينه - 5

  .خانواده نيستند هم» كلمه و كمال«هاي  واژه

  »2« ي گزينه - 6

  .ارتباط معنايي دارد »از خدا بركت ،از تو حركت«صورت سؤال با مثل  عبارت

  »2« ي گزينه - 7

اوانش، موجب لطف و بخشـش  هاي فر خاطر نعمت اين است كه تشكر از خداوند به» 2«ي  المثل صورت سؤال و بيت گزينه مفهوم ضرب

  .شود تر او مي بيش

  

  



  
 

  »4« ي گزينه - 8

  .است كه در بيت سوم آمده است» غفلت«ي  ي كلمه خانواده ، هم»غافل«

  »3« ي گزينه - 9

  :ها بررسي گزينه

   قوت بازو ببين تيزي شمشير بنگر/ از مراد شاه منصور سر بر متاب اي فلك: بيت پنجم :»1«ي  ينهگز
  4ي  جمله            3ي  جمله                          2ي  جمله                   1ي  جمله                                      

  زنجير آن گيسو ببين  ي عقل و جان را بسته/ رو ببين خال آن مه ويماي دلكش بگ نكته: بيت اول: »2«ي  گزينه
  3ي  جمله                                  2ي  جمله                1ي  جمله                                             

  ي يك مو ببين جا بسته آن دل جان صد صاحب/ ي باد صباست ي زلفش تماشاخانه حلقه: دومبيت : »3«ي  گزينه
    2ي  جمله  1ي  جمله  

  آن رو ببين خدا را رو مبين گو اي مالمت/ اند عابدان آفتاب از دلبر ما غافل: ومسبيت : »4«ي  گزينه
  4ي  جمله        3ي  جمله        2ي  جمله                         1ي  جمله                                                            

  »4« ي گزينه - 10

  :ها بررسي گزينه

  ي خبري جمله  1اي دلكش بگويم  نكته: بيت اول» 1«ي  گزينه

  ي خبري جمله  1اند  عابدان آفتاب از دلبر ما غافل: بيت سوم: »2«ي  گزينه

  .ي خبري ندارد جمله: بيت پنجم: »3«ي  گزينه

  ي خبري جمله  3نبيند مثلش / ست كس نديده/ ز خود فارغ شدم: بيت چهارم: »4«ي  گزينه

 

  

 


