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هذت آسهَى40دقیقِ  آسهَى هستوزی فارسی یاسدّن _اس درس ستایص تا درس ّفتن

:سَاالت  

 

در هصزع ) یقیي هزد را دیذُ تیٌٌذُ کزد ( ًْاد جولِ کذام است ؟ (.1  

.تیٌٌذ4ُ.یقیي           3.دیذُ                   2.هزد              1               

 2.( هؼٌی ٍاصُ ّای ) هذّلت،  هَسن، فزخٌذُ، صٌن، هحجَب( تِ تزتیة در کذام گشیٌِ صحیح است؟

تت، پَضیذُ.فزٍهایگی، سهاى، خجستِ، 2. پَضیذُ، تت، خجستِ، سهاى، فزٍهایگی                         1  

.خجستِ،سهاى، پَضیذُ،تت، فزٍهایگی4پَضیذ                         فزٍهایگی ، تت، خجستِ، سهاى، .  3  

.( کلوِ )سًذگاًی( اس ًظز ساختواى کلوِ چگًَِ است؟3  

.ًٍذی4.سادُ              3. هزکة             2.هزکة ًٍذی      1            

ّوِ ادتارّا اقثال گزدد( کذام ًَع ارتثاط تیي ٍاصُ ّا تزقزار         //    حال گزدد ) اگز لطفص قزیي تیت.(در 4

؟است  



ّن آٍا.4        تضوي.3             تزادف.2              تضاد.1             

 5.( در جولِ) ضادی ای تِ آى تسیاری ، تیزُ ضذ (هسٌذالیِ جولِ کذام است ؟

.تسیاری4.آى             3.تیزُ                  2  .ضادی            1          

 6.(در ػثارت) ٍ تثزدم ٍ راُ یافتن ٍ تزساًیذم ٍ اهیز تخَاًذ ٍ گفت"ًیک آهذ"( چٌذ جولِ ٍجَد دارد؟

.ضص جول4ِ.ّفت جولِ        3.سِ جولِ       2.پٌج جولِ      1       

 7.(در کذام گشیٌِ جولِ ) زهرا کتاب می خواند( تِ ضکل صحیح هجَْل ضذُ است؟

..چیشی خَاًذُ ضذ4  .سّزا کذام کتاب را خَاًذ   3. کتاب خَاًذُ ضذ   2.یکی کتاب را خَاًذ          1  

 8.( " سری کِ سلطاى هحوَد تِ غشٍ اس تتخاًِ ّا تِ ضوطیز تیاٍردُ تاضذ "  ضوطیز هجاس است اس...

.سختی4. جٌگ         3.فزهاى          2.تیغ           1          

.(در تیت) ّز ًفس آٍاس ػطق هی رسذ اس چپ ٍ راست    //    ها تِ فلک هی رٍین ، ػشم تواضا کِ 9

 راست؟کذام آرایِ ّا ٍجَد دارد ؟

غ، هزاػات الٌظیز.استؼارُ ، پارادٍکس، سج2. هزاػات الٌظیز، ٍاج آرایی، تطثیِ               1  

. هجاس، تطخیص ، تضاد ، کٌایِ، تلویح4.تکزار، تٌاقض، ایْام، تطخیص                   3  

.( در جولِ)) ضاٌّاهِ ، ضاّکار ارسضوٌذ فزدٍسی ، درتزدارًذُ داستاًْای اساطیزی ٍ حواسی است.(( کذام 10

 ًقص تثؼی ٍجَد دارد؟

    . تکزار ٍ هؼطَف4. تکزار ٍ تذل       3. تذل ٍ هؼطَف     2.  هؼطَف ٍ تکزار       1         

11.(در تیت)) ًْاى هی گطت رٍی رٍضي رٍس   //  تِ سیز داهي ضة در سیاّی (هسٌذ جولِ کذام گشیٌِ 

 است؟



.سیاّی4   ًْاى           .3.ضة            2. داهي                  1             

.( درتیت)) در آى سیواب گَى اهَاج لزساى//خیال تاسُ ای در خَاب هی دیذ(( کذام آرایِ هطاّذُ هی ضَد؟12  

. تطخیص4.ایْام                3. تٌاقض ًوا        2.تطثیِ                 1         

.(  تٌای سًذگی تز آب دیذى    کٌایِ است اس...13  

. ًاپایذاری سًذگی2آب لذت تخص دیذى               .سًذگی را هاًٌذ 1  

. سًذگی را سزضار اس ضیزیٌی دیذى4.سًذگی را در ّوِ حال سخت دیذى                  3  

.(ًَع اضافِ در تزکیة) چطن طوغ ( کذام است ؟ 14  

. استؼاری4. تیاًی             3. تخصیصی         2. تطثیْی          1      

لوِ ) جْاًگیز(  اس ًظز ساختواى کلوِ چگًَِ است؟.(  ک15  

. ساد4ُ. ًٍذی هزکة      3. ًٍذی           2. هزکة          1      

.(تیت)) تزداضتِ دل س کار اٍ تخت // درهاًذ پذر تِ کار اٍ سخت(( چِ هفَْهی دارد؟16  

. پذر اس  هجٌَى ٍ ػاقثت کارش ًا اهیذ ضذ         1  

هجٌَى ًااهیذ ضذًذ ٍ اس راٌّوایی اش  ًاتَاى. اقَام اس 2    

. تخت ٍ اقثال اس هجٌَى، رٍی تزگزداًذ، پذرش در حل هطکل اٍ تِ ضذت ًاتَاى ٍ درهاًذُ ضذ3  

. تخت ٍ اقثال در هقاتل اٍ ساًَ سدًذ ٍ اٍ تَاًست پذر خَد را قاًغ کٌذ4  

17.(در تیت)) دریاب کِ هثتالی ػطقن  // آساد کي اس تالی ػطقن(( ًقص ضویز ) م(تِ تزتیة در کلوِ )ػطقن( 

 کذام است؟

. فؼل اسٌادی، هسٌذ4. فؼل اسٌادی، هفؼَل      3. هسٌذ، هفؼَل     2. هضاف الیِ، هفؼَل    1    



خاًِ آب ٍ گِل آدم ،هي هی "اِنی خالٌِق بََشراً ِمن طیٌن" : .(در ػثارت) چَى کار تِ خلقت آدم رسیذ، گفت18 

 ساسم ( کذام آرایِ ّا ٍجَد دارد؟

.  تکزار، ٍاج آرایی4.تطثیِ، ایْام    3. تضویي ، استؼارُ   2.تطخیص، تٌاقض ًوا     1     

 19.(  ًَع اضافِ در تزکیة ) گَّز ػطق ( کذام است؟

. تطثیْی 4. تخصیصی         3. اقتزاًی                2. استؼاری                  1     

) تَ را تِ حضزت هی تزم کِ اس تَ خلیفتی هی آفزیٌذ( در کذام گشیٌِ صحیح است؟.( هفَْم جولِ 20  

.  تَ را تِ پیطگاُ خذا هی تزم تا اس تَ جاًطیٌی تزای خَد خلق کٌذ.1   

.تَ را تِ حضَر سزٍرت هی تزم تا  تَ را تِ خالفت تؼییي کٌذ2  

جثاری است .ًشد خلیفِ ا. حضَرت در 3  

هَجَدات خلیفِ اٍ تز سهیي  ّستٌذ.. در پیطگاُ خذا ّوِ 4  

 

 

                                                                        

   

 

 


