


 

 

 باسمه تعالي

   تاريخ آزمون:                 سواالت آزمون ادبيات                     نام و نام خانوادگي: 

  پايه:

 بارم  رديف

 چيزي سفارش مي كند؟حكايت زير به چه  0

 «.فايده كردند: يكي آنكه اندوخت و نخورد و ديگر آنكه آموخت و نكرد يدو كس رنج بيهوده بردند و سعي ب»

 د( كسب تجربه               ج( عمل به آموخته ها   ب( آموختن   الف( خوردن 

 

 مربوط به كدام خان است؟« برشبزد تيغ و بنداخت از بر سرش / فرو ريخت چون رود خون از »بيت  5

 د( خان پنجم      ج( خان چهارم    ب( خان سوم               الف( خان دوم 
 

 رابطه جفت واژه هاي زير در كدام گزينه يكسان نيست؟ 3

    شوكت و عظمت   ،  حادثه و اتفاق  ،   الف( اتحاد و يكي شدن

 نغمه و آهنگ   ،   فراز و بلندي   ب( بي گمان و قطعاً،

  تاختن و حمله كردن  ،   اكنون و فعالً   ،  ج( فراز و فرود

 محقق و پژوهشگر   ،   تهي مغز و نادان ،   د( هيمه و هيزم

 

 نوشته زير از كتاب ......................... نقل شده و نويسنده آن .................. مي باشد. 4

 «هاي تنبل يا خطاكار است كه مي خواهند براي خطاي خود بهانه اي داشته باشندقسمت و سرنوشت بهانه آدم »

  ظهيري سمرقندي –ب( سندباد نامه     ابوعلي بلعمي –الف( تاريخ بلعمي 

  واعط كاشفي –د( انوار سهيلي     سعدي  –ج( گلستان 

 

 در هنگام نوشتن از چه نكاتي بايد خودداري كرد؟ 2

  ب( رعايت كوتاه نويسي   ه نويسي الف( رعايت ساد

 د( رعايت ادبي نويسي      ج( رعايت خوانانويسي

 

 به تنگ آمدن كنايه از: 6

   د( همه موارد ج( تنگ شدن دل  ب( تنگ شدن زمان  الف( خسته شدن 
 

 در ميان تركيب هاي زير چند تركيب اضافي وجود دارد؟ 9

 جهان پهلوان –زبان فرانسوي  –سرود ملي  –دفاع مقدس  –نيكوكردار  –آتشگر گيني 

  4د(     3ج(     5ب(    0الف( 

 

 در كدام مصراع منادا نيامده است؟ 8

 چون تو كجا نادره گفتاري هست ،ب( سعديا  الف( همچو حافظ غريب در ره عشق 

  جهان پادشاهي تو راست ،د( خدايا بي يار خود هرگز نمي كردي سفر  ،ج( شهريارا

 

 وطن را به چه چيزهايي تشبيه كرده است؟« اي وطن»نادر ابراهيمي در شعر  7

 ب( راز شعر حافظ، آواز قناري   الف( رويش در بهاران، جان در بدن 

 د( همه موارد    ج( باران بهاري، سبزي چمن 

 

 آذر گشسب در شاهنامه كنايه از چيست؟ 01

 ب( هر چيز مورد ستايش و نيايش    الف( آتش تيز و تند 

 د( نام يكي از سه آتش مقدس                      ج( نام يكي از پهلوانان 

 

 به كدام يك از كلمات زير مي توان گزار اضافه كرد. 00

  د( خدمت  ج( بنيان   ب( عالمت   الف( قانون 
 

 ندارد.در كدام گزينه تشبيه وجود  05

 ب( چون شيري كه از پيش آهو گذشت   ايران نباشد تن من مباد  الف( چو

 د( چون شيران جنگي، برآشفتند   ج( چون شير به خود، سپه شكن باش 

 

 همه گزينه ها به جز گزينه ......................... به نثر است. 03

 اخالق ناصريد(   ج( كليله و دمنه   ب( بوستان   الف( گلستان 
 



 

 

 در كدام يك از گزينه هاي زير، كلمه ها از لحاظ تعداد هجا، به طور صحيح در يك گروه قرار مي گيرند؟ 04

  تب( دل دار، دلبر، محبّ    الف( رفتن، دل دار، سربازي

 د( رفتن، سرباز، دل داري    ج( رفتني، دل داري، گل كاري

 

 هستند.« اسم، فعل، صفت، ضمير» كلمات در كدام گزينه به ترتيب 02

 ب( ايران، خوردم، زيبا، ايشان   الف( آرام، رفتند، پدرش، آبي 

 د( امين، خوردني، وحشتناك، او   ج( راننده، بارش، سرما، آهو 

 

 رابطه فكر و افكار مانند رابطه ............. و .............. است. 06

 د( علم و عالم   ج( قصد و قاصد  مطالبب( مطلب و  الف( عدل و عادل 
 

 هم خانواده كدام گروه از كلمات زير به درستي به كار نرفته است؟ 09

 ب( عمليات، استعمال، اعمال، معمولي   الف( تعليم، معلومات، استعالم، علما 

 د( منظومه، انتظام، مظمون، منظم   ج( منظور، نظارت، منظره، ناظر 

 

 يك نويسنده خوب كدام مورد ضرورتي ندارد؟براي  08

 ب( استفاده از حس چشايي   الف( خوب و دقيق ديدن 

 د( استفاده از زمان مناسب و مكان مناسب    ج( خوب و دقيق گوش دادن 

 

 كدام گزينه متفاوت است؟ 07

 د( افراط و تفريط ج( غريب و قريب   ب( فراز و فرود   الف( لبالب و لبريز 
 

 چه نقشي دارد.« من»ضمير « و اتحاد اعضاي اين خانه ام يوطن خانه شماست و من عامل پيوستگ»در جمله  51

 د( گزاره   ج( مفعول    ب( قيد   الف( نهاد 
 

 دهخدا كدام اطالعات آمده است؟در لغت نامه  50

 د( همه موارد   ج( كاربرد كلمه    ب( طرز تلفظ كلمه  الف( معناي كلمه
 

 يه شخصيت بخشي وجود ندارد؟ادر كدام گزينه آر 55

 ب( گل به راز زندگي اشاره كرده است  الف( هر گل و برگي كه هست ياد خدا مي كند

 د( ز ما خدمت آيد، خدايي تو راست   ج( اي شكم خيره به ناني بساز 

 

 نه را به جاي به استفاده شده است؟در كدام گزي 53

 ب( حكيمي را پرسيدند         حكيم برادران را نصيحت كرد بزرگمهرالف( 

 د( لقمان را گفتند                          ج( مردمان راست گويان را دوست دارند

 

 رفته است؟ چه آرايه هايي به كار« بزد تيغ و بنداخت از بر سرش / فرو ريخت چون رود خون از برش»در بيت  54

  د( كنابه، تشبيه ج( تشبيه، مبالغه  ب( استعاره، تشبيه   مبالغه، تلميحالف( 
 

 كداميك جزو حروف ندا نيست؟ 52

 د( الف آخر اسم خاص    ج( با                ب( يا   الف( اي 
 

 كدام مصراع جمله نيست؟ 56

 ج( برگ درختان سبز در نظر هوشيار                   الف( باز به گردون رسيد ناله هر مرغ زار 

 د( خدا را در دل خود جوي يك چند      ج( به نام آنكه جان را فكرت آموخت 

 

 نهاد كدام است؟« خواهند رفت 5همراه ديگر دوستان خود به پيتزا دانش آموزان كالس ششم يك به»در جمله  59

 يك به همراه ديگر دوستان خودب( دانش آموزان كالس    الف( دانش آموزان كالس يك 

 د( دانش آموزان و دوستان    خواهند رفت  5ج( به پيتزا

 

  .وض شان بي آب استحخدا را ديدي همت كن و بگو ماهي ها  ،تو اگر در تپش باغ 

   موفق باشيد 

 


