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  ::هاها  معرفی نشانهمعرفی نشانه
  ::استاست  سؤالسؤالهر هر   آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتکه بیانکه بیاناست است استفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زیر به شرح زیر   هاییهایینشانهنشانه  سؤالسؤالهر هر   ييشناسنامهشناسنامهدر در 

  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسؤالسؤال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   سؤالسؤالباشد كه به اين باشد كه به اين كنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

 
  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   معيت شركتمعيت شركتبه معناي جبه معناي ج
  

  

  

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ایناین  دردر  ..تهیه شده استتهیه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها سؤالسؤالبندي بندي سطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،کتابکتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

منطقی منطقی     بدیهی است که این نمودار باید شیببدیهی است که این نمودار باید شیب. . استاست  ها تنظیم شدهها تنظیم شدهسؤالسؤالي ي   و شمارهو شماره  سؤالسؤالنمودار براساس درصد مراجعه به نمودار براساس درصد مراجعه به 

  ..ودودشش  تر میتر می  رویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کمرویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کم  داشته باشد و هرچه رو به پایان میداشته باشد و هرچه رو به پایان می

هاسؤالسطح    نسبتاً دشوار: سطح اول دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
سؤالشماره   34 -1  67 -35  102 -68  

 درصد مراجعه 80 -85   64 -79  18 -63  
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هاي نسبتاً دشوار  سؤال
 

 

  .پاسخ دهند سؤال 5به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 7يا  6به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 8به بيش از  سؤال 10به باال از هر  6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 ؟داردن ، غلط اماليي وجود در كدام گزينه - 1

  6698  06/05/96  %75  %85  

  .سيلي خورده بود، سخت آذرده شد كهدوستي  )1

  . هاي صهرا بنويسيم تا بادها، آن را پاك كنند را روي شن  بايد آن )2

  .ام سيلي زد امروز بهترين دوست من بر چحره )3

  .ي آب استراحت كنند ميم گرفتند كنار بركهها تص آن )4

  است؟  نادرستي كدام گزينه  معني كلمه - 2
  6698  06/05/96  %60  %85  

  سنگين: موزون) 2    زار سبزه: مرغزار) 1

  فرصت مناسب : غنيمت) 4    بهار: ربيع) 3

 ؟نيست، كدام گزينه صحيح »محبت«با توجه به حكايت  - 3

  25471  07/08/95  %43  %85  

  .هاي دوستانمان گذشت داشته باشيم ست نسبت به بديبهتر ا) 1

 .گاهي بايد در هنگام خشم، خود را كنترل كنيم و تصميم بهتري بگيريم) 2

  .گاه نبايد از دست دوستانمان آزرده شويم هيچ) 3

  . هاي دوستانمان را فراموش كنيم هرگز نبايد خوبي) 4

  است؟  وتمتفا، با بقيه گزينه محل قرار گرفتن فعل در كدام - 4
  7470  03/06/96  %69  %84  

  ماست  خيال روي تو در هر طريق همره) 2  اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست؟) 1

  ي توست رواق منظر چشم من آشيانه) 4  وزد از چمن نسيم بهشت مي) 3
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  ؟هستندمناسب زير براي عبارت گزينه  كدامعالئم نگارشي  - 5
هاي صحرا بنويسيم تا بادها  بايد روي شن ( ) دهد ا را آزار ميوقتي كسي م ( ) ( ) ديگري لبخندي زد و گفت

  ( ) ( )آن را پاك كنند( ) 
  20479  21/07/96  %67  %84  

1 /: ( » / ، / ، /!/ «  2 /! ( » /، /،. // «  3 /! (، /» /، /. /«    4 /: (» /، /، /«. /  

  كند؟ درستي بيان مي كدام گزينه، قافيه را در ابيات زير به -6
  كاز قطره بهر گوش تو آويزه ساختم/ گفتو اي  د ابر بر گل پژمردهباري«

  »بگرفتم آب پاك ز دريا و تاختم/ ات ز گرد از بهر شستن رخ پاكيزه
  34582  09/11/94  %66  %84  

  پاك -پاكيزه ) 4    تاختم  -ساختم ) 3  پاكيزه -آويزه ) 2  آويزه -پژمرده ) 1

  ؟نيستافيه هاي زير، كدام گزينه ق با توجه به بيت - 7

  قربان مهرباني و لطف و صفاي تو/ اي مادر عزيز كه جانم فداي تو) الف
  دلِ جادوان زو پر از بيم كرد/ ميانش به خنجر به دو نيم كرد) ب

  از خرمن صد گياه، بهتر/  پرور گل دماغ يك دسته) ج

  فروريخت چون رود، خون از برَش/ بزد تيغ و بنداخت از بر، سرش) د
  31005  06/09/94  %58  %84  

 بيم) 4    خون) 3  بهتر) 2  فداي) 1

  ؟ گيرند نميكدام دسته از كلمات، با هم در يك گروه قرار  - 8
  7187  20/05/96  %48  %84  

  معلومات ـ تعليمات ـ عمليات ) 2  متفكّران ـ افكار ـ تفكّر ) 1

  حاصل ـ محصول ـ تحصيل ) 4  حافظ ـ محفوظ ـ حفاظت ) 3

 است؟ نرفتهخانواده به درستي به كار  زير، كلمات هم در كدام گروه از كلمات - 9

  31924  21/08/95  %46  %84  

 عمليات ـ استعمال ـ اعمال ـ معمولي ) 2  تعليم ـ معلومات ـ استعالم ـ علما ) 1

  منظومه ـ انتظام ـ مظنون ـ منظّم ) 4  منظور ـ نظارت ـ منظره ـ ناظر ) 3
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  است؟  متفاوتنوع كدام جمله با بقيه  - 10

  7470  03/06/96  %46  %84  

  گراي و بدو شو بلند   به دانش) 1

  داري آموز از ماكيان وطن) 2

  چند روزي مرا تحمل كن) 3

  جدا شد يكي چشمه از كوهسار) 4

 مشخص شده است؟  درستي بههاي قافيه  هاي زير، واژه يك از گزينه در كدام - 11

  20479  21/07/96  %17  %84  

  هر مرغِ زار ي نالهباز به گردون رسيد، / رغزارمباد بهاري وزيد از طرف ) 1

  ها بوستاندر سبزه و باغ و / ياد تو نيست هيچ مرغي بي) 2

  ها آشيانذكر تو كند در / سيمرغ و عقاب و باز و شاهين

  ها كاروان توي  بدرقه بي/ عشقهرگز نرسد به منزل ) 3

  ؟ ياد خداوندگارواندخبلبل و قمري چه / كند مي خداياد  ،هر گل و برگي كه هست) 4

 است؟ نشدهكدام گزينه، به درستي معنا  - 12

  18272  23/07/95  %17  %84  

  .به نام خدايي كه انديشيدن را به جان آدمي آموخت: كه جان را فكرت آموخت به نام آن) 1

  .تمامي جهان خلقت تجلّي نور حق تعالي است: جهان، جمله فروغ نور حق دان) 2

  .ي هر مرغ ضعيف و ناتوان به آسمان رسيد دوباره صدا و ناله: ي هر مرغ زار نالهباز به گردون رسيد، ) 3

  .برخيز و از لذّت بردن از باد بهاري غفلت نكن: خيز و غنيمت شمار، جنبش باد ربيع) 4

 است؟  تر بيشتا از بقيه  2هاي اماليي  در كدام گزينه، تعداد غلط - 13

  23986  08/08/94  %78  %83  

  سهل است اگر كه جان دهم اكنون براي تو/  اي مرا ز كه جان دادهاي مادر عزي )1

  .گذارند آواز يا حيواناتي كه گوشتشان خراكي است، مي هاي زيبا و خوش دام و طور و تله را هميشه براي مرغ )2

  .» …ي زيركي و هوشياري، باز هم اشتباه كردم  درست است، من با همه«: هدهد گفت )3

  .شوند ها ناگهان به طمع دانه گرفتار مي هوش خودت مغرور نباش، مرغزياد به عقل و  )4
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  ها در بيت زير است؟ ي قرارگيري آن ها در كدام بيت، همانند شيوه ي قرارگيري قافيه شيوه - 14
  »معرفت كردگار ،هر ورقش دفتري است/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار«

  36727  20/01/95  %73  %83  

  بر من خسته بگريد ز سر سوز امشب/ شمع كسي نيست كه اوگر بميرم به جز از ) 1
  و در شب فكند تاب) حلقه(بر مه كشيد چنبر / نقاب   روي شب ديشب درآمد آن بت مه) 2
  ببرد آبم و خون در دل كباب انداخت/ كباب شد دلم از سوز سينه و آتش عشق) 3
  ؟ ي گالب كجاست آخر آن شيشه/ تا به كي اشك بر رخ افشانيم؟) 4

 است؟ نشدهاي  هاي زير اشاره يك از گزينه ، به كدام»معرفت آفريدگار«در درس  - 15

  18272  23/07/95  %56  %83  

  .عبادت به تقليد، گمراهي است )1
  .اند دريا و درختان همه در تسبيح ،كوه )2
  پرستش كن خداي جاودان را )3
  .خداي را بشناس و سپاس او بگزار )4

  تر است؟ هاي وصفي از بقيه كم يبدر كدام گزينه، تعداد ترك -16
  34454  25/10/94  %51  %83  

، آن مرد بزرگ، آن امامِ بزرگوار، آفتابِ درخشـاني  )ع(در شبِ تاريكي كه راه از چاه مشخّص نبود، حضرت علي ) 1
  .بود كه راه را روشن مي كرد

  .كوچكم ديگر طاقت ندارددلِ . ها گوش سپرد اند و بايد به آن هاي موزونِ دلم شنيدني شده ناله) 2
تـرسِ مرگبـاري تمـامِ    . خواست به من كمـك كنـد تـا سـقوط نكـنم      دست كيوان به سمت من دراز شده بود و مي) 3

  .وجودم را فرا گرفته بود
از مرد دانايي كه به عشق ِدانش، دست از دنيا شسته، خواهش كرديم كه حكايت ايـن عشـقِ شـيرين را بـراي مـا      ) 4

  . تعريف كند

 دارد؟ تري بيشها با بيت زير، تناسب معنايي  يت كدام يك از گزينهب - 17

  »ها در سبزه و باغ و بوستان/ ياد تو نيست هيچ مرغي بي«  
  19385  24/07/94  %49  %83  

  بلبل و قمري چه خواند؟ ياد خداوندگار/ كند هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي) 1
  ها كاروان ي تو بدرقه بي/ هرگز نرسد به منزل عشق) 2
  است، معرفت كردگار  هر ورقش دفتري/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار) 3
  ي هر مرغ زار باز به گردون رسيد، ناله/ باد بهاري وزيد از طرف مرغزار) 4
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 است؟ نادرستدر ميان واژگان زير، معني چند واژه  - 18

 »تراشيدن: حك/  هنگام زمستان: ربيع/ نيكوكاري : فضل /شناخت به علم و دانش : معرفت /سنجيده : موزون«  

  18272  23/07/95  %36  %83  

  يك) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

 ، كدام گزينه درست است؟»هدهد«با توجه به داستان  - 19

  35163  19/09/95  %32  %83  

  . قسمت و سرنوشت در زندگي انسان بسيار مؤثر است) 1

 . گذارند نميصيادان در پهن كردن دام، ميان كالغ و هدهد فرقي ) 2

  . ارتباط دارد» از ماست كه بر ماست«المثل  اين داستان با ضرب) 3

  . كرد چنان بر اشتباه خود اصرار مي در پايان داستان، هدهد هم) 4

 كدام گزينه به مفهوم بيت زير اشاره دارد؟  - 20

  » با همه زيركي به دام افتاد/ رميد از دام  مرغ زيرك كه مي«
  7470  03/06/96  %71  %82  

    .هاي هوشيار گرفتار نخواهند شد انسان) 1

  .انسان خطاكار هميشه يك بهانه دارد) 2

  .هاي زيرك شود تواند موجب گرفتاري انسان غفلت، مي) 3

  .شود هوشياري و زيركي باعث رها شدن از دام مي) 4

 . است …سندبادنامه اثر  - 21

  23986  08/08/94  %65  %82  

  مهدي آذريزدي )2    سعدي )1

  محمدبن علي ظهيري سمرقندي )4    بوعلي بلعميا )3

 تواند باشد؟ هاي خداوند مي هايي براي شناخت بهتر آفريده هاي زير، مانند پنجره كدام يك از گزينه - 22

  25471  07/08/95  %62  %82  

 تفكّر، ايمان، علم، عمل، اعتقادات) 2  تفكّر، علم، اعتقادات، عمل، لطف) 1

  اخالق  تفكّر، ايمان، علم، عمل،) 4  ب، ايمان به خالقدقّت، شناخت خود، اخالق خو) 3
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 .زيسته است مي....... سروده و ابوعلي بلعمي در قرن ........ را » به نام آن كه جان را فكرت آموخت«شعر  - 23

  18272  23/07/95  %44  %82  

  چهارم -سعدي  )2  پنجم -شيخ محمود شبستري  )1

  پنجم -سعدي  )4  چهارم –شيخ محمود شبستري  )3

 وجود دارد؟ ) موصوف و صفت(چند تركيب وصفي  ،در بيت زير - 24

  »ست، معرفت كردگار هر ورقش دفتري/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار«

  19385  24/07/94  %34  %82  

 سه )4    دو )3  يك )2  صفر )1

 هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ ي بيت هاي قافيه واژه - 25

  گفتن اندر زبان آفريد سخن/ به نام خدايي كه جان آفريد«

  »پذير كريم خطابخش پوزش/ ي دستگير خداوند بخشنده
  23986  08/08/94  %30  %82  

  .ي بيت دوم قافيه» پذير پوزش«و » دستگير«ي بيت اول است و  قافيه» زبان«و » جان«) 1

  .ي بيت دوم قافيه» پذير«و » دستگير«ي بيت اول است و  قافيه» زبان«و » جان«) 2

  .در بيت دوم» پذير پوزش«و » دستگير«در بيت اول قافيه است و » فريدآ«) 3

  .»پذير دستگير و پوزش«در بيت اول قافيه است و در بيت دوم » زبان آفريد«و » جان آفريد«) 4

  ي متن زير، ايراد نگارشي دارد؟ شده كدام بخش مشخص - 26

هاي  مزارع و باغبه سمت  خيزكنان و تجسهر روز صبح . احمد كودكي خود را در روستايي زيبا گذراند«

كرد و با خود به خانه  چيزي پيدا مي ها ميون بوتهگاه از . پرداخت ها به بازي مي رفت و در آن مي روستا

  ».كتك خورده بود بابت اين كارچند باري . برد مي

  34582  09/11/94  %65  %81  

    بخش دوم ) 2     بخش نخست) 1

  بخش چهارم) 4    بخش سوم) 3
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 كدام يك از ابيات زير، كلمات متضاد وجود دارد؟  رد - 27

  18272  23/07/95  %62  %81  

  همه عالم، كتاب حق تعالي است/ به نزد آن كه جانش در تجلّي است ) 1

  ي خويش  اند از ديده نشاني داده/ در او هر چه بگفتند از كم و بيش ) 2

  گر جوي برو از بهر او، چشم د/ خرد را نيست تاب نور آن روي ) 3

  ي هر مرغِ زار  باز به گردون رسيد، ناله/ باد بهاري وزيد از طرف مرغزار ) 4

 مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  - 28

  » ست، معرفت كردگار هر ورقش دفتري/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار «
  7187  20/05/96  %54  %81  

 . طبيعت استي هوشياري  دهنده هاي درختان نشان رنگ سبز برگ) 1

  .توان نسبت به طبيعت معرفت پيدا كرد با شناخت خداوند مي) 2

 . در نظر انسان متفكر، هر برگ درخت راهي براي شناخت خدا است) 3

  . هوش، با تفكر در طبيعت به دوست داشتن خداوند پي خواهد برد هر انسان با) 4

 است؟ نشدهدر كدام گزينه، نهاد به درستي مشخّص  - 29

  31924  21/08/95  %37  %81  

  ) ابر(زند  كمان پل مي ابر با رنگين/ پيش پاي او به رسم پيشواز ) 1

 ) دهقان(دهقان چو تنور خود از اين هيمه برافروخت ) 2

  )نهاد پنهان است(خيز و غنيمت شمار، جنبش باد ربيع ) 3

  ) اي رشته(اي برگردنم افكنده دوست  رشته) 4

  ي معنايي دارد؟كدام گزينه با عبارت زير نزديك - 30

  ».ها را روي شن نوشت ها را بايد روي سنگ و بدي محبت«
  25471  07/08/95  %65  %80  

  يار گردد) مشكالت(به هنگام مصائب / از تو گر سنگي ببيند) مهرباني(عطوفت ) 1

  اگر مهر و عطوفت يار گردد/ ها باز گردد در صندوق دل) 2

  ا به دل زنجير گردانه محبت/ ها را همه در راه بگذار بدي) 3

  رسوا بسازش) وفايي بي(و گر ديدي جفا، / اگر ديدي محبت، باش يارش) 4
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 است؟نشده به درستي مشخص » نهاد«هاي زير،  در كدام يك از گزينه - 31

  25471  07/08/95  %63  %80  

  ) نهاد: بلبل(گشت طربناك به فصل بهار / قرار  ي گل بي بلبلي از جلوه) 1

 )نهاد: پدر(جفا كرد بر كودك شيرخوار / و بفكند خوار  پدر مهر ببريد) 2

  ) نهاد: پاي پيش(زند  كمان پل مي ابر با رنگين/ پاي او به رسم پيشواز   پيش) 3

  ) نهاد: باد بهاري(ي هر مرغ زار  باز به گردون رسيد، ناله/ باد بهاري وزيد، از طرف مرغزار ) 4

 دارد؟ تفاوتها  ديگر گزينه در كدام گزينه، محل قرار گرفتن نهاد با - 32

  35163  19/09/95  %63  %80  

  ي رضوان به دو گندم بفروخت پدرم روضه) 1

 دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد) 2

  روان شد اشك ياقوتي ز راه ديدگان اينك ) 3

  حافظ از دولت عشق تو سليماني شد) 4

 خورد؟  هاي متضاد به چشم مي كلمه ،در كدام بيت - 33

  23986  08/08/94  %58  %80  

  به خورشيد نزديك و دور از گروه/ يكي كوه بد، نامش البرز كوه) 1

  با همه زيركي به دام افتاد/ رميد از دام مرغ زيرك كه مي) 2

  ريختم تمام جهان را به پاي تو مي/ دست من گر بود اختيار جهاني به) 3

  و وفاي توي محبت و مهر  پايه هم/ هرگز نشد محبت ياران و دوستان) 4

  ؟نداردبيت تناسب   ، با كدام»شكرِ نعمت، نعمتت افزون كند«المثل  مفهوم ضرب - 34

  19385  24/07/94  %44  %80  

  خوار نعمت افزون دهد به نعمت/ حق نعمت شناختن در كار) 1

  از جزا) بخشي(در ره آزادمردان شكر، جزوي / كه هست) آلوده نكند(بخشش خود را به شكر كس نيااليد ) 2

  شكر كن تا خدا بيفزايد/ درِ نعمت خداي بگشايد) 3

  اي از درِ نعمت كه همه كفراني  تو نه/ نعمت آن راست زياده كه همه شكر بود) 4
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  ششمسال  فارسيهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5459: كد كتاب

  

هاي دشوار  سؤال
  

 

  .پاسخ دهند سؤال 4به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 6يا  5به  سؤال 10از هر  6250تا  5500 آموزان ترازهاي انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 7به بيش از  سؤال 10به باال از هر  6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 كدام بيت با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟ - 35

  »ربلبل و قمري چه خواند؟ ياد خداوندگا/ كند  هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي«
  18272  23/07/95  %60  %79  

  هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار ) 1

  خواني و قُمري به ترانه بلبل به غزل/ هركس به زباني صفت حمد تو گويد ) 2

  ) اه سخن: سخُن –اصالح كننده : مصلح(مصلحي تو اي تو سلطان سخُن / گر خطا گفتيم اصالحش تو كن ) 3

خـوش  : الحـان  خـوش  - جـواني : شباب(الحان را  رسد مژده گل و بلبل خوش مي/ رونق عهد شباب است دگر بستان را ) 4

  )آواز

   اماليي وجود دارد؟  غلطهاي زير،  در كدام يك از گزينه - 36
  18271  23/07/95  %51  %78  

  همه عالم، كتاب حق تعالي است/ به نزد آن كه جانش در تجلّي است) 1

  ز فيضش خاك آدم، گشت روشن / فضلش هر دو عالم، گشت روشنز ) 2

  برو از بحر او، چشم دگر جوي/ خرد را نيست تاب نور آن روي   )3

 . هاي صحرا بنويسيم دهد، بايد روي شن وقتي كسي ما را آزار مي) 4

  ت؟تر اس نزديك» از تو حركت، از خدا بركت«المثل  هاي زير به مفهوم ضرب يك از گزينه كدام - 37
  29281  22/08/94  %51  %78  

  ست كار ي جاوداني كه سرمايه/ كن، مگو چيست كار برو كار مي) 1

  كه جان دارد و جان شيرين خوش است/ كش است ميازار موري كه دانه) 2

  )نشناسد(جز خدا نداند  بايد كه به/ چون بنده خداي خويش خوانَد) 3

  ه از ضعف، جانت برآيدنه چندان ك/ نه چندان بخور كز دهانت برآيد) 4
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  .حكايت زير را به دقّت بخوانيد* 
مگر آن كس كه چون ديگري در  ،هرگز كسي به جهل خويش اقرار نكرده است«: گفت يكي را از حكما شنيدم كه مي

  ».سخن آغاز كند ،سخن باشد
  مياور سخن در ميان سخُن/ سخن را سر است اي خردمند و بن

 نگويد سخن تا نبيند خموش/ ر و فرهنگ و هوشتدبي) يعني صاحب(خداوند  

  ........ جز بهاي وجود دارد،  خانواده هاي زير هم ي واژه در اين حكايت براي همه - 38
  31005  06/09/94  %47  %78  

  مجهول) 4    قاري) 3  مدبر) 2  حكمت) 1

 هاي زير درست مشخص شده است؟  يك از گزينه نهاد كدام - 39

  19385  24/07/94  %44  %78  

  )منزل عشق(ها  ي تو كاروان بدرقه بي/ هرگز نرسد به منزل عشق )1
  )تو(اي  چراغ هدايت تو بر كرده/ اي خرد را تو روشن بصر كرده )2
  )معرفت كردگار(معرفت كردگار  ،هر ورقش دفتري است/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار )3
  )آزماي  وغدر(همان نيز با مرد ناپاك راي / آزماي مكن دوستي با دروغ )4

  آمده است؟» بوستان«ي  نام سراينده ،هاي زير در كدام يك از گزينه - 40
  23986  08/08/94  %60  %77  

  نكردي شُكر ايام وصالش/ ترسيدي از هجر  چرا حافظ چو مي) 1
  اند كه ما صيد الغريم چندان فتاده/ ي كمند  سعدي تو كيستي كه در اين حلقه) 2
  كه رحمت بر آن تربت پاك باد /زاد چنين گفت فردوسي پاك) 3
  چه خوش است شهريارا ،غم دل به دوست گفتن/ ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب ) 4

  است؟ نشدهدر كدام گزينه، سه حرف اصلي كلمه در مقابل آن درست مشخص  - 41
  29281  22/08/94  %44  %77  

  ق، ص، د: داقتصا) 4    ر، د، ف: رديف) 3  ر، ك، ب: ركاب) 2  خ، ت، ل: مختلف) 1

 ؟نيستمعنا و مفهوم كدام گزينه درست  - 42

  25471  07/08/95  %28  %77  

  . اند در حد فهم و درك خود وصف كرده :ي خويش اند از ديده نشاني داده) 1
 .ي آن مانند يك برگ است شناخت خداوند چيزي است كه هر صفحه :هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار) 2

  . با بخشش خاص او وجود آدمي ارزشمند شد  :لشنز فيضش خاك آدم، گشت گ) 3
  . كل جهان، يك پرتو از نور خداوند است :جهان، جمله فروغ نور حق، دان) 4
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  ششمسال  فارسيهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5459: كد كتاب

 ي نخستين سرود جمهوري اسالمي ايران چه كسي بود؟ سراينده - 43

  25471  07/08/95  %61  %76  

  محمدرضا توكّلي) 2    اكبري شلدره) 1

  حالت ابوالقاسم) 4    محمدرضا سرشار) 3

  است؟  نشدهكدام مصراع به درستي معني  - 44
  7470  03/06/96  %44  %76  

 .زار شروع به وزيدن كرد باد بهاري از طرف سبزه: باد بهاري وزيد از طرف مرغزار) 1

  .رسد زار به گوش مي ي پرندگان ضعيف از طرف چمن صداي ناله: زار  ي هر مرغ باز به گردون رسيد، ناله) 2

 . آواز پرندگان در حقيقت تسبيح خداوند است: چه خواند؟ ياد خداوندگاربلبل و قمري ) 3

  .بلند شو و وزش باد بهاري را قدر بدان: خيز و غنيمت شمار، جنبش باد ربيع) 4

............ زيسته و ابوعلي بلعمي تاريخ طبري را به زبان  هجري مي............ شيخ محمود شبستري در قرن  - 45

  .تأليف كرده است
  18272  23/07/95  %33  %75  

  فارسي  –هشتم ) 4    فارسي  –هفتم ) 3  عربي  –هشتم ) 2  عربي  –هفتم ) 1

  .آمده است، پاسخ دهيد ادامهبا دقّت بخوانيد و به سؤالي كه در » پروين اعتصامي«شعر زير را از * 

  بين كه ما رخساره چون افروختيم/ اي با نرگس پژمرده گفت الله«

  شب خريديم و سحر بفروختيم/ بدل متاع بي گفت ما نيز آن

  هايي را كه ما آموختيم نكته/ آسمان روزي بياموزد تو را

  چون زمان سوختن شد سوختيم/ خرّمي كرديم وقت خرّمي

  ي پژمردگي اندوختيم توشه/ تا سفر كرديم بر ملك وجود

  »دوختيم چه را زين راه ما مي آن/ شكفت ايام زان ره مي) خياط(درزي 

  بسته شده است؟» جمع«در شعر باال چند كلمه  - 46
  34582  09/11/94  %24  %75  

  چهار) 4  سه ) 3  دو) 2   يك) 1
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  دارد؟  فرقبا توجه به انواع جمله، كدام يك از جمالت زير با بقيه  - 47
  6698  06/05/96  %50  %74  

  .ها دور باشيد از بدي) 2  .ترها را نگاه دار حرمت بزرگ) 1

  .هميشه حسود در رنج است) 4  .نديده بزنيدهاي نيكو و پس حرف) 3

 با بقيه دارد؟ تري كمكدام گزينه ارتباط معنايي  - 48

  25471  07/08/95  %11  %74  

  ها  در سبزه و باغ و بوستان/ ياد تو نيست هيچ مرغي   بي) 1

 ها  ي تو كاروان بدرقه  بي/ هرگز نرسد به منزل عشق ) 2

  )ديشب: دوش(صبرم ببرد و طاقت و هوش  عقل و/ ناليد  دوش مرغي به صبح مي) 3

  ها  ذكر تو كند در آسمان/ جبريل و مالئك مقرّب ) 4

 دارد؟ فرقي كدام گزينه با ساير جمالت  نوع جمله - 49

  18272  23/07/95  %48  %73  

  برخيز و مخور غم جهان گذران )2  اي سليم آب ز سرچشمه ببند )1

  شكم خيره به ناني بساز اي )4  از تو به كه نالم كه دگر داور نيست )3

  ؟ندارديك از ابيات زير، تركيب وصفي وجود  در كدام - 50
  23986  08/08/94  %43  %73  

  آشفته ديد )اسب(پ بر او بر يكي اس/ جوي را خفته ديد بيامد جهان) 1

  چاك ز سمش زمين شد همه چاك/ خروشيد و جوشيد و بركند خاك) 2

  ز ديوان و پيالن و شيران نر/ ذرجا گ كردن كس آن) توانست نمي(نيارست ) 3

  سرت را ببرّم به شمشير تيز/ گر اين بار سازي چنين رستخيز) 4

  است؟  متفاوتنوع جمله در كدام گزينه  - 51
  6698  06/05/96  %32  %73  

  زار  ي هر مرغ باز به گردون رسيد، ناله) 2  باد بهاري وزيد از طرف مرغزار) 1

  كند ياد خدا مي ،هر گل و برگي كه هست) 4  خيز و غنيمت شمار جنبش باد ربيع) 3


