
1 آزمون آنالین فارسی و نگارش 

 1 معني لغات )َمحمل- مرافعه- استيفا- تعويذ-وجنه( به ترتيب در كدام گروه ذكر شده است؟ 

1(	بيهوده-	خصومت-	تمام	گرفتن-	دعا-	صورت	 	
2(	كجاوه-	داوري-	تمام	گرفتن-	حرز-	رخسار	 

3(	مهد-	رفع	كردن-	بركنار	شدن-	حرز-	چهره	 	

4(	كجاوه-	دادگري-	تمام	كردن-	دعاي	چشم	زخم-	رخسار	

 2 معني كدام واژه، درست است؟�

2(	مّشاطه:	عروس	 	 	 1(	بط:	قو	 	
4(	امارت:	حکومت	  	 3(	تبختر:	پستي	 	

 3 معني واژه ي »بيرنگ« در عبارت »اما در بيرنگ اسب حرفي به كارش بود« كدام است؟�

2(	بدون	رنگ	 	 	 1(	طرح	اوليه	 	
4(	نقاشي	  	 3(	رام	كردن	 	

 4 مفهوم كدام كنايه نادرست است؟ �

2(	پاپی	شدن	:	اصرار	ورزیدن	  1(	چند	مرده	حالج	بودن:	توان	و	قدرت	داشتن	 	
4(	كباده	چيزی	را	كشيدن:	ادعای	چيزی	داشتن	  3(	جلوكسی	در	آمدن:	تمنا	كردن		 		

 5 مفهوم بيت »گر شد از جور شما خانه ي موري ويران                خانه ي خويش محال است كه آباد كنيد« 
با كدام بيت تناسب دارد؟ �

آرد1( پدیــد	 ســفر	 مــردم	 اســت	قــدر	 بنــد	 را	 مــرد	 خویــش	 خانــه	ي	

زانــو2( تــا	 زپــا	 یابــي	 كدبانــو		خــاك	 دوســت	 كــه	 را	 	خانــه	اي	

خيرآبــاد3( و	 اســت	 زطاعــت	 مبــاد		خانــه	 خانــه	 نــام	 نيســت	 اگــر	 	خيــر	

زود4( كــه	 دیــر	 نــه	 ظالمــان	 بــود		خانــه	ي	 خواهــد	 خــراب	 فضيحــت	 	بــه	

 6 كاربرد معنايی واژه ی »مگير« در كدام بيت متفاوت با ابيات ديگر است؟ �
عمــر1( همــه	 نتوانــم	 گرفتــن	 بــاز	 نظــرم	 بازمگيــر	مــن	 نظــر	 تــو	 خوبــان	 خســرو	 ای	 مــن	 	از	

فتــاد	بــر	مــن	مگيــر	اگــر	شــدم	آشــفته	دل	ز	عشــق2( قــدر	 و	 زقضــا	 بســی	 ایــن	 	ماننــد	

استســقا	بــه	حــرص	از	شــربتی	خــوردم،	مگير	از	من	كــه	بد	كردم3( و	 ســرد	 آب	 و	 تابســتان	 و	 بــود	 	بيابــان	

مگيــر		كــم	نگــردد	گنــج	خانــه	ی	فضلــت	از	بدهــای	مــا	4( و	 ماگيــر	 بدهــای	 و	 كــن	 نکــوكاری	 	تــو	



2 آزمون آنالین فارسی و نگارش 

 7 مضمون همه ي ابيات به استثناي بيت ………… با يكديگر تناسب دارد.� 

روان1( گنــج	 اي	 فکــن	 ریشــم	 دل	 بــر	 ویــران	كــردم		ســایه	اي	 تــو	 بــه	ســوداي	 ایــن	خانــه	 كــه	مــن	

مــا2( ویــران	 دل	 در	 نهــادي	 خــود	 عشــق	 انداختــي		گنــج	 خــراب	 كنــج	 ایــن	 بــر	 دولــت	 	ســایه	ي	
	

نيافــت3( جــاي	 تــو	 غــم	 مــن	 دل	 ز	 نــزول		خراب	تــر	 قــرارگاه	 تنگــم	 دل	 در	 ســاخت	 	كــه	

ــارش4( ــت	معم ــت	وي	را	نيس ــب	نيس ــه	صاح ــرایي	را	ك آهســته		س آهســته	 خــراب	 مي	گــردد	 بي	عشــق	 	دل	

 8 مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟
ــت1( ــام	گـرفـ ــيد	در	او	جــ ــه	جــمشــ ــر	كـ گـرفــــت		آن	قـصـ آرام	 بــــه	 رو	 و	 كــــرد	 بــچــــه	 	آهــــو	

	یـکـــي	صـــالي	آشـنـــا	بـــه	رهـگـــذر	نـمـي	زنـــد		گذرگهــي	اســـت	پـرســـتم	كـــه	انـــدرو	بـــه	غيـــر	غــم2(

	كــه	تــا	بــر	هــم	زنــي	دیــده،	نــه	ایــن	بينــي	نــه	آن	بينــي		چـــه	بـایـــد	نـــازش	و	نـــالش	بـــر	اقـبـالـــي	و	ادبــاري3(

ــي		كــه	گــر	عرشــي	بــه	فــرش	آیي	و	گــر	ماهــي	به	چــاه	افتي4( ــزان	بين ــي	خ ــر	باغ ــردي	،	و	گ ــي	گ ــري	ته ــر	بح 	وگ

 9 در عبارت زير كدام واژه غلط اماليی است؟ �

وزير و پسر بر اين قدر و كفران نعمت اتفاق كردند و ايمن و فارغ بر محمل مرصع نشان بر شدند و به 

مجلس شاه رفتند. 

4(	مرصع	نشان	  3(	محمل	 	 2(	قدر	 	 1(	فارغ	 	

 10 در كدام گروه از كلمات، غلط اماليي وجود دارد؟�

1(	عمارت	و	فرمانروایي-	موزغان	اوراق-	ثواب	و	مصلحت-	اليم	و	دردناك	 	

2(	نور	و	ضيا-	اغتنام	فرصت-	ضمایم	و	تعليقات-	كره	ي	اثير	 
3(	كشت	صيفي-	الغاي	بردگي-	غليان	دروني	–	محظوظ	و	برخوردار	 	

4(	ضياع	و	عقار-	قصر	امل-	ساطع	و	درخشان-	محظور	و	رودربایستي	 

 11 در گروه كلمه هاي زير، جمعاً چند غلط اماليي وجود دارد؟ »هرم آفتاب ـ حله اي ابريشمين ـ ضابطين 

دادگستريـ  جذر و مد آبـ  ادبيات تاثيرگزارـ  دناعت و پستيـ  آميخته و آجينـ  ناصيت و پيشانيـ  خضوع 

و خشوع ـ يال و غارب« �

4(	پنج	  3(	چهار	 	 2(	سه	 	 1(	دو	 	

 12 امالي درست كلمه ها به معاني »دريافت مفهوم چيزي، قطعّيت، برافروختگي، خوار« به ترتيب در كدام 

� گزينه آمده است؟�
2(	اسطنبات،	جزمّيت،	التحاب،	مخزول	  1(	استنباط،	جذميت،	التهاب،	مخزول	 	

4(	اسطنبات،	جذمّيت،	التحاب،	مخزول	  3(	استنباط،	جزمّيت،	التهاب،	مخذول	 	
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 13 كدام عبارت، از جنبه تاريخ ادبيات درست است؟ �
1(	محمدبن	منور	كتاب	اسرارالتوحيد	را	در	احوال	شيخ	ابوسعيد	نگاشته	است.	 

2(	تاریخ	وصاف	با	نثری	ساده	و	روان	به	تاریخ	دوره	مغول	پرداخته	است.	 
3(	عطار	نيشابوری	شاعر	قرن	ششم	كتاب	تذكرةاالولياء	را	به	شعر	سروده	است.	 

4(	نسيم	شمال	نام	كتابی	است	كه	سيد	اشرف	الدین	گيالنی	درباره	ادبيات	نوشته	است.	 	

 14 عبارت زير درباره ي كيست؟�

» پدرش ملک الشعراي آستان قدس بود. در نوجواني به محافل آزادي خواهي خراسان راه يافت، روزنامه هاي 

»خراسان« و »نوبهار« را انتشار داد و قصايد وي به سبک خراساني بود«

2(	علي	اكبر	دهخدا	 	 	 1(	نسيم	شمال	 	

4(	ملک	الشعراي	بهار	  	 3(	عارف	قزویني	 	

 15 »سياحت نامه ي ابراهيم بيگ« اثر كيست؟�

4(	جالل	آل	احمد	  3(	یحيي	آرین	پور	 	 2(	محمد	تقي	بهار	 	 1(	زین	العابدین	مراغه	اي	 	

 16 در عبارت زير چند وابسته ی پسين وجود دارد؟�

»پرده ی مهتاب مانند نقره ی مذاب بر درختان پهن می شد. گل ها بوی عطر خود را همه جا پخش می كردند.«

4(	نه	  3(	هشت	 	 2(	هفت	 	 1(	شش	 	

 17 همه ي گزينه ها به جز گزينه .................�كاربرد »سه نقطه« را در زبان فارسي نشان مي دهند. �

2(	افتادگي	كلمه	یا	كلماتي	از	یک	نسخه	ي	خطي	  1(	براي	نشان	دادن	كشش	هجا	در	گفتار	

4(	براي	نشان	دادن	جمالت	و	كلمات	محذوف		  3(	در	آغاز	یک	سطر	به	نشانه	ي	شروع	مطلب	جدید	 	

 18 عبارت »برخي نقادان، تراژدي هاي »راسين« را حد كمال تراژدي كالسيک دانستند« چند جزئي است؟ �

2(	چهارجزئي	گذرا	به	مفعول	 	 	 1(	سه	جزئي	گذرا	به	مفعول	 	

4(چهارجزئي	گذرا	به	مفعول	ومتمم		  3(	چهارجزئي	گذرا	به	مفعول	و	مسند	  

 19 اجزاي تشكيل دهنده ي عبارات »ديروز به مأمور خريد گفتم كه اين دفترچه را از نوشت افزار فروشي 

برايم بخر. شايد اين هم از هوس هاي بچگانه باشد« به ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟�

 	 1(	سه	جزئي	گذرا	به	مفعول،	سه	جزئي	گذرا	به	مفعول،		سه	جزئي	گذرا	به	متمم	
2(	سه	جزئي	گذرا	به	مفعول،	چهار	جزئي	گذرا	به	مفعول	و	متمم،	سه	جزئي	گذرا	به	متمم	 

3(	چهار	جزئي	گذرا	به	مفعول	و	متمم،	سه	جزئي	گذرا	به	مفعول،	سه	جزئي	گذرا	به	مسند	 

4(	چهار	جزئي	گذرا	به	مفعول	و	متمم،	چهار	جزئي	گذرا	به	مفعول	و	متمم،	سه	جزئي	گذرا	به	مسند	 
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 20 همه ي موارد به جز ....................�در ساده نويسي مؤثر است.�

1(	تبدیل	گفتار	به	نوشتار	و	پرهيز	از	تکلف	كالمي	 	
2(	پرهيز	از	جمالت	بلند	و	كلمه		هاي	مترادف	و	تکرار	فعل	ها		

3(	روي	آوردن	به	كلي	گویي	و	استفاده	از	واژگان	كهن	 	

4(	فهم	درست	مطالب	و	تبدیل	آن	به	زبان	خودماني	 

 21 در عبارت» در آن لحظه كه عطار، موالنا را ديد، چه روي داد؟ كه هرگز آن را فراموش نكرد. آن لحظه 

چنان آشوبي در وجود عطار نهاد كه بي اختيار فرياد برآورد كه اين كودك شوري در جهان خواهد افكند« به 

ترتيب چند فعل ساده و چند فعل مركب وجود دارد؟  
2(	دو	ساده-	سه	مركب	 	 	 1(	سه	ساده-	سه	مركب	 	

4(	دو	ساده-	چهار	مركب	  	 3(	سه	ساده-	دو	مركب	 	

 22 كدام جمله درست است و نيازي به ويرايش ندارد؟�

1(	او	برله	و	بر	عليه	كسي	اقدام	نکرد.	  

2(	آیا	كي	براي	رفتن	به	اردو	آماده	شویم؟	 

3(	نوع	بيماري	پس	از	تحقيقات	و	آزمایش	هاي	متعدد،	شناخته	شد.	 

4(	ملت	ایران	بر	عليه	رژیم	سلطنتي	قيام	كرد.	 

 23 اگر بيت »بي ادب تنها نه خود را داشت بد     بلكه آتش بر همه آفاق زد« بيت آخر يک شعر باشد، نام 

شعر چيست؟
4(	مثنوي	  3(	قصيده	 	 2(	غزل	 	 1(	قطعه	 	

 24 در�همه�ی�بيت�های�زير،�به�غير�از�بيت�......................�آرايه�ی�»حسن�تعليل«�به�كار�رفته�است.� 
ابــر1( از	 می	چکــد	 عــرق	 جــای	 بــر	 همــه	 كــرد			بــاران	 حيــا	 تــو	 لطيــف	 روی	 از	 كــه	 پيداســت	

ــت2( ــد	از	نفس ــيد	زای ــه	خورش ــوش	ك ــدق		ك ــه	ص نخســت		ب صبــح	 گشــت	 روی	 ســيه	 دروغ	 از	 	كــه	

ــل3( ــد	و	عق ــن	می	برن ــی	و	دی ــه	دني ــاهدان	ن ــر	ش گزیده	انــد؟		گ خلــوت	 چــه	 بــرای	 زاهــدان	 	پــس	

ســعدی	4( مکــن	 آوری	 زیــان	 و	 بيــار	 شــيرینم		هنــر	 كــه	 شــکر	 گویــد	 كــه	 اســت	 حاجــت	 	چــه	

 25 در كدام گزينه آرايه ي »تشخيص« به كار رفته است؟�
2(	سبزه	پياده	مي	رود	غنچه	سوار	مي	رسد	 1(	راه	دهيد	یار	را	آن	مه	ده	چهار	را	  

4(	چاك	شده	ست	آسمان	غلغله	اي	ست	در	جهان	 3(	آب	زنيد	راه	را	هين	كه	نگار	مي	رسد	  
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 26 در كدام گزينه آرايه ي »جناس« مي بينيد؟ 

1(	روزي	تر	وخشک	ما	بسوزد	/	آتش	كه	به	زیر	دیگ	سوداست		

2(	از	غرقه	ي	ما	خبر	ندارد	/	آسوده	كه	در	كنار	دریاست	

3(	هر	آدمي	اي	كه	ُمهِر	مهرت	/	در	وي	نگرفت	سنگ	خاراست		

4(	گویند	نظر	به	روي	خوبان	/	نهي	است	نه	این	نظر	كه	ما	راست	

 27 در كدام بيت، آرايه »تلميح« به كار نرفته است؟�

1(	آسمان	بار	امانت	نتوانست	كشيد	/	قرعه	ي	كار	به	نام	من	دیوانه	زدند	 
2(	چنين	گفت	پيغمبر	راست	گوي	/	ز	گهواره	تا	گور	دانش	بجوي	 

3(	خيزید	و	خز	آرید	كه	هنگام	خزان	است	/	باد	خنک	از	جانب	خوارزم	وزان	است	 
4(	بيستون	بر	سر	راه	است،	مباد	از	شيرین	/	خبري	گفته	و	غمگين	دل	فرهاد	كنيد	 

 28 در بيت : »از آن دمي كه ز چشم برفت رود عزيز/ كنار دامن من همچو رود جيحون است« كدام آرايه ها 

وجود دارد؟�
2(	تشبيه،	جناس،	كنایه،	تشخيص	  	 1(	تشبيه،	اغراق،	جناس،	كنایه	 	

4(	استعاره،	اغراق،	كنایه،	مراعات	نظير	  3(	اغراق،	تشبيه،	مراعات	نظير،	جناس	  

 29 در عبارت زير كدام آرايه ي ادبي مشهود نيست؟ �

»باغ بي برگي كه مي گويد كه زيبا نيست؟
داستان از ميوه هاي سر به گردون ساي اينک خفته در تابوت پست خاك مي گويد.«

4(	تشخيص	 3(	تلميح		 2(	تشبيه		 1(	تضاد		

 30 آرايه ي مقابل كدام بيت نادرست است؟ 
شــدند1( آداب	 و	 فضــل	 محيــط	 كــه	 )تشــبيه(		آنــان	 	 شــدند	 اصحــاب	 شــمع	 كمــال،	 جمــع	 	در	

داري2( تــو	 كــه	 ســيه	 دل	 چشــم	 آن	 و	 )ایهــام(	دیــدم	 نــدارد	 نــگاه	 آشــنا	 هيــچ	 	جانــب	

هســت3( چــه	 هــر	 نــه	 دســت	 بركــف	 )كنایــه(	مکــن،	 دســت	 پشــت	 بــري	 دنــدان	 بــه	 فــردا	 	كــه	

دشــمنند4( آفــاق	 همــه	 گــر	 بــاش	 دوســت	 	كــو	مرهــم	اســت	اگــر	دگــران	نيــش	مي	زنند)متناقــض		نمــا(	بــا	


