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 تست های زبان فارسی

زمینه ی مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سرچشمه های دینی اسالم  "عبارت-1

به ترتیب   "بارور شد و ایرانی، اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسالم یافت

 چند تک واژو واژه دارد؟

    1-44-32      2-32-21      3-45-32     4-33-21  

 

ها و واژه های عبارت زیر به ترتیب کدام است؟ تعداد تک واژه-2  

حیرت آفرینی، یکی از ویژگی های شعر زیباست و بسیاری از تشبیهات در ذهن بشر  " 

"شگفتی و حیرت می آفریند  

    1-32-20    2-32-21    3-33-20   4-33-21  

تعداد تک واژه ها و واژه های عبارت زیر به ترتیب کدام است؟ -3  

نامه ی  ایران و اسالم، شامل اطالعات فراوان در تاریخ و فرهنگ ایران و  دانش "   

"حکومت اسالمی از روزگار کهن تا عصر حاضر است  

    1-29-35      2-29-34    3-30-36     4-30-34  

 

تعداد تک واژه ها و واژه های عبارت زیر به ترتیب کدام است؟ -4  



www.IranMOdares.com 
 

 

بشر بگیرند حیات برای او بسیار مشکل خواهد شد  این روزها اگر علم وفن کنونی را از"

"ولی نسل او جاویدان خواهد بود  

     1-24-33     2-23-34     3-22-33     4-21-34  

غالب مورخان و پژوهشگران نوشته اند که وی کور مادرزاد بود اما در اشعار  "عبارت-5

چند تکواژو واژه  "ده استوی نشانه هایی است که به احتمال در روزگار جوانی بینا بو

 دارد؟

     1-46-28      2-28-45    3-46-26     4-45-26  

تعداد تک واژه ها و واژه های زیر به ترتیب کدام است؟-6  

کتاب های خاطرات بر حسب زمینه ی ذهنی و طرز تفکر ونظرگاه و سلیقه ی "     

"نویسنده ، طبیعت و جلوه ی متفاوت دارد  

    1-32-26     2-32-25    3-33-25    4-33-26  

اوج و حضیض حکومت مسعود از همه عبرت انگیزنر است. در اول چیزی که  "عبارت-7

به ترتیب  "است، کامیابی و پیشرفت است و در پایان ، موانع و سختی ها بر او می تازند

 چند تک واژ و چند واژه است؟

     1-38-28     2-39-29    3-42-29     4-41-28  

در عصر جدید به شیوه ی اروپایی از یک سو نثر ابداعی  و تخیلی نوشته شد  "عبارت-8

به  "و از سویی در نثرهای دیگر چون مقاله و تحقیق ،استدالل و دقت نظر راه یافت.

 ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟
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     1-44-35     2-45-35    3-44-36     4-45-36  

شعر در عصر سامانی ، آمیخته با چاشنی بدبینی و تلخ کامی است والگوی  "رتعبا-9

به ترتیب چند تک واژ  "در زد شعرای این عهد یافته می شود.برجسته ی این نوع شعر 

 و چند واژه است؟

   1-42-30      2-41-29   3-42-29    4-41-30  

ندیشد به این می اندیشید که شاعر زمان ماقبل از آن که به زندگی بی "در عبارت -10

به ترتیب چند واژو تک واژ  "در تاریخ ادبیات آیا کدام تجربه را به نام او خواهند نوشت

 وجود دارد؟

     1-27-41     2-28-39     3-29-38   4-30-40  

شاعر به توصیف پاییز می پردازد و پاییز را نه فصل به  "باغ من"در شعر "در عبارت-11

به  ترتیب  "خشکی و نازیبایی ، که مظهر زیبایی و پادشاه فصل ها می داندحاصلی و 

 چند واژو تکواژ دارد؟

1-32-49     2-32-45    3-36-45    4-36-49  

نثر تاریخی در قرن پنجم در کتاب تاریخ بیهقی  اوج و اعتبار خاصی  "جمله ی -12

به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟ "یافت  

    1-22-18    2-22-19    3-23-18       4-24-19  
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عشق، خود هم راه و هم راهبر استو مقام ومنصب را در آن جایگاهی  "عبارت-13

به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟ "نیست.  

    1-21-16    2-21-17    3-23-17     4-22-18  

رایج، نوشته های جمال  زبان ساده و عامیانه، بهره گیری از لغات متداول و "عبارت-14

به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟ "زاده را شاخص و ممتاز می ساخت.  

    1-30-20    2-30-21     3-31-20    4-31-21  

شهریار؛ شاعری است که در زمینه های متنوع و گوناگون به سرودن اشعار  "عبارت-15

ست؟به ترتیب چند تک واژ و چند واژه ا "پرداخته است.  

1-24-15      2-25-14     3-26-15     4-27-16  

با گسترش شعر فارسی در عراق و توجه نویسندگان و شاعران به علوم و  "عبارت-16

به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟ "ادبیات در شعر و نثر تحولی پیدا شده  

    1-34-24     2-34-25     3-35-24       4-35-25  

 "تا، شاعر درد آشنا شعر خود را در خدمت اعتقاد خویش قرار داده استاوس"عبارت-17

 به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟

    1-20-15     2-20-16    3-19-14     4-18-14  

 "این نوشته ها پر از نکاتو لطایف تاریخی، اجتماعی و دینی و ادبی است "جمله ی-18

است؟به ترتیب چند تک واژ و چند واژه   
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    1-13-18    2-16-20   3-15-19    4-14-21  

مردم در گذشته، هنگام شروع کردن کارها به سعد و نحس بودن ساعت ها  "عبارت-19

چند تکواژ است؟ "اعتقاد داشتند  

     1-25     2-27      3-26    4-24  

از چند  "در میان منابع تحقیقی ، کتاب های مرجع جایگاه ویژه دارند "جمله ی-20

 تکواژ درست شده است؟

1-16     2-17     3-18     4-19  

 

 

 

تعداد واج های هسته ی کدام گروه بیشتر است؟-21  

همان آدم های دیروزی -2هر چهار کارگر ساده    -1       

داستان های جن و پری-4دفترچه های مشق بچه ها      -3      

،ممیز معنا بودن واج را نشان می دهند در همه ی گزینه ها ؛هر دو گروه از کلمات -22

 به جز گزینه ی......

خیز و میز-سوخت و ساخت-2تاک و پاک    -جنگ و چنگ-1       
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سنگ و رنگ-شراب و سراب-4پیل و فیل       -دین و دیگ-3      

تعداد واژه های تک هجایی در کدام گزینه بیشتر است؟-23  

آفتاب حقیقت، در پرده نخواهد ماند.-2بهزاد کتاب را با خود آورد.    -1       

مدرسه ها پاییز باز می شوند.-4جوهر تحقیق در نوآوری است.    -3       

تعداد واج های هسته گروه اسمی کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-24  

طوفان های مهیب و ترسناک-2زمان ضربان قلب    -1       

ظیفهحوزه ی نظام و-4املی دور و دراز    -3       

بازی شوم پدر را اگر چشم های دور نگرش اندکی حقیقت بین بود "در عبارت-25

چند تکواژ آزاد قاموسی وجود دارد؟ "درمی یافت.  

     1-10    2-11    3-13     4-14  

کوچکترین واحد صوتی زبان است که معنا ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد می کند؟ -26  

هجا-4کواژ   ت-3واج       -2وند     -1  

نوع دستوری کدام واژه با بقیه فرق دارد؟-27  

رفتار-4شنیدار    -3خواستار    -2دیدار    -1    

همه ی گزینه ها به جز ...... ساختمانی یکسان دارند.-28  

روان -4گریان    -3خندان     -2شادان   -1      
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ساخت کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-29  

تابه -4نمایه    -3دیشه    ان -2پایه   -1      

همه ی گزینه ها بجز....... مشتق هستند.-30  

افغانستان-4گلستان    -3هنرستان   -2دادستان    -1       

همه ی گزینه ها به جز ...... مرکب هستند.-31  

گالب پاش-4گلنار    -3بوته ی گل     -2گالب    -1       

دارد؟کدام گزینه از نظر ساخت با بقیه فرق -32  

خودتراش-4خودکار    -3خودرو     -2خودجوش    -1       

ساخته شده است؟ "صفت + اسم "کدام گزینه از ترکیب-33  

نوآموز-4خودنویس    -3خارپشت    -2رادمرد     -1  

 

کتاب حدیقه، حقیقتا حکمت عملی است که سرمشق زندگانی مردم و  "عبارت-34

به ترتیب چند تکواژ و چند واژه است؟ "است.راهنمای اخالق فردی و اجنماعی بشر   

1-34-25      2-33-25    3-33-26     4-34-24  

اگر خدا فرمود که لیاقت شهادت نداری ، مگر  "تعداد تک واژها و واژه های عبارت-35

به ترتیب کدام است. "آنچه را که تا کنون داده ای لیاقت آن را داشته ام؟  
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    1-31-20        2-30-21    3-31-22      4-32-22  

در ادب پارسی، داستان پردازی، در منظومه های پر آوازه ی نظامی  به اوج  "عبارت-36

به ترتیب چند تک واژو چند واژه دارد؟"خود می رسد.  

    1-27-15    2-26-15     3-27-16   4-26-16  

شرکت در  پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطالع رسانی و"عبارت -37

چند تکواژ و واژه "تحقیقات و فعالیت های بین المللی از اهداف این کتاب خانه هاست.

 دارد؟

    1-38-22      2-39-23    3-38-23     4-37-22  

استاد ، سال ها در اعتای فرهنگ و ادب قبایل مختلف و کوچ نشینان  "جمله ی-38

اژه دارد؟به ترتیب چند تک واژو و "حاشیه ی کویر کوشید.  

     1-23-18     2-23-19    3- 22-19    4-24-20  

کدام گزینه از نظر تعداد تکواژهای اشتقاقی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-39  

ایثار گری -4   رفتگری -3افشا گری    -2یاغی گری    -1       

واژه های زیر از نظر صامت ها و مصوت ها با هم یکسان هستند بجز.....-40  

ایثار-4مبنا   -3ماب    -2مبدا     -1      

آداب و رسومو دعوت به ارزش ها و رفتارهای سازنده ی اجتماعی از مهم  "جمله ی-41

به ترتیب چند تکواژو واژه دارد؟ "ترین عناصر و موضوعات فرهنگ هستند.  
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1-27-17     2-28-18    3-30-20     4-31-21  

به ترتیب  "و آراستگی لفظی عاری باشد.شعر نیست.کالمی که از زیبایی  "جمله ی-42

 چند تکواژو واژه دارد؟

    1-21-12    2-19-10    3-20-11    4-23-12  

به مدد زبانی رسا و شیوا ، رهبران ادبی و معنوی توانسته اند افرادی  "جمله ی-43

به ترتیب چند تکواژو واژه دارد؟ "سازنده و خالق باشند.  

    1-28-17    2-29-18     3-27-17    4-29-19  

به ترتیب در کدام  "دانش نامه نویسی "تعداد صامت ها و مصوت ها در کلمه ی-44

 گزینه آمده است؟

     1-8-7    2-6-9     3-7-8    4-9-6  

و تعدا د واج های هسته ی گروه "آن آدمهای دیروزی "تعدا د تک واژه های گروه -45

 کدام است؟

1-6-5    2- 4-6    3-5-7     4-4-8  

ساختمان کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-46  

نورانی -4روحانی     -3ایمانی     -2ظلمانی    -1      

نوع دستوری واژه های کدام گزینه فرق دارد؟ -47  

برخوردار ،خواستار،خریدار-2کردار،رفتار، گفتار     -1       
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تار، پدیدار،ساختارنوش-4ساختار،دیدار،شنیدار      -3       

مرکب نیست؟-کدام گزینه مشتق-48  

نی نامه-4هیچ کاره    -3دو بیتی     -2صد تومانی    -1      

 

اجزای ساختاری کدام یک متفاوت است؟-49  

آرایش گری -4وحشی گری     -3کوزه گری    -2کارگری     -1           

کدام یک از نظر ساخت با بقیه فرق دارد؟-50  

خرید و فروش-4پخت و پز     -3داد و ستد      -2زد و بند    -1       

    

 وب سایت ایران مدرس

 تدریس خصوصی

 دانلود رایگان جزوه و کتاب

 مطالب آموزشی
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