فارسی نهم

آزمونهای تیزهوشان
سؤاالت فارسی آزمون ورودی پایة دهم
دبیرستانهای تیزهوشان سال 1399-1400

 -1کدام گروه واژگان از نظر معنی نادرست است؟
 )1حالوت :شا ین
 )3کُنه :گودا

 /فراق :دوری

 )2طبع:

 /میغ :ار

شن  /بصیرت :روشن ران

 )4منش :عادن  /مدهوش:

گ دا

 -2کدام گزینه به ترتیب اثر شاعران و نویسندگان زیر است؟
نظامی گنجهای /مولوی /سنایی /نیما یوشیج
 )1جها ا نوادر /دیوا شهی /دیقه ا اقاقه /بنای

ن

 )2هان پات  /ثنوی نوی /کار ا ز رلخ /ای ش
 )3جها ا نوادر /فاه ا فاه /جا ا ا تهثا  /افیا ه
 )4ف هاد و شا ین /جا ی

ه /ا ا اد ا

ا ه اد /اصز ر

پ یده

 -3کدام دو گزینه ،دارای غلط امالیی یکسان می باشد؟ (بیدید  ،غل ا ی
ا ف) قز یااون ،ااعدو

ایو

ه شود).

ح ،را وده و ر ه  ،خار قا

ج) فضالن و ر ب ی ،اارن و ا تادی ،ت ا و

گ دا  ،عز آزادی

د) بات و بأ  ،خینود و خور ند ،خوا تگاه رر دا  ،خا هگ و خودخواه
ا) الف ،ج

 )2ب ،د

 )4ج ،د

 )3ب ،ج

 -4آرایههای مربوط به کدام بیت نادرست است؟
فا ااااز د غناهاااان ا اااان

 )1در ز اااادگ

خواه رروا خواه روا

از سری کتاب های نگاه نو

) طنان و آهن  ،ر ت و نن ،راد

ا ،پا وز و لا ند

ا وشاتهایاک (مراعاات نظیار ،تضااد ،واجآرایای)

 )2ااااااا= از راه را اااااان راااااا راه کاااااات

؟اااو در هیااان اجااان راااه دیاااوار ایااان (تضااااد ،کنایاااه ،تکااارار)

 )3گ ؟ه نز ری خف اک ا ن و قصد ری ر اد

این کا را این پایا غک رور (مراعات نظیر،واجآرایی ،تکرار)

 )4؟ااااو ایاااا ا

اشااااد باااان اااان اااااد

ها= راه

در ایاان رااوم و راا ز ااده یااک باان اااد (تشاابیه ،واجآرایاای ،جناااس)

 -5کدام گزینه با پیام بیت «با بدان کم نشین که صحبت بد /گرچه پاکی تو را پلید کند» ارتباط بیشتری دارد؟
)1

ههنیاااااان باااااو از باااااو راااااه رایاااااد

باااااا باااااو را عقااااا و دیااااان راازایاااااد

)2

از ایااااان یااااات رفاقاااااا ریاااااای

ر یاااااااااد ر تااااااااا از آشااااااااانای

)3

طلاااا کاااا دم ز دا ااااای یتاااا پنااااد

)4

راا وز ااااااان کاهااااااااای ااااااا ادن

ااااا ا ف اااااود راااااا اااااادا

او اااااد

ز هااااک ااااا ن رااااد جاااادای جاااادای

 -6مفهوم و پیام کدام بیت درست نوشته شده است؟
)1
)2

؟اااو را وختااا از کاااه خاااواه خ یاااد؟
ده روزه

گ دو افیاا ه ا ان و افیاو

تاب جوا

ره رازار ایان (سود و زیان کارها را سنجیدن)

ات ره جای یارا ف ن شهار یارا (محبت باه دوساتان)

)3

تااا ی گااا راااه کاااام شاااا در ا ااان

شو خف کن ز کام شا رجوی (اندیشیدن به عاقبت کارها)

)4

ز اااار گاااو ااارن جاااز راااه را ااان

رها ن (هار راسات نشااید گفات)

ه ؟ند بو را در آ
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 -7کدام گزینه نیاز به ویرایش ندارد؟
 )1ه ای ا

ولااه دارد از ا ن خود دفاب کند.

 )2دا تا های ک ن ای ا
 )3نان و خودخواه

بو

ف دو

ره ظک درآ د.

دی ا ن ر ای ر اد ره کها ری ی.

 )4بهام ا وران روط ره باصالش را خودب ره بن ای ا جام داد.
 -8نقش دستوری واژههای مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه درست است؟
)1

آیناااه ؟اااو قاااش باااو بنماااود را ااان

خود شتن آیانه شتیتن خطا ن (مفعول ،مسند)

)2

بااا ااا اان اارن ا اادر کاارم و ر هاان او

ههه گویند و یت گاته ااید ز هازار (متمم ،نهااد)

)3

؟اااو ایاااا ا

اشاااد باااان ماااان اااااد

ره این بوم و بر ز ده یک بن اد (مساند ،ماتمم)

)4

در پیلااه بااا رااه کاا  ،راا خویشااتن بناا

پ اااد ک ا م را ا

از ف وبن ا (مااتمم ،مااتمم)

 -9کدام گزینه با درس «آداب زندگانی» ارتباط معنایی و مفهومی ندارد؟ ( با اندکی تغییر)
)1

از سری کتاب های نگاه نو

2

گااا آ گاااه کاااز او اااؤا کنناااد

دهااااد اااا د هوشااااهند جااااوا
رن ر جد.

)2

ه که رن ینجد ،از جوا

)3

رااااه گاتااااار پاغه اااا ن راه جااااوی

د از با گااا هاااا رااادین آ شاااوی

)4

ه کاااه راااه گاتاااار صااااان کناااا

گااااوب اااادارد ،ررااااورد گوشااااها

 -10کدام گزینه مفهوم متفاوتی دارد؟
یاااااا پااااا رااااا آورم ر ااااا پ یاااااد

)1

در ااا ی و خلاااوبک باااا وارهاااک راااه ااا ا

)12

د اان از طلاا

اادارم بااا کااام اان ر آیااد

)3

بتاااه راا جااای رزرگااا تااوا زد رااه گاازاب

گااا ا ااا ا رزرگااا ههاااه آ ااااده کنااا

)4

یااااا رزرگاااا و عااااز و هاااان و جاااااه

یااااا ؟ااااو دا اااان ،اااا ا رویاااااروی

یا جا ر اد راه جا اا یاا جاا ز بان ر آیاد
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کنه :اان ،پایا و قاقن ؟ازی

 -1گزینه «»3
 -2گزینه «»2

واژههای نادرست:

 -3گزینه «»3

الف) مقیالن  غا

ب) مهنت  انن /سبا 

ا

ج) محارت  ارن /متهیّر  تاا

د) خورسند خ ند /خواستگاه  خا تگاه /خیرهگی  خا گ
 -4گزینه «»4

بررسی آرایهها:
گزینه  )1مراعات نظیر :فا ه ،رروا  ،وشتهایک ،تضاد :رروا و روا
واج آرایی :بت ار واج های«ن،خ»
گزینه  )2تضاد :را ن و کت ،کنایه :راه را کج کردن ( نا ب شد ) ،تکرار :واژه «راه»
گزینه  )3مراعات نظیر :راه ،پایا  ،قصد ،واج آرایی :واج «س،ن» ،تکرار :واژه های«بس ،
نیست»
واج آرایی :بت ار واج «ن» ،جناس :بن و ن

گزینه  )4تشبیه :دارد،

ب رر ره ن « وقتی که» ا ن.

ت کر « :چو» در گزینه ، 4

 -6گزینه «»2

مفهوم سایر گزینهها:
گزینه  )1غناهن شه د دورا جوا
گزینه  )3باه

رت و ت اد از خف ر ای ر اد ره هدب

گزینه  )4در ه ش ایف
 -7گزینه «»1

و را وده ره هدر داد

رن را ن ر زرا آورد

از سری کتاب های نگاه نو

 -5گزینه «»4

مفهوم مشترک :پ هاز از اش ن را اف اد رد

ویرایش سایر گزینهها:
گزینه  )2ف دو

 ،دا تا های ک ن ای ا

گزینه  )3خودپ ت و خودخواه

را ره ظک درآورد

دی ا ن ر ای ر اد ره کها ری ی

گزینه  )4بهام ا ور روط ره باصالش را خودب ره بن ای ا جام داد
 -8گزینه «»4

بررسی نقش سایر گزینهها:
گزینه  )1بنمود  ف  /خطا  یند

گزینه  )2کرم  تهک /او  ضابا اه

گزینه  )3من  ضابا اه /این بوم و بر  تهک
 -9گزینه «»3

سایر گزینهها با عبارات زیر از درس آداب زندگانی ارتباط مفهومی دارند:
گزینه   )2خو گوی با خو شنوی
گزینه   )1رن اپ اده گوی
گزینه   )4با رواهند ،کی را صاان گویّ ،
خاصه کیس را که پند نشنودکه او خود اوفتد.

 -10گزینه «»3

مفهوم مشترک گزینههای  1و  2و  :4ب ب و کوشش و باه ر ت و رت و خف ر ای ر اد
ره قصود
مفهوم گزینه  )3ف اهک ک د

قد ان کار ر ای ر اد ره رزرگ
3

