
          
 
 
 

 

آفرينشآفرينش  ::  11  فصلفصل               
 

  

  
  

  

 
 

  ::هاها  معرفی نشانهمعرفی نشانه
  ::استاست  سؤالسؤالهر هر   آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتبیانبیاناست که است که استفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زیر به شرح زیر   هاییهایینشانهنشانه  سؤالسؤالدر شناسنامه هر در شناسنامه هر 

  

  ..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   ت شركتت شركتبه معناي جمعيبه معناي جمعي
  

  

  

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   14 -1  28 -15  43 -29  

 درصد مراجعه 78 -84   65 -77  17 -64  
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  پنجمسال  فارسيهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5458: كد كتاب

  

هاي نسبتاً دشوار  سؤال
 

 

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

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

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

 هاي زير، معني چند واژه درست نوشته شده است؟ در ميان واژه - 1

گسيختن  /محبت نكني ننوازي  /كشتزار خربزه، هندوانه و خيارسنگالخ  /طرد كردن راندن «
 تاالب /  شدنپارهانجم /. گودال كوچك و كم عمقي كه از آن آب جاري شود   »ستارگان 

  
  دو) 4  سه) 3  چهار) 2  پنج) 1

  

 است؟ هنشددرستي استفاده  هاي ربط به در كدام گزينه، از نشانه - 2

  

  .خوانده است احمد در امتحانات خود موفق شده است، زيرا در تمام طول سال خوب درس مي) 1

  .جويي كرد ي خواهر خود رفت، سپس از او دل او به خانه) 2

  .آموزان از جا بلند شدند، زيرا مريم در جاي خود نشسته بود ي دانش همه) 3

  .كند است، ولي مشكالت زندگي را تحمل نمياو صبور ) 4

 ؟ندارددر كدام گزينه، معني با عبارت و ضرب المثل تناسب  - 3

  

 نامناسب بودن مقايسه  ! اكبر درخت گردكان به اين بلندي، درخت خربزه اهللا) 1

  . شود كار آخر پاييز معلوم مي ي نتيجه . رندشما ها را آخر پاييز مي جوجه) 2
  . شوند، موفّق هستند افرادي كه صبح زود بيدار مي . سحرخيز باش تا كامروا باشي) 3
 . كند فقط به ظاهر توجه مي . عقلش به چشمش است) 4

  

5613  23/7/95 %25 %84 

7363  24/7/94 %41 %80 

8102  07/08/95 %25 %80 



 

10 
 هاي سه سطحيمجموعه كتابآفرينش-1فصل  پنجمسال  فارسي

 ؟نداردهاي زير، كلمات متضاد وجود  يك از عبارت در كدام - 4

  

 .كرد ي تنها و دور از پدر و مادر، نزديك كوه زندگي مي كودك بيچاره) 1

  . هنگامي كه علي دستش را به گل نزديك كرد، خار در دستش فرو رفت) 2

  .بود زير نور خورشيد گرم و سوزان تابستان مشغول كار) 3

  . هاي ساكت خدا را بشناسي گوش بده تا آفريده  به صداهاي كوتاه و بلند،) 4

 كند؟  هاي متن را به شنونده بهتر منتقل مي خواندن متن يك داستان يا يك شعر، رعايت كدام مورد، ويژگي هنگامدر  - 5

  

 ان و مكان داستان يا شعرتوجه به زم) 2  هاي نگارشي  توجه به نشانه) 1

  توجه به جزئيات داستان يا شعر) 4    توجه به لحن و آهنگ) 3

 شوند؟  هاي ربط كدام گزينه كامل مي با نشانه ترتيب بهجاهاي خالي متن زير،  - 6

حاال ديگر برايشان عادي ......... كردند  روزهاي اول فرزندانش تعجب مي. شناختند همه در شهر او را مي«

او يكي ......... رساند،  سرا مي شنيد، خودش را به كاروان خبر آمدنش را مي......... هر دانشمندي . شده بود

شروع به بيان ......... بعد از مدتي زكريا در ميان مردم حاضر شد . ترين عالمان دوران خود بود از بزرگ

 » .سرا بيرون رفت وانهايش را پاك كرد و از در كار اشك. ......... سخنان ارزشمند خود كرد

  

 چون ـ هم ـ چون ـ تا ـ سپس) 2  زيرا ـ كه ـ اما ـ تا ـ بعد ) 1

  اما ـ هم ـ ولي ـ و ـ بعد ) 4  ولي ـ كه ـ زيرا ـ و ـ سپس) 3

 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد تبديل كردن شعر به قصه  - 7

  

  .هاي آن را حفظ كنيم موضوع اصلي شعر و شخصيت) 1

  .توانيم تغيير دهيم در بيان رويدادها، جزئيات را مي) 2

  .زمان و مكان رويدادها را بيان كنيم) 3

   .در بيان رويدادها، جزئيات را دقيق بنويسيم) 4

5613  23/7/95 %52 %79 

5741  21/7/96 %43 %79 

5741  21/7/96 %42 %79 

7363  24/7/94 %40 %79 
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  پنجمسال  فارسيهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5458: كد كتاب

 كدام گزينه در رابطه با شعرخواني صحيح است؟  - 8

  

 .نخستين مرحله براي خواندن، انتخاب لحن و آهنگ مناسب است) 1

  . خوانيم پس از انتخاب لحن و آهنگ مناسب، شعر را آرام و شمرده مي) 2
  . كنيم پس از سرودن شعر و تشخيص لحن مناسب آن، با آهنگ و سرعت آهسته، خوانش را شروع مي) 3
  . كنيم مناسب را انتخاب ميهاي محتوا، لحن و آهنگ  باتوجه به ويژگي) 4

 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب  به» ي گل رقص باد، خنده«و » فضل خدا«، » ها زيباترين قصه«آثار  اننام مؤلف - 9

  

  پروين اعتصامي-سعدي -حسين سيدي) 1

  آبادي پروين دولت -سعدي -حاصل مهدي مراد) 2

  آبادي پروين دولت -نظامي -حسين سيدي) 3

  پروين اعتصامي -نظامي -حاصل مهدي مراد) 4

به چه » نواخت«و » ننوازي«، »گر ننوازي تو، كه خواهد نواخت؟/ جز در تو، قبله نخواهيم ساخت «در بيت  - 10

 مفهومي اشاره دارد؟ 

  

       انديشي  تدبير ـ چاره) 1

 ردنمحبت كردن ـ مهرباني ك) 2

    ها  گرفتاريرفع حل مشكالت ـ ) 3

  عبادت كردن ـ پرستش ) 4

 در كدام گزينه، كلمات مخالف وجود دارد؟  - 11

  

 زار كرد بستان ميوه و چمن و الله/ اجزاي خاك مرده، به تأثير آفتاب ) 1

  خرد، دست گيرد به هر دو سراي/ خرد رهنماي و خرد دلگشاي ) 2

  سبز گردد، شاخساران كهن/ برگ نو آرد، درخت نارون ) 3

  به باغ اندرون، الله و سنبل است/ همه بوستانش سراسر گل است) 4

8102  7/8/95 %29 %79 

5613  23/7/95 %50 %78 

5741  21/7/96 %48 
 

%78 
 

7172  5/8/96 %48 %78 
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 هاي سه سطحيمجموعه كتابآفرينش-1فصل  پنجمسال  فارسي

 باشد؟» چشمه«صفت  تواند نميبا توجه به متن زير، كدام ويژگي  - 12

هـاي   بـال  خوب به عكـس . آمد، ايستاد جوشيد و به سمت پايين مي اي كه از دل كوه مي شاپرك از باالي چشمه«

خـاطر   كـرد و در دل خـداي مهربـان را بـه     درخشـيدند نگـاه    نازكش كه در زير نور خورشيد در آب چشمه مي

  ».هاي زيبايش شكر كرد بال

  

  صاف) 2    زالل) 1

  كدر) 4    آرام) 3

 ؟نيست، كدام گزينه در مورد پروانه درست »راز گل سرخ«با توجه به حكايت  - 13

  

  .رنگي و زيبايي خود بسيار مغرور و خودپسند بود پروانه به سبب خوش) 1

  .كردند اش تعريف مي زدند و از زيبايي هاي ديگر دور او حلقه مي پروانه) 2

  .فريدهپروانه در انتهاي داستان فهميد كه تمام زيبايي خود را مديون خداوند است كه او را زيبا آ) 3

  .ي مغرور سابق نبود پروانه در انتهاي داستان ديگر آن پروانه) 4

 وجود دارد؟ غلط امالييدر متن زير چند  - 14

الزم نيسـت از مـن تشـكّر كنيـد، بلكـه شـما بايـد از آفتـاب         : در همان لحضه، ناگهان زمين به صدا درآمد و فريـاد زد «

 » .ها در كنار خوارها رشد كنند شود گل عث ميدهد و با گذار باشيد كه به شما گرما و نور مي سپاس

  

      سه) 1

    دو) 2

      چهار) 3

  يك) 4

7363  24/7/94 %44 
 

%78 
 

8859  8/8/94 %37 %78 

1671  20/5/96 %19 %78 
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 فارسي سال پنجمهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5458: كد كتاب

  

هاي دشوار  سؤال
  

 

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

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

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

 در بيت زير با كدام گزينه يكسان است؟» خاك«ي  معني كلمه - 15

 »خاك ضعيف از تو توانا شده/ اي همه هستي ز تو پيدا شده «

  

  سيه بر فلك الله كشت خاكبه / بهار آمد و شد جهان چون بهشت ) 1

  ز شوق در دل آن تنگنا كفن بدرم / حافظ اگر يار بگذرد چون باد  خاكبه ) 2

  را  خاككه جان بخشيد و ايمان  آن/ آفرين جان آفرين پاك را ) 3

 كه خاك شوي پيش از آن) وتن شومتواضع و فر(خاك شو / است  خاكاي برادر چو عاقبت ) 4

 است؟ نيامدهالمثل درست  مفهوم كدام ضرب -16

  

 . كند بيند و فراتر از آن را درك نمي مالك عمل و انتخابش فقط چيزي است كه ميعقلش به چشمش است ) 1

  . نوع خود وجود دارد هميشه دستي براي كمك كردن به همدست باالي دست بسيار است ) 2

  .ي فوري نشود ي نتيجه خردمند كسي است كه پايان كار را بنگرد و فريفته شمارند ها را آخر پاييز مي جوجه) 3

  ها نزد ديگران هاي خود و برتر دانستن همان داشته شتهكم انگاشتن دا مرغ همسايه، غاز است) 4

 نوشته شده است؟  نادرستمعني در كدام گزينه  ي هم كلمه - 17

  

    ترس: بيم –انديشيدن : تأمل كردن) 1

  كشتزار خربزه: جاليز –آرام : ماليم) 2

  يار و همدم: مونس –صبر كردن : درنگ كردن) 3

  ها به هم محل پيوستن رودخانه: تاالب –تعجب كردن : فت آمدنبه شگ) 4

11094  19/9/95 %33 %77 

8367  19/8/96 %45 
 

%76 
 

1533  6/5/96 %19 %76 
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 سه سطحي هايمجموعه كتابآفرينش-1فصل  پنجمسال  فارسي

 دارد؟ تري كمبيت كدام گزينه با ساير ابيات ارتباط  - 18

  

 هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد/ اند و بس  آدم توحيدگوي او، نه بني) 1

  اند ريكبه تسبيح خداي الش/ اند  جيك سحر گنجشككان در جيك) 2

  باغ شود سبز و شاخ گل به بر آيد/ بلبل عاشق، تو عمر خواه كه آخر ) 3

  ها ذكر تو كند در آشيان/ سيمرغ و عقاب و باز و شاهين ) 4

 دارد؟ تفاوتها  در كدام گزينه، با ساير گزينه» كرد«معناي فعل  - 19

  

 هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد) 2  د؟ يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كر) 1

  فضل خداي را، كه تواند شمار كرد؟) 4  خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد) 3

 ؟نداردشعر زير با كدام گزينه قرابت معنايي  - 20

 »يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد؟/ فضل خداي را كه تواند شمار كرد؟ «

  

  شكرهاي تو نيايد در بيان/ گر سر هر موي من يابد زبان ) 1

  كفر، نعمت از كفت بيرون كند/ شكر نعمت، نعمتت افزون كند) 2

  احسان تو را شمار نتوانم كرد/ من بي تو دمي قرار نتوانم كرد ) 3

  )زبان: زفان(يك شكر تو از هزار نتوانم كرد / گر بر تن من زفان شود هر مويي ) 4

 ترين عامل كدام است؟   هاي مختلف، مهم ها و موقعيت ها در مكان هنگام خواندن نوشته در - 21

  

 هماهنگي با افراد حاضر در جمع با سبك خواندن ) 1

  هماهنگي حالت و لحن صدا با مكان و موقعيت) 2

  وگو با موضوع خواندن هماهنگي لحن گفت) 3

  ع نوشته با موقعيتهماهنگي موضو) 4

7172  5/8/96 %42 %74 

5741  21/7/96 %30 %74 

10358  21/08/95 %25 %74 

8367  19/8/96 %33 %73 



  

15 
 فارسي سال پنجمهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5458: كد كتاب

 شود؟  ديده مي تري كمهاي متضاد  در كدام بيت، واژه - 22

  

 پوشيده است پست و بلند زمين در آب / دالن يكي است  ي دريا شاه و گدا به ديده) 1

  )تاريك :ظلماني(روشنان را به حقيقت، شب ظلماني نيست / افروز است  شب مردان خدا روز جهان) 2

  ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم / پيري و جواني پي هم چون شب و روزند ) 3

  خام بدم، پخته شدم، سوختم/ نيست   حاصل عمرم سه سخن بيش) 4

 كند؟ را بيان مي» تماشاخانه«كدام يك از ابيات زير، مفهوم درس  - 23

  

  تكيه بر ايام نيست تا دگر آيد بهار/ ه تماشا رويم وقت بهار است خيز تا ب) 1

  هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار/ برگ درختان سبز، در نظر هوشيار ) 2

  ) بهار: ربيع(ي موزون مرغ، بوي خوش الله زار  ناله/ خيز و غنيمت شمار، جنبش باد ربيع ) 3

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

 در كدام گزينه آمده است؟» بيم«ي  مخالف واژه - 24

  

  پروري است ي ما، عدل و بنده شيوه/ در تو تنها عشق و مهر مادري است) 1
  برون ز آن كه ياريگري خواستي/ جهاني بدين خوبي آراستي) 2
  دراز نيست بيابان كه هست پايانش/ ميد درمانشخوش است درد كه باشد ا) 3
  گر ننوازي تو كه خواهد نواخت؟/ جز در تو قبله نخواهيم ساخت) 4

 ؟نيستهاي ساده براي شناخت بهتر عالم  كدام گزينه، از راه - 25

  

    ها ديدن خوب پديده) 1

  ي آفرينش فكر كردن درباره) 2

    ها هوابستگي به پديد) 3

  ها ي پديده مقايسه) 4

5741  21/7/96 %36 %68 

5613  23/7/95 %34 %67 

8859  8/8/94 %33 %66 

1533  6/5/96 %24 %66 
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 سه سطحي هايمجموعه كتابآفرينش-1فصل  پنجمسال  فارسي

 است؟ متفاوتلحن خوانش كدام بيت، با ساير ابيات  - 26

  

  خاك ضعيف از تو توانا شده/ اي همه هستي ز تو پيدا شده ) 1

  كه كردار ماند ز ما يادگار/ چنين گفت رستم به اسفنديار ) 2

  دگان خويش ناظربه حال بن/ خداوندا تويي حامي و حاضر ) 3

  ي بيچارگان چاره كن اي چاره/ يار شو اي مونس غمخوارگان ) 4

 است؟ نادرستهاي زير  امالي چه تعداد از واژه - 27

  »تشكّر -آدت  –سراغ  –حسرت  –ليل و نحار  –غرور و خودبيني  –تأثير آفتاب  –ماه و انجم  –برّ و بهر «

  

    نجپ) 2    چهار) 1
  دو) 4    سه) 3

 شود؟ جاهاي خالي ابيات زير با كدام گزينه كامل مي - 28

  گردد، شاخساران كهن............ آرد، درخت نارون                         ............ برگ «

  » خوش گل، باغ را............ ها                       پر كند  گل بوته............ گل بخندد، بر 

  

  عطر –روي  -نو  -سبز ) 1
  بوي -سر  -سبز  -نو ) 2
    بوي -سر  -نو  -سبز ) 3
  عطر -روي  -سبز  -نو ) 4

1533  6/5/96 %31 %65 

1533  6/5/96 %20 %65 

1533  6/5/96 %19 
 

%65 
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  پنجمسال  فارسيهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5458: كد كتاب

  

هاي دشوارتر  سؤال
   

 

  .پاسخ دهندسؤال  3به سؤال  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهندسؤال  5يا  4سؤال به  10از هر  6250تا  5500ازهاي آموزان تر انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهندسؤال  6 به بيش ازسؤال  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 است؟ نشدهكدام گزينه درست معنا  - 29

  

  . شوند ديمي دوباره سبز و با طراوت ميهاي كهنه و ق شاخه: سبز گردد، شاخساران كهن) 1

  . شوند ها باز مي هاي گل بر روي بوته غنچه: ها بوته گل بخندد، بر سر گل) 2

  توانيم اميدوار باشيم؟ اگر تو ما را از درگاهت براني، به چه كسي مي: گر تو براني، به كه روي آوريم؟) 3

  . اي ي عالم جان داده همه اي دواي دردي كه به: اي همه هستي ز تو پيدا شده) 4

 در كدام گزينه آمده است؟» خاك ضعيف از تو توانا شده/ اي همه هستي ز تو پيدا شده «مفهوم بيت  - 30

  

    ناتوان بودن خاك) 1

  هاي آفرينش شناخت خداوند از طريق نشانه) 2

  آفريننده بودن خداوند) 3

  گياهان توانايي خاك در روياندن) 4

 ؟ نيستمفهوم بيت كدام گزينه با ساير ابيات يكسان  - 31

  

 بلبل و قمري چه خواند؟ ياد خداوندگار / كند  هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي) 1

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

  ها كرد عشق روي گل با ما چه كه/ سحر بلبل حكايت با صبا كرد ) 3

  هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد/ اند و بس  آدم توحيدگوي او، نه بني) 4

1625  17/6/96 %36 %64 

1533  6/5/96 %18 
 

%64 
 

5741  21/7/96 %33 %63 
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 هاي سه سطحيمجموعه كتابآفرينش-1فصل فارسي سال پنجم

 بيت قبل از بيت زير، كدام است؟ - 32

 » باغ و بستان، ناگهان در خواب شد/ آب شد  كم خشك شد، بي چشمه كم«

  
  هاي بيدبن از هم گسيخت شتهر/ برگ برگ گل به رقص باد ريخت ) 1
  ي پيچان تاك كرد كوته، شاخه/ خاك   ها در زير كرد دهقان، دانه) 2
  شود بار ديگر، چون بهاران مي/ رود  فصل پاييز و زمستان مي) 3
  زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ/ رنگ  تك درخت نارون، شد رنگ) 4

با كدام يك از ابيات زير قرابت » ه خواهد نواخت؟گر ننوازي تو، ك/ جز در تو، قبله نخواهيم ساخت «بيت  - 33
 ؟نداردمعنايي 

  
 درپذيرم كه درپذير تويي / گير تويي  بر كه نالم؟ كه دست) 1

  اي جز تو نداريم نوازنده/ اي  طمعيم از همه، سازنده بي) 2
  ست را نانيوز تنور تو هر كه / ست  اي به تو زنده هر كجا جاني) 3
  گير  در كه گريزيم تويي دست/ نظير  بر كه پناهيم؟ تويي بي) 4

 با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟» هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد/ اند و بس  آدم توحيدگوي او، نه بني«بيت  - 34

  
  مري چه خواند؟ ياد خداوندگاربلبل و ق/ كند  هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي) 1
  ها خداوند بود در روشنايي/ خدا در پاكي و نيكي است فرزند ) 2
  ز رحمت يك نظر در كار ما كن/ الهي فضل خود را يار ما كن ) 3
  هم تو ببخشاي و ببخش اي كريم/ از پي توست اين همه اميد و بيم ) 4

 كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 35

  »كه خدا كارگشاي دل كارآگه ماست/ ر از دگران كارگشايي مطلب اي بها«

  
  خاك ضعيف از تو توانا شده/ اي همه هستي ز تو پيدا شده) 1
 هم تو ببخشاي و ببخش، اي كريم/ از پي توست اين همه اميد و بيم ) 2

 كه خواهد نواخت؟گر ننوازي تو، / جز در تو قبله نخواهيم ساخت ) 3

 ي بيچارگان چاره كن اي چاره/ يار شو، اي مونس غمخوارگان ) 4

1693  3/6/96 %31 %63 

7172  5/8/96 %26 %63 

1671  20/5/96 %39 
 

%62 
 

5613  23/7/95 %11 %60 
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  پنجمسال  فارسيهاي سه سطحيمجموعه كتاب  آفرينش -1فصل   5458: كد كتاب

 اثر چه كساني هستند؟ ترتيب به» هاي ساكت خدا آفريده«و » مخزن األسرار«كتاب  - 36

  

  حسين سيدي –فردوسي ) 2  نانسي سويتلند –سعدي ) 1

  حسين سيدي – حافظ) 4  نانسي سويتلند -نظامي ) 3

 ؟نيستها يكسان  مفهوم كدام يك از ابيات زير با ساير گزينه - 37

  

  هاي بيدبن از هم گسيخت رشته/ برگ برگ گل به رقص باد ريخت) 1

  ي پيچان تاك كرد كوته، شاخه/ ها در زير خاك  كرد دهقان دانه) 2

  سازد در اينجا آشيان يباز م/ خوان آيد پرستو نغمه باز مي) 3

  زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ/ رنگ  تك درخت نارون شد رنگ) 4

كدام گزينه صحيح » اي كريم ،ي و ببخششاتو ببخ  هم/ يد و بيم از پي توست اين همه ام«توجه به بيت با  - 38

  ؟نيست

  

  .ديگر هستند اميد و بيم مخالف هم) 1

  .االسرار نظامي است شعر از كتاب مخزن اين )2

  .كريم به معناي مهربان است )3

  .با ستايش خداوند است  اين بيت در رابطه )4

 با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟» عقلش به چشمش است«المثل  ضرب - 39

  

  به وقت درو )كني برداشت(كه گندم ستاني / نپندارم اي در خزان كشته جو) 1

  و رويي است) مو(كزو چشمت همين بر زلف / است) خوب(تو كي داني كه ليلي چون نكويي ) 2

  نگيرد كَس از مست چيزي به دست/ به زابل نشسته است و گشته است مست) 3

  در پناهت) پنهان شده(هم شرع خزيده / هم عقل دويده در ركابت) 4

1533  6/5/96 %29 %58 

1671  20/5/96 %24 
 

%57 
 

1578  24/6/96 %18 %57 

1533  6/5/96 %19 %51 
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 هاي سه سطحيمجموعه كتابآفرينش-1فصل فارسي سال پنجم

 است؟ نادرستمعناي بيت كدام گزينه  - 40

  

ي  شـده  هاي پيچ ها را كاشت و شاخه كشاورز دانه: ي پيچان تاك كرد كوته، شاخه/ ها در زير خاك  كرد دهقان، دانه) 1

  .انگور را هرس كرد

كـه آواز   بـاز هـم در فصـل بهـار پرسـتوها در حـالي      : جـا آشـيان   سازد در ايـن  باز مي/ خوان  آيد پرستو، نغمه باز مي) 2

  .سازند هاي خود را مي گردند و آشيانه خوانند، برمي مي

ي  ي غمخواران، يار ما شـو و اي چـاره   اي شاد كننده: ي بيچارگان چاره كن اي چاره/ يار شو، اي مونس غمخوارگان) 3

  . سازي كن بيچارگان، كارهاي ما را چاره

به ما كمك كن، زيرا كه جز تو ياوري نـداريم و اگـر    :گر تو براني به كه روي آوريم؟/ ياوريم  ي ما ساز كه بي چاره) 4

  ما را تنها بگذاري، از چه كسي كمك بخواهيم؟

 با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» ي بيچارگان چاره كن اي چاره/ يار شو، اي مونس غمخوارگان «بيت  - 41

  
 )سفره: خوان(قاف قسمت خورد  كه سيمرغ در/ خوان كرم گسترد   چنان پهن ) 1

  آن چشم بر اشارت و اين گوش بر ندا / آن دست بر تضرع و اين روي بر زمين ) 2
  )كننده اجابت(كنان را به دعوت مجيب  تضرع/ فروماندگان را به رحمت قريب ) 3
  )سراپرده، چادر: سرادق(سلطان در سرادق و درويش در عبا / خواهندگان درگه بخشايش تواند ) 4

 ؟نيستبا توجه به بيت زير،كدام گزينه صحيح  - 42

  »برگ نو آرد، درخت نارون      سبز گردد، شاخساران كهن«

  

  .آهنگ هستند نارون و كهن با هم ديگر هم) 2 .  ي شروع فصل بهار است درباره) 1

  .ترش فضاي سبز استي رشد و گس درباره) 4 .   در اين بيت تضاد وجود دارد) 3

 دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند كلمه  در ميان واژه - 43

  »جذب - سپاسگذار -مقرور -برّ و بحر - گي ويژه -تعمل - تسور -ها صخره«

  

  سه) 4  شش) 3  چهار) 2  پنج) 1

1533  6/5/96 %20 %50 

5741  21/7/96 %17 %49 

5613  23/7/95 %39 %18 

5613  23/7/95 %34 %17 


