
 

 

 

 

 

 

 

 استخدامیرایگان سواالت  نمونه 

نگارش نییو آ یفارس اتیزبان و ادب درس 

 شامل دفترچه سواالت  استخدامی 

 استخدامی ادوار گذشته با پاسخنامه آزمون های 

 :اصلی مشخصات بسته

دارای پاسخنامه تستی و تشریحی•

صفحه با قابلیت پرینت  87 •

 آزمون ادوار گذشته 14شامل •

توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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 کلیک نمایید. خرید بسته کامل سواالت درس زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش، اینجابرای 
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 فهرست فایل کامل سواالت استخدامی درس 

 زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش

 

 ( 99  الی 84سالهای )  آزمون های ادوار گذشته آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی  •

 

 93اجتماعی سال  آزمون تامین  •

 

 94آزمون تامین اجتماعی سال   •

 

 93آزمون وزارت نیرو سال   •

 

 94آزمون وزارت نیرو سال   •

 

 96آزمون وزارت نیرو سال   •
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 (ییاجرا یآموزش و پرورش , دستگاه ها) 98دفترچه سال 

 

   ( www.iranarze.irکدام است؟ ) ب، یغَرس« به ترت-فهی»صح یاز واژه ها  یکیهر  یمعن  -1

 اهینشاندن و کاشتن درخت و گ  -کتاب(  2   یزراع  نیشخم زدن زم  -دفتر(  1

 کاشتن نهال   -طومار (4   هرس کردن   -کاغذ(  3

 2گزینه پاسخ صحیح: 

   اهیغرس: نشاندن و کاشتن درخت و گ _: کتابفهیصح

 

 ( www.iranarze.irکدام است؟ )  ر،ی در عبارت ز «ی»کم زن یمعن  -2

 کرد«   یمقابله م  «یو»کم زن  یرا با خونسرد   ذای»هرگونه اهانت و ا

 ی خوش خلق   (4   تمسخر(  3  یتوجّه  یب(  2 ی (بزرگوار(  1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

  ن یشیپ  ی  و عطف به جمله   بال  ی  است اما با نظر به جمله   یاز آنها تواضع و فروتن یکیدارد و   یگوناگون   یمعان   یزن  . هرچند عبارت کمیتوجهی  : ب یکمزن 

 بود.   توجهی در پاسخ به هرگونه اهانت و آزار رساندن خونسرد و ب یعنی.  شودی معنا م توجهی ب 

 
 ( www.iranarze.irوجود دارد؟ )  امالییدر کدام گروه کلمه، غلط  - 3

 جتروی  و  اشاعه  –  ای و سجا  لیخصا(  2   حذر   و  سفر  –  یرشته نامرئ(  1

 یرکزی  و  فراست  –هبوط و صعود  (  4  و پاک   سقدّی  –لمحه و لحظه  (  3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

  ی با توجه به معنا  یهمگ  گر ید  ی ها  نه یشهر. گز  ی . به معنادیآ ی  است اما با سفر، حضر م  زیو اجتناب و پره  یدور  یسفر و حذر؛ حذر به معن  _یرشته نامرئ 

 خود، درست هستند.

 

 

 

 نگارش  ن ییو آ  یفارس  اتیزبان و ادب

 با پاسخنامه ییاجرا یسواالت آموزش و پرورش و دستگاه هادفترچه 

 برای خرید بسته کامل سواالت زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش، اینجا کلیک کنید 
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 (ییاجرا ی)آموزش و پرورش , دستگاه ها 99دفترچه سال 

 

 رابت«، به ترتیب کدام است؟  -کافی  -معنی »جاشنگاه  -1

 بیرق   -بالیاقت  -( پگاه4   درفش  -دارای کار  -( نزدیک ظهر3  تغییر  -کاردان  -( شبگیر2   اندیشه  -باکفایت  -( سحرگاه1

 3پاسخ صحیح : گزینه 

 

 واژه« درست است؟در کدام مورد، معنی »هر دو  -2

 )صفت: عهد(   -( )صفیر: بانگ و فریاد(  2    )موافق: همراه(    -( )حشر: نشستن(  1

 )نفیر: ترس(   -( )تگ: دویدن(  4    )تسخیر، پیمودن(  -( )چشنر، طوق(  3

 3پاسخ صحیح : گزینه 

 خورد؟های زیر، چند »غلط امالیی« به چشم میدر میان گروه واژه -3

جهد و    - روییسیاحت و خوب  -کراحیت و ناپسندی  -رضوان و بهشت - کج و ملعوج   -غرس درخت و گیاه   - کتاب »صحیفه و  

 مهمل و مهد= چابک و فرض.« -غایت و نهایت  - کوشش

 ( چهار 4   ( سه  3   ( دو  2   ( پنج 1

 3پاسخ صحیح : گزینه

 .فرز:  فرض کراهت،: کراحیت معوج، : ملعوج

 

 مالیی« مشهود است؟ در متن زیر، چند »غلط ا -4

»امروز که او را این رنج افتاد. اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس فدای ذات و فراق او نگردانیم به کفران  

 غدر گردیم؟ نعمت منصوب شویم و به نزدیک اهل مروّت بی

 ( دو4    ( سه3    ( چهار  2   ( یک 1

 1 پاسخ صحیح : گزینه

 

 کدام بیت فاقد »پارادوکس« است؟ -5

 ( با دلرامی مرا خاطر خوش است                             کز دلم یک باره برد ارام را 1

 ای                            من در میان جمع و دلم جای دیگر است ( هرگز وجود حاضر غایب شنیده2

 چشم او گاهی به خواب ناز و گه بیدار بود          ها که تا روزم سخن با بار بود    ( ای خوش آن شب3

 ( چو آفتاب رخ سایه بر جهان انداخت                         جهان کاله ز شادی بر آسمان انداخت 4
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 3پاسخ صحیح : گزینه

 ست.بیدار و گاه خواب باشد پارادوکس ندارد و امری طبیعیچشمانی که گاه  

 

 در کدام بیت، شاعر کالم خود را به زبور »کنایه، مجاز و تضمین« آراسته است؟  -6

 گاهت صبح ستاره بارانلبخند گاه           ( آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل           1

 تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن      ( سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی            2

 پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست        گوییم        ( گوش کن با لب خاموش سخن می3

 سزد رنگ فسوس ام میوز رخ آیینه       رسد از دل خوبین سحر بانگ خروس        ( می4

 3خ صحیح : گزینهپاس

 ست.چشمانی که گاه بیدار و گاه خواب باشد پارادوکس ندارد و امری طبیعی

 

 اند؟ های بیت زیر کدامآرایه  -7

 »در مجلس دهر ساز مستی پست است            نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است.«

 جناس  -حُسن تعلیل  - ( تشبیه2     ابهام تناسب    -جناس  - ( تشبیه1

 استعاره  -حُسن تعلیل   -( کنایه4     تلمیح   -استعاره  -( مراعات نظیر3

 1پاسخ صحیح : گزینه 

 مجلس دهر مانند ساز است )تشبیه(، پست و دست )جناس( قانون )ایهام تناسب با ساز و چنگ و دف( 

 

 .......... . ه جزب شود، مفهوم مَثَل »هر چه از دوست رسد نیکوست.« از همه ابیات زیر دریافت می  -8

 ( سعدی مبر اندیشه که در کام نهنگان                 چون در نظر دوست نشینی همه کام است. 1

 مرادی من                    تفاوتی نکند چون مراد یار من است. ( اگر مراد تو این است بی2

 دست دوست خوش در کش( خواه خوش است و خواه زهرآلود                       شربت از  3

 ( حُسن تو هرجا که طبل عشق فرو کوفت             بانگ برآمد که غارت دل و دین است 4

 4پاسخ صحیح : گزینه 

 گوید میگیر او ی آخر از زیبایی یار و عشق همهها به این نکته اشاره دارد که زهر یا نوش از دست دوست نیکوست اما در گزینهی گزینهدر همه

  

 برای خرید بسته کامل سواالت زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش، اینجا کلیک کنید 

https://iranarze.ir/ES267


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 محصول استخدامی   دانلود بسته کاملبرای 

 کلیک نمایید. اینجا سواالت زبان و ادبیات فارسی  

 
 

 توجه !
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