
آفت( –زمزمه  –اتحاد  -معنی واژه های روبه رو  به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟      ) معاصر -1  

بیماری –آواز  –هم بستگی  –بال                         ب( زمان  –زیر لب سخن گفتن  –وحدت  –الف( زمان   

آسیب -آواز –وحدت  –آسیب             د( هم دوره  -زیر لب سخن گفتن  –هم بستگی  –ره وج( هم د  

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟« اجزا و انجم» مفرد کلمه های  -2  

ستارگان –نجم                  د( جزا  –نجم                  ج( جزا  –ستارگان               ب( جزء  –الف( جزء   

 3- فعل در کدام گزینه درست مشخص نشده است؟

 الف( زنادان بنالد دل سنگ و کوه                               ب( ازیرا ندارد بر کس شکوه             

  ج(  زدانش دل پیر برنا بود                                        د(کزین اندیشه برنگذرد.

معنی کدام واژه صحیح است؟ -4  

تهیدست             ب( خصلت : بی توجهی               ج( مقصد : هدف            د( حوادث : آثارالف( کاهل :   

کدام گروه هم خانواده نیستند؟ -5  

 الف( قله، قلل                      ب( شهید، شاهد                        ج( قطر، قطعه                    د( هنرمند، باهنر

گروه ها همه ی کلمات جمع هستند. در کدام -6  

قهرمانان، حاضران، دوستان     الف( افتخار، آرزوها، گذشته ها                                     ب(  

 ج( مراسم، کشور، قهرمان                                             د( سرودها، سینه ها، تبریک

گر متفاوت است؟معنی کدام واژه ، با واژه های دی-7  

 الف( اهتزاز                      ب( تکان خوردن                     ج( جنبش                    د( باال بردن   

کدام گزینه از عالئم جمع فارسی نیست؟ -8  

د( ات                        الف( ان                           ب( ها                                    ج( هیچ کدام        

خالصه ی خواسته ها و افتخارات یک ملت کدام گزینه است؟ -9  

د( زبان محلی      ج( سرود                        الف( پرچم                     ب( زبان ملی                     

از کیست؟« ای ایران ای سرای امید» شعر  -10  

ار                ب( قیصر امین پور                ج( حسین گل گالب               د( هوشنگ ابتهاجالف( ملک الشعرای به  

چه پیامی دارد؟« سر به سر تن به کشتن دهیم                  از آن به که کشور به دشمن دهیم» بیت اگر -11  

ج( دشمن پرستی                     د( کشتن دشمن                   الف( دینداری                       ب( وطن دوستی              



به جای کلمه ی داخل کمانک،  چه کلمه ای مناسب است؟ -12  

 غروب های) همراه رویا و خیال ( خورشید چقدر زیباست.

د( شکفت انگیز             الف( دیدنی                        ب( قابل دیدن                      ج( خیال انگیز        

کدام کلمه جمع نیست؟ -13  

 الف( شادمان                     ب( نام آوران                       ج( بزرگان                          د( امکانات

مفهوم کدام ضرب المثل درست است؟ -14  

ضعیف به حساب آورد.دشمن، نتوان کوچک و بیچاره شمرد : دشمن نباید ما را الف(   

 ب( زخم زبان،  بدتر از زخم شمشیر است : آسیب جسمی بدتر از آسیب روحی است. 

 ج(بار کج به منزل نمی رسد :  کار نادرست هیچ گاه به نتیجه نمی رسد.

 د( با یک گل بهار نمی شود : شکوفایی یک گل نشانه ی شروع فصل بهار نیست.

؟مفهوم کدام مصراع نادرست است -15  

 الف( به چهره، نکو بود برسان شیر: صورتش مانند خورشید سفید بود

 ب( به خورشید نزدیک و دور از گروه : بسیار بلند بود طوری که به خورشید نزدیک بود و از مردمان دور بود.

 ج(که آن خانه از خلق بیگانه بد: جای خانه ی سیمرغ را هیچ کس نمی دانست

خوار : پدر از فرزندش مهر و محبتش را برید و او را در دامنه کوه انداخت.د( پدر، مهر ببرید و بفکند   

جاهای خالی بیت زیر با کلمات کدام گزینه کامل می شود؟ -16  

«برگ .............. آرد، درخت نارون                                       .................... گردد، ..................... کهن»   

د( نو، سبز، شاخساران       ، شاخه های      ج( زرد، سبز، شاخه هایب( نو، خشک        ، شاخساران، خشکلف(زردا  

نهاد و مفعول و قید در جمله ی زیر به ترتیب در کدام گزینه ها آمده است . -17  

نگرانی و اندوه قلب مردم را در هم فشرد. –بار دیگر   

گرانی و اندوهن –قلب مردم  –الف( بار دیگر   

قلب مردم  -بار دیگر  –ب( نگرانی و اندوه   

بار دیگر –قلب مردم  –ج( نگرانی و اندوه   

قلب مردم –نگرانی و اندوه  –د( بار دیگر   

 



اثر کیست؟« چنار و کدوبن» شعر  -18  

د( انتظامی               الف( ناصر خسرو                      ب( سعدی                         ج( موالنا           

می دهد؟نکدام گزینه، مصدر فعل داده شده را به درستی نشان  -19  

 الف( وزد: وزیدن                ب( دیدی: ببین                ج( برآورد: برآوردن            د(  اندازد: انداختن

کدام یک از کلمه های زیر با بقیه فرق دارد؟-20  

  ب( بال                             ج( پرواز                              د( زمین                                                       الف( پروانه     

 


