
:                            نام و نام خانوادگی                                                  10تا  1تست فارسی  ردیف  

  ؟نیستکدام گزینه با بقیه هم آهنگ  1

 بهار) 4      چنار) 3   شمار) 2      هزار)1

  با مفهوم کدام ضرب المثل ارتباط دارد؟» درخت گردگان با این بلندي، درخت خربزه اهللا اکبر«ضرب المثل  2

 هر چه کنی به خودکنی) 2 .نابرده رنج گنج میسر نمی شود) 1

 عقلش به چشمش است) 4 .بار کج به منزل نمی رسد) 3
 

  کدام گزینه درست است؟ 3

 .طبیب تکه هاي گوشت را یکی یکی بویید) 2 .طبیب هوس خوردن کباب کرده بود) 1

 .بیمارستان باید نزدیک بازار ساخته شود) 4 .فاسد و بدبو شده بودندتمامی گوشت ها ) 3
 

  از بین واژه هاي زیر کدام یک گوش دادنی است؟ 4

 تالوت قرآن) 1 خش خش برگ) 1

 تیک تیک ساعت) 4 بوق ماشین) 3
 

  با شنیدن کدام یک از صداهاي زیر احساس غرور و افتخار می کنید؟ 5

 صداي سرود ملی) 2 صداي وزش باد) 1

 صداي چهچه ي بلبل ) 4 صداي زنگ مدرسه) 3
 

  کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 6

 سازندگی) 4    خیال انگیز) 3    پایندگی) 2    جاودانگی) 1

  کدام گزینه صحیح است؟» بنده«به آخر کلمه ي » ي«با افزودن  7

 بندگان) 4    بنده ي ) 3    بنده گی) 2    بندگی) 1

  ترکیب می شود؟» دوست«گزینه هاي زیر، کدام گزینه با واژه ي از میان  8

 چیرگی) 4    کتاب) 3    شکوه) 2    گذشته) 1

  نام سردار دالور و میهن دوست ایرانی چه بود؟ 9

 جمشید) 4    کوروش) 3    آریوبرزن) 2    اسکندر) 1

  است؟ نادرستکدام گزینه  10

  .کنیمدر مقایسه کردن شباهت هاي دو چیز را بیان می ) 1

  .در مقایسه کردن تفاوت هاي دو چیز را بیان می کنیم) 2

  .هنگام مقایسه کردن دو چیز ویژگی هر یک را جداگانه بیان نمی کنیم) 3

 .در مقایسه کردن علت برتري یکی را بر دیگري می نویسیم) 4

  کدام عالمت نگارشی به کار می رود؟» تو چه دانش آموز منظمی هستی«در جمله ي  11

 ) .4      ) :3      ) ! 2      ؟) 1

  .کشورمان هستند.......................... دالوران هشت سال دفاع مقدس از نام آوران  12

 گزینه الف و ج) 4      امروز) 3      فردا) 2    معاصر) 1



  کدوبن در چه مدت خوب رشد کرده بود؟ 13

  بیست روز )4دویست سال                  )3دویست روز                   )2بیست سال                  )1

  .چو ایران نباشد تن من مباد از کدام شاعر است  14

  نظامی )4فردوسی               )3حافظ                    )2سعدي                      )1

  .یروز ، امروز ، فردا در چه فصلی اتفاق افتاده استداستان نام آوران د 15

  زمستان )4پاییز                 )3تابستان                  ) 2بهار                         )1

  .کدام گزینه با بقیه متفاوت است 16

  شهرت او )4نیک نام            ) 3سختی کوه               )2شفافیت آب             )1

  چیست؟» کارش گره می خورد «منظور از  17

  خراب کردن چیزي ) 2گره خوردن طناب                               )1

  انجام گرفتن کاري ناممکن) 4به وجود آمدن مشکل در کارش            )3

  .معنی و امالي کدام گزینه درست است  18

  پرستیده اید: صتوده اید ) 2تباه شده                              : ضایع )1

  خوشایند : آفت )  4سخن آرام                          : ذمزمه )3

  بود .............................. احمدي روشن از شهیدان  19

  قبل از انقالب) 4انقالب                    ) 3جنگ                   ) 2              علمی و فناوري       )1

  .به کتاب فروشی که رسیدیم ، ایستادیم و از پشت شیشه کتاب هارا تماشا کردیم : عبارت زیر چند جمله است  20

1(5                                2 (4                       3 (3                    2 (6  

  کوه دماوند بلندترین قله ایران است. بهترین حالت گسترده این جمله کدام است  21

  کوه دماوند استوار و محکم ، بلندترین قله ایران است )2کوه دماوند بلند و محکم است                       )1

  کوه دماوند استوارترین قله است )4کوه دماوند استوار است                               )3

  .اسکندر از کدام سرزمین به ایران حمله کرد  22

  قونیه )4مقدونیه              ) 3یونان               ) 2تخت جمشید             )1

  .معنی کدام واژه درست است 23

  موزون: موذي) 4عازم          : عظمت ) 3کناره             : افق ) 2شدن                   فارغ : فروغ )1

  .کدام گزینه درست است 24

  هر کشور به تعداد مردمش پرچم دارد)2هر کشور یک سرود ملی به نشانه استقالل دارد                      )1

  هر کشور به تعداد لهجه سرود ملی دارد)4ملی دارد           هر کشور به نشانه استقالل هم پرچم هم سرود )3

  .کدام کلمه مانند اسبان نیست  25

  داستان)4کودکان                       )3رانندگان                   ) 2درختان                        )1

  .مخالف کلمه خُرد کدام گزینه است  26

  کوچک)4خوردن                       ) 3نخوردن                     )2      بزرگ                     )1

  .هم خانواده اعتقاد کدام است 27

  اعتماد)4معتقد                        ) 3متعهد                         ) 2احتیاط                       )1



 ساده ترین و اولین راه شناخت عالم چیست ؟ 28

  اندیشیدن) مشاهده دقیق                 د ) دعا                       ج ) مطالعه                   ب ) الف 

 در جمله زیر قسمت اصلی جمله یعنی فعل جمله کدام است  29

  در تابستان  روزها طوالنی و گرم می شود      

  تابستان) طوالنی                      د ) ج          بسیار          ) می شود                   ب ) الف  

 مخالف واژه هاي سست و شلوغ به ترتیب کدام است  30

  خلوت  –محکم ) پر سر و صدا               ب  –محکم ) الف 

  پر سر و صدا –بی پایه و اساس ) خلوت            د  –بی پایه و اساس ) ج 

 .را به بستان تبدیل کرد چه چیزي اجراي خاك مرده  31

  آفتاب) آدم                      د ) باد                           ج ) چمن زار                        ب ) الف 

 در جاي خالی کدام گزینه قرار می گیرد 32

  .................و کسی که ظلم بسیار می کند ..................کسی که با طال و جواهر کار می کند 

  ستمگر            - زرگر) زرگر                ب  - برزگر  ) الف 

  زرگر –ستمگر ) زرگر          د  -رفتگر ) ج 

 امالي کدام کلمه درست است  33

  بیاندیشیم) برحنه                      د ) فاصد                            ج ) گزند                     ب ) الف 

 کدام واژه مانند پر مهر نیست  34

  پر برف) پرسش                          د ) پر گل                   ج ) پرگو                 ب ) الف 

 .کدام گزینه گوش دادنی است  35

  د شعري که معلم می خوان) صداي آهنگی که از دور به گوش می رسد                  ب ) الف 

  صداي پشه) صداي چکه آب                                                    د ) ج 



کدام گزینه درست است 36

مخالف کلمه بحر واژه خشکی است ) مخالف کلمه توحید واژه موحد است                    ب ) الف 

 نعمت هاي خداوند را باکمی دقت می توان شمارش کرد) ج 

  واژه ي کاهلی به معناي شادابی است) د 

با توجه به معنی امالي کدام کلمه درست است  37

 راحتی: ساده گی ) خراب            د : فاسد ) میل              ج : حوس ) پزشک         ب : تبیب ) الف 

پاسخ  به ترتیب کدام است  –مخالف کلمه روشنایی 38

جواب  –تاریکی ) ب            جواب         –نورانی ) الف 

 پرسش –نورانی ) پرسش                   د  –تاریکی ) ج 

به موجود مزاحم چه می گویند  39

 بیمار) بی آزار                    د ) موذي                           ج ) خطرناك                   ب ) الف 

مفهوم بیت زیر کدام است  40

توحید گوي او نه بنی آدمند و بس                  هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 

  انسان ها وهمه موجودات خداوند را یکتا می دانند) الف 

  بلبل روي شاخه خدا را ستایش می کند ) ب 

 فقط انسان ها خدا را عبادت نمی کنند بلکه همه موجودات او را ستایش می کنند) ج 

  ند یگانه استخداو) د 

موفق باشید 


