
 

 بسمه تعالی       

 ارتباط معنایی بیشتری دارد؟(را باید روی سنگ ها و بدی ها را روی شن ها نوشت(  کدام بیت با ))محبت  -1        

 نگردد نکو       درشتی کن آنگاه و پس رزم جو   نرمی      الف(چو کارت به        

 ب(با بدان بد باش و با نیکان نکو         جای گل،گل باش و جای خار،خار         

 در نعمت خدای بگشاید                 شکر کن تا خدا بیفزاید ج(        

 م بدار     گر بدی از خلق آدم بر تو آید چشم دار کد(محبت گر بدیدی،بر دلت مح         

 ( نشانه ی مفعولی نیست؟در کدام دو جمله زیر ))را(-2        

 الف(من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.      ب(حاتم طایی را گفتند:....        

 ج(روزی چهل شتر قربانی کرده بودم امرای عرب را       د(خار کنی را دیدم پشته ای فراهم آورده           

 ج(یک و سه        د(دو و چهار   الف(دو و سه          ب(یک و چهار                  

 کدام گزینه صفت مفعولی است؟-3         

 الف(آزرده         ب(ناله                 ج(مهربان            د(نماینده         

 در کدام گزینه نوع رابطه ی جفت واژه ها مثل هم نیستند؟-4         

 ش و ناراحتی رنج -سرا و خانه-هدهد و پوپک-الف(طمع و حرص        

 ستایش و نکوهش -تفکر و تخیل-خودبینی و فروتنی-ب(اختیار و اجبار        

 ایمان و عقیده -تعالی و برتر-تاب و طاقت-ج(پگاه و بامداد         

 حقیقت و حقایق -نقش و نقوش-نتیجه و نتایج-د(اذان و موذن         

 کدام گروه از کلمات همه غیر ساده هستند؟ -5         

 ماالمال،پیوسته،اژدها   د(پرندگان،خوش حال،همراهان،چیره الف(گریه،بی جان،نا مناسب،جانور    ب(چشمه،تشنه،پاکیزه،آزرده     ج(خشمگین،        

 در کدام گزینه قید دیده نمی شود؟-6         

 آن زنگ درس نداد.   د بگیرید.    ج(آقا معلم اصالّالف(مرا کشان کشان به مدرسه بردند     ب(خیلی راحت می توانید زبان را هم یا          

 د(یادگیری اسب سواری آسان است.          

 عبارت زیر چند جمله دارد؟-7         

 و  اریمبدان که مردمان سه دسته اند:بعضی ها مانند غذا هستند که وجودشان برای ما الزم است.بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها نیاز د        

 اشته باشیم دسته ی سوم مانند بیماری هستند که ما هرگز به آنها نیاز نداریم و لیکن گاهی گرفتارشان می شویم و در چنین مواقعی باید صبر و تحمل د          

 تا به سالمت از دست آنها رها شویم.        

 نهالف(یازده              ب(دوازده            ج(ده          د(         

 در عبارت سوال باال چند حرف ربط دیده می شود؟ -8         

 الف(هفت         ب(هشت        ج(شش        د(پنج         

 

 



 

 معنی ))چو(( در کدام گزینه متفاوت از بقیه است؟ -9          

 چو خود را به چشم حقارت بدید        صدف در کنارش به جان پرورید الف(         

 ب(دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری     کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما         

 ج(چو ایران نباشد تن من مباد         بدین بوم و بر زنده یک تن مباد            

 د(بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم      تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است         

 از آثار مصطفی علی پور نیست؟کدام گزینه  -10         

 اسماعیل      د(از گلوی کوچک رودالف(ساختار زبان شعر امروز     ب(تا صبح دمان     ج(هم صدا با حلق          

 کدام گزینه از اجزای بیشتری تشکیل شده است؟ -11        

 الف(نا هماهنگی        ب(گرما زدگی         ج(بازنشستگی        د(وابستگی           

 در بیت ))همه گویند طاهر کس نداره      خدا یار منه چه حاجت کس(( کدام گزینه نهاد نیست؟  -12         

 الف(همه         ب(طاهر        ج(خدا       د(کس          

 رب المثل ))کار نیکو کردن از پرکردن است((هم مضمون نیست؟ کدام مثل با ض-13        

 الف(چون نیکی کنی،نیکی آید برت      ب(کسی برد خرمن که تخمی فشانده          

 ج(از حلوا حلوا گفتن،دهان شیرین نمی شود    د(خواهی که رسی به کام،بردار دو گام          

 واده نیستند؟در کدام گزینه جفت واژه ها هم خان-14         

 الف(زیارت،مزار    ب(مسجد،سجاد       ج(اذان،موزن       د(تشکر،شاکر           

 آرایه ی کدام بیت نادرست نوشته شده است؟  -15         

 )جان بخشی(الف(شیخ خندید و بگفتش ای سلیم      این درخت علم باشد ای علیم           

 )تضاد( ر  زان ز شاخ معنی ای،بی بار و برب(تو به صورت رفته ای،ای بی خب         

 است     کمترین آثار او عمر بقاست)تضاد( یکی کش صد هزار آثار خ  ج(آن         

 د(گه درختش نام شد،گاه آفتاب         گاه بحرش نام شد،گاهی سحاب)تناسب(         

 در عبارت زیر نقش کدام یک از واژه های مشخص شده با بقیه متفاوت است؟ -16         

 به شهر،عطاربه دیدن آنها آمد.پدر محمد به او گفت:شیخ عطار   آنها  سخن می گفتند.پس از وارد شدن  نیشابوراز زیبایی های    محمد  برایدر راه همه           

 است.   محمدم  این پسر           

   الف(محمد           ب(نیشابور       ج(آنها       د(ضمیر))م((        

 در شعر درس شهدا خورشیدند،شهدا به چه چیزی تشبیه نشده اند -17         

 ج(شقایق      د(چراغ     الف(قلب          ب(داستان             

 جمع مکسر واژه حکیم کدام گزینه می باشد؟  -18         

 الف(حکام        ب(حکما             ج(حِکَم        د(احکام          

 

 



 

 کدام جفت واژه ها هم خانواده ی فارسی نیستند؟   -19         

 اسرار و سری        د(جوشش و جوشان الف(آویزه و آویزان     ب(سازگاری و سازش      ج(         

 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد -20         

 الف(من غم تو می خورم تو غم مخور       بر تو من مشفغ ترم از پدر         

 د روزی این درخت     وین باد مختلف بکُشد روزی این چراغ نَب(کاین سیل متفق بکَ         

 اوست و او خود     بیرون ز جهانست  و در جهانستج(آفاق جهان زیر           

 د(در خبری خوانده ام فضیلت آن را    خاست مر آرزوش قُرب سه سال است           

 موفق باشید داودی نسب                                                                                                                                                


