
 بسمه تعالی نام و نام خانوادگی :

 دبستان سادات 1شماره –ابی فارسی ششم یارزشنام کالس : 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید .

 در  کدام بیت ((فعل امر)) دیده نمی شود ؟ 1
   چشم دگر جوي برو از بهر او /الف ) خرد را نیست تاب نور آن روي 

 پیش /متصل گردان به دریاهاي خویشب ) قطره ي دانش که بخشیده ي ز 
 او را توان پیدا نمود   ج) نور حق را نیست  ضدي در وجود/تا به ضد، 

 د) جهان جمله فروغ نور حق دان / حق اندر وي زپیدایی است پنهان
 کدام گزینه از تعداد جمالت بیشتري تشکیل شده است ؟ 2

گشت روشن / ز فیضش خاك آدم گشت گلشن  الف ) ز فضلش هر دو عالم
 گر ملک باشد سیاهستش ورقب ) بی عنایات حق و خاصان حق / 

 ج) به نام آن که جان را فکرت آموخت / چراغ دل به نور جان برافروخت 
 د) قطره ي دانش که بخشیدي ز پیش / متصل گردان به دریاهاي خویش 

 می شود که (( مضاف الیه )) است ؟در کدام گزینه گزینه قافیه اي دیده  3
 الف ) جهان جمله فروغ نور حق دان / حق اندر وي زپیدایی است پنهان

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت/چراغ دل به نور جان برافروختب )  
در او هر چه بگفتند از کم و بیش / نشانی داده اند از دیده ي خویش ج)

 زفیضش خاك آدم گشت گلشن /د ) ز فضلش هر دو عالم گشت روشن 
 و کاینات ندارد ؟مفهوم کدام بیت ، اشاره به خلقت آدم  4

  الف ) از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت / جنبشی در آدم و حوا نهاد  
 ب ) به نام آنکه جان را فکرت آموخت/چراغ دل به نور جان برافروخت

ج) شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش / ما را براي سوز و گداز آفریده اند 
 د ) ز فضلش هر دو عالم گشت روشن / زفیضش خاك آدم گشت گلشن

 ابوبلعمی و سعدي به ترتیب در چه قرن هایی زندگی می کردند؟ 5
پنجم ،هفتم                          د ) چهارم ، هشتم ج )           الف ) چهارم ، هفتم                    ب ) چهارم ، ششم              

 با توجه به نحوه ي قرار گرفتن قافیه ها  ، کدام بیت آغازین شعر سعدي است ؟ 6
 ید ناله ي هر مرغ زارالف ) باد بهاري وزید از طرف مرغزار/ باز به گردون رس

 موزون مرغ،بوي خوش الله زار ي ب)خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع /ناله
 ج)هر گل وبرگی که هست یاد خدا می کند/بلبل و قمریچه خواند؟ یاد خداوندگار

 د)برگ درختان سبز در نظر هوشیار/هر ورقش دفتري است معرفت کردگار

 کدام گروه از کلمات هم خانواده نیستند؟ 7
 ج)موزون،موزن،موازنه       د)غفلت،غافل،اغفالحاکی،حکاکی     ب)محبت،محبوب،حبیب        الف)حکایت،

 نده،مند،بی،گی ) را می پذیرد و واژه ي معنادار را می سازد؟ َ(دو جز از میان اجزاي هم زمانکدام واژه  8
 الف)نویس      ب)هوش         ج)اندازه           د)بدرقه

در عبارت ((باد بهاري وزید از طرف مرغزار/ باز به گردون رسید ناله ي هر مرغ زار )) همه گزینه ها وجود دارد به جز گزینه ي :  9
 الف ) صفت                       ب ) قید                              ج ) نهاد                           د ) یک واژه ي مرکب



 وم بیت مقابل کدام است ؟ (( اي مادر عزیز که جان داده اي مرا /  مصراع د 10
 الف ) می ریختم تمام جهان را به پاي تو                             ب ) زیرا بود رضاي خدا در رضاي تو  

 تو که جان دهم اکنون براي تو                      د) قربان مهربانی و لطف و صفاي ج)  سهل است اگر 

 کدام گروه از کلمات ((هم خانواده )) نیستند ؟ 11
 الف ) ناجی ، نجات ، منجی         ب ) رضا ، مرتضی ، راضیه       ج ) عزیز ، عزت ، اعزار          د ) فکور ،  تفکر ، کفران

 عمده موضوعات قالب ((غزل )) چیست ؟  12
 عشق                 ج ) نصیحت و مناظره               د ) اخالقی و اجتماعیوصف طبیعت و ستایش         ب ) عاطفه و الف ) 

 نوع رابطه بین جفت واژه ها در کدام گزینه یکی نیست ؟ 13
 امداد )) ، (( پسندیده ، نیک )) الف ) (( درنگ ، مکث )) ، (( پگاه ، ب

 بحث ، مبحث ))ب ) ((دقایق ، دقیقه )) ، ((اعضا ، عضو )) ، ((
 ج) ((پیشه ، حرفه )) ، ((ارزش ، بها )) ، ((هراسیدن ، ترسیدن )) 

 د ) ((ظاهر ، باطن )) ، ((ایمان ، کفر )) ، (( اختیار ، اجبار )) 
 در کدام یک از موارد زیر غلط امالیی دیده می شود ؟ 14

 الف ) مریم از گروه دیگري اجازه خواست که برخیزد و صحبت کند.    
 .گروه ((ایمان )) برخاست و از معلم اجازه خواست  ب ) پروانه از

 ج) اما بگزارید گروه ((عمل )) هم نظرات خودشان را بیان کنند . 
 د) گرفتار شدن تو در اثر غفلت بود و سررسیدن من نشان این است که عمر تو هنوز به پایان نرسیده است .

 کدام کلمه ساده است ؟  15
 ب) شاخه                                    ج ) رشته                               د ) پیشه       الف ) ریشه               

 هنگام نوشتن باید به نکته هایی توجه کنیم . کدام مورد جز  این نکته ها نیست ؟ 16
 ده کنیم ..        ب ) از  جمله هاي طوالنی در نوشته استفاالف ) از تکرار کلمه ها بپرهیزیم 

 ج ) ساده و خوانا بنویسیم                       د ) از کاربرد کلمه هاي گفتاري و شکسته خودداري کنیم .
 و از کدام کتاب نقل شده است؟نوشته زیر از کیست  17

 .ید اندر دل و نادانی گمراهی استاندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق،روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نا اندیشیدن،تاریکی افزا
 الف)ابوعلی بلعمی،تاریخ بلعمی             ب)ظهیري سمرقندي،سندباد نامه           ج)سعدي،گلستان       د)شبستري،گلشن راز

 گیرد؟ یدر پایان کدام جمله نقطه قرار نم 18
 نعمت هاي خدا سپاس داري باید کردن       د)نادانی گمراهی استالف)باد بهاري وزید          ب)بلبل و قمري چه خواند        ج)بر 

 کدام گزینه،متفاوت از سایر گزینه ها است؟ 19
 افسرده                   ب)نغمه            ج)نامعلوم             د)کشاورزلف)

 معنی کلمه صحیح نیست؟ 20
 ج)غنیمت:سود            د)موزون:سنجیده      معرفت:با محبت            ب)غفلت:نادانی         الف)

 



 بسمه تعالی                                                                                                  
 نام کالس :                                                2شماره -س ادبیاتارزشیابی در             نام و نام خانوادگی :                          

 ی تخلص کدام یک از اشخاص زیر است ؟نظام ۱
 الف)جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی              ب)حسین بن علی بیهقی سبزواري

 ج)بهمنیار بن مرزبان ابوالحسن                                     د)فخر الدین علی صفی
 

 داد؟رستم به چه کسی وعده پادشاهی مازندران را  ۲
 الف)اوالد        ب)ارژنگ                    ج)کیکاووس                  د)سیاوش

 
 مفهوم کدام یک از کنایه هاي زیر صحیح نیست؟ ۳

 د)در به در:آواره   ش به زنگ:منتظر زنگ تلفن        ج)گو   ب)سر به هوا:حواس پرت         الف)خانه به دوش: بی سرو سامان     
 

 پسوند گزار در کدام یک از کلمات درست نیست؟ ٤
 الف)نماز گذار                ب)شکر گذار                  ج)سپاسگذار                د)فروگذار

 
 در کدام گزینه،آمده است؟ زیر واژه هاي مشخص شده ي عبارت ٥

 براي رسیدن به هدف خویش، فدا کرده اند))  را خودبوده اند که همه ي توان و جان  بسیاري انسان هاي،در تاریخ
 مضاف الیه    -صفت-نهاد-مفعول                                           ب)متمم-مضاف الیه-نهاد-الف)قید

 مفعول-مضاف الیه-قید-مفعول                                               د)نهاد-صفت-مفعول-ج)نهاد 
 مفهوم بیت((جهان،جمله فروغ نور حق، دان/ حق اندر وي،ز پیدایی است پنهان)) ارتباط دارند به جز بیت......تمامی ابیات با  ٦

 الف)از جمله جهان،تو را می جستم     خود،جمله جهان،تو بوده اي من غافل
 ب)جمله جهان پیش تو مشتی گلند    حق تویی و جمله دگر باطلند

 من هویداز بود خویش دیدم   ج)خدا را یافتم در جمله اشیا   
 د)در لباس جمله ذرات جهان    مهر روي او هویدا است

 نهاد در کدام گزینه به صورت ضمیر آمده است؟ ۷
 الف)هر ایرانی با آواهاي دلنشین من پرورش می یابد                ب)بهمنیار این حرف ها را بارها به او گفته بود.

 را به سوي هندوستان روانه کرد   د)عامل پیوستگی و اتحاد همه ي اعضاي این خانه،من هستم ج)حاکمی یکی از نزدیکان خود
 

 معناي((که)) در کدام گزینه، با سایر گزینه ها فرق دارد؟ ۸
 در باغ یکی روز     از جور تبر زار بنالید سپیدار کهالف)آن قصه شنیدید 

 تیشه ي هیزم شکن و اره نجارز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی   از کب)
 از دست که نالی ناچیزي تو کرد بدین گونه تو را خار  کهج)خندید بر  او شعله 

 شدم هیزم و آتشگر گیتی    اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار کهد) آوخ 
 

 کدام گروه از کلمات زیر به شکل متفاوتی منفی می شوند؟ ۹
 ب)صدا،نمک،لیاقت        ج)پناه،نزاکت،ثبات        د)امید،آشنا،منظمالف)ادب،نهایت،نشان     

 آرایه مشخص شده مربوط به کدام بیت صحیح نیست؟ ۱۰
 تضاد)-الف)دست در دامن موال زد در  که علی بگذر و از ما مگذر(تشخیص

 )تناسب-ب)کلماتی چو در آویزه گوش    مسجد کوفه هنوزش مدهوش(تشبیه



 تشخیص) -جات علی   جوشش چشمه عشق ازلی(تشبیهامنج)شب شنفته است 
 تلمیح)-د)عشق بازي که هم آغوش خطر   خفت در خوابگه پیغمبر(تشخیص

 
 در کدام عبارت مصدر وجود ندارد؟ ۱۱

 الف)به دست آهن تفته کردن خمیر      ب)مشقت کار و درمان عمر گران مایه را به من بسپار
 د)بعد از خسته شدن خرگوش او را گرفت.           ج)مرد بزاز دویدن اسب را دید  

 
 مترادف اساس در کدام گزینه دیده می شود؟ ۱۲

 ب)که بنیاد گیتی به تابندگی است              الف)اگر در سرت شور سر زندگی است.   
 این سلسله ي بی جان است. ،د)آرامش آرام من        ج)اسباب کمک هرکه مهیا نکند از ما نیست 

 
 نقش (و) در کدام مورد متفاوت است ؟ ۱۳

 ب) جهل و ناداتی                        ج) گفت و شنید                     د ) ایستادگی و پایداري    رت و زبر دستی        الف ) مها
 

 ه شده است به جز.........در همه ي گزینه ها، واژه اي وجود دارد که از یک پیشوند ساخت ۱٤
 .الف)مردم بی درنگ،به هر وسیله اي که ممکن بود، به مقابله با دشمن پرداختند

 ب)مردم نتوانستند نفوذ دشمن را به آبادان ناکام بگذارند و به عقب برانند.
 نمی توانست خود را به شهر برساند،خدا می دانست چه اتفاقات ناگواري می افتاد؟ج)اگر 

 گذشته اند.شب تاریک،ناگهان متوجه شد که سربازان دشمن از رودخانه  د)در یک
 به گفته ي ابو حامد امام محمد غزالی در کتاب کیمیاي سعادت ، مردم به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ۱٥

 د) پنج دسته                    الف ) دو دسته                            ب ) سه دسته                              ج ) چهار دسته       
 جمع رساله کدام است ؟ ۱٦

 د ) رسائل                        الف ) رسوالن                             ب ) مراسل                                ج ) مرسوله     
 ؟ ندارددر کدام عبارت حرف ربط وجود    ۱۷

  ب ) ما هنر اندوخته ایم و تو عار              الف )خنده کنان گفت که اي بی خبر                  
 اسخ سنگ سرد د ) نشد چشمه از پ                     ج) به کندن در استاد و ابرام کرد                

 
 معنی دقیق بیت مقابل کدام است؟(اي جهان دیده بود خویش از تو   هیچ بودي نبود پیش از تو) ۱۸

 جهان قبل از تو بود و بعد از تو هم خواهد بود،اي انسان فانی الف)
 اي کسی که جهان وجودش را از تو می بیند و پیش از تو هیچ چیزي نبود. ب)

 به جهان،جهانی بخشیدي           یز نبود و توج)جهان قبل از تو هیچ چ
 د)خدایا بودنم را در این جهان از تو دارم.    

 
 کدام واژه غیر ساده است؟ ۱۹

 الف)درختان               ب)اصحاب               ج)کاردان          د)قاجار
 

 نوع جمله در  کدام مصراع با بقیه متفاوت است ؟ ۲۰
 در میخانه گشادي طلبیم                                 ب ) صالح از ما چه می جویی که مستان را صال گفتیم خیز تا ازالف ) 

 شارع میخانه بگذریم                                         د ) صوفی بیا که خرقه ي سالوس بر کشیم ج ) بگذار تا ز
 



 3شماره  ))سواالت ادبیات(( 

 در عبارت زیر ، نقش کدام یک از واژه هاي مشخص شده با بقیه متفاوت است ؟-1

به او گفت : ((   در محمدعطار به دیدن آن ها آمد . پ،  به شهر  آنهابراي محمد از زیبایی هاي نیشابور سخن می گفتند . پس از وارد شدن  همهدر راه 

 د) این          پسرم محمد است . ))             الف ) همه                  ب) آنها                                     ج) پدر محمد             ،  اینشیخ عطار ! 

 در بیت زیر کدام واژه ها مفعول هستند   (( خرد هر کجاگنجی آرد پدید / ز نام خدا سازد آن را کلید ))-2  

 نام –کلید                                 د) خرد  –خدا                                     ج) خرد  –کلید                                  ب ) خرد  -الف ) گنج   

 در کدام گزینه نهاد ضمیر است ؟  -3 

 ج) ز هر بد تویی بندگان را پناه        د) هر آن کو که گردد به گرد دروغ    الف ) خدایا جهان پادشاهی تو راست       ب) از جور تبر زار بنالید سپیدار    

 در بیت مقابل نهاد ها به ترتیب کدام اند  ؟  (( علم چندان که بیشتر خوانی                      چون عمل در تو نیست نادانی  ))-4

 تو  –عمل  –تو                                         د) تو  –تو  –تو                     ج) عمل  –تو  –تو                              ب) علم  –عمل  –الف ) علم  

      ؟ نشده استمفهوم کدام گزینه به درستی بیان -5 

 نیست )کردگار  ( شناخت کامل خداوند ممکن   الف ) برگ درختان سبز در نظر هوشیار         هر ورقش دفتري است معرف 

 ب) هرگز نرسد به منزل عشق                     بی بدرقه ي تو کاروانها  ( خداوند پشت و پناه ماست ) 

 کار بیهوده )ج) الف از سخن چو در توان زد                    آن خشت بود که پر توان زد ( 

 هتر ( کوچک بودن دلیل کم ارزش بودن نیست )د) یک دسته گل دماغ پرور                        از خرمن صد گیاه ب 

       ؟   ندارددر کدام بیت مفعول وجود -6

                                   سهل است اگر که جان دهم اکنون براي تو الف ) سیمرغ و عقاب و باز و شاهین / ذکر تو کند در آشیان ها        ب) اي مادر عزیز که جان داده اي مرا/ 

 ) آب ارجه همه زالل خیزد / از خوردن پرمالل خیزد               د) ز بهر نیایش سر  و تن بشست / یکی پاك جاي پرستش بجست ج

 ؟ نیستندکدام گروه از کلمات هم خانواده -7

 مصلحت –حاصل  –دانشمند                 د) تحصیل  –دانش  –عاجل                  ج) دانا  –عجول  –عطوفت              ب) تعجیل  –عاطفه  –الف ) عطف 

 ؟ نمی شوددرر کدام گزینه واژه جمع مشاهده -8

 ف ) بهتر از این نمی توان محاو رات اشخاص را تنظیم کرد        ب) در عین کمال ایجاز ، حق مطلب را ادا کرده است ال

 د      د) این طایفه خرقه پوش امثال حیوان اند .ج) امیر بر چند تن بگذشت که اسبان می کشیدند و می گریستن

 ؟      (( دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت / بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار )) نیستبا توجه به بیت زیر کدام مورد صحیح -9

 ادات تشبیه است                     د) سپیدار نهاد جمله دوم است  الف ) دهقان نهاد است                   ب)  تنور مفعول است                   ج) چو

 کدام دسته از افعال زیر همگی فعل الزم هستند ؟-10

 قلتید –گرو گرفت  –زندگی می کرد   د) انباشته شد  –راه افتاد  –شتافتند    ج) جاودان زي  –ندیدند  –گرفتند     ب) راهی شد  –شنیدیم  –الف ) رفتند 



 در کدام مورد زاویه دید با بقیه متفاوت است ؟  -11

 حرکت کردم   الف ) او را دیدم هر روز پیر تر از قبل بود                                                      ب) آرا م آرام به سمت درب خروجی

 و به کتا بخانه محله  هدیه داد د) ناهید تمام کتابهایش را جمع کرد                ج) می شود چیزي بگویم و تو ناراحت نشوي ! ؟                            

 ؟ نیستکدام گزینه  ترکیب وصفی -12

 د) هیمه ي بسیار                         اك پاك            الف ) تهی مغز                                               ب ) وسعت دریا                                               ج ) خ

 ؟   نیستمفهوم کدام بیت صحیح -13

 الف ) غالم همت آن نازنینم // که کار خیر ، بیروي و ریا کرد ( نکوهش  ظاهر سازي و خود نمایی )

 ب ) سحر بلبل حکایت با صبا کرد // که عشق روي گل با ما چه ها کرد (توصیف درد عشق )

 ر حکمت پیش نادان // به خوانی آیدش بازي چه در گوش ( بی فایده بودن نصیحت نادان )ج) وگر صد با

 گویند شادي کنان ( ابزار ناراحتی دشمنان پس از تو )»» الحول «« د) مگوي اندوه خویش با دشمنان // که 

 در کدام گزینه آرایه بکار رفته متفاوت است ؟-14

 ب                                        ب) آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت /روز عمل و مزد بود و کار تو دشوار        الف) جنگل وارونه نیز سبز شده زیر آ

 ج) دانه و قوتی که در انبان ماست توشه سرماي زمستان است            د) سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها

 .......................... بیت است که سرودن آن حدود ................................ سال بطول انجامید ؟شاهنامه شامل ..-15

 پنجاه –پنجاه                         د) سه هزار  –سی                                          ج) سی هزار  –پنج هزار سی                           ب)  –هزار  50الف ) 

 ؟   ندارددر کدام گزین ضمیر وجود -16

 شب ندارم الف ) به نام خداوند خورشید و ماه / که دل را به نامش خرد داد راه                       ب) حالم شده شکر خدا خوش / جز یادي از دی

 یرا ندارد بر کس شکوه                                 د ) ز دانش در بی نیازي بجوي / و گر چند سختیت آید به رويج) ز نادان بنالد دل سنگ و کوه / از 

 ؟ نمی شوددر کدام گزینه تر کیب وصفی مشاهده -17

 الف ) گداخت جان که شود کار د ل تمام و نشد/بسوختیم در این آرزوي خام و نشد          

 ش که به دستم پیاله بود/ تعبیر رفت و کار به دولت حواله بردب) دیدم به خواب خو

 ج) شرب تلخ می خواهم که مرد افکند بود زورش / که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

 د) زبان خامه ندارد سر بیان فراق / وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 

 در کدام گزینه کنایه به چشم نمی خورد؟ -18

 د)فالنی را باش ! آب در هاون می کوبد ! دیو ها را از پاي در آورد             ب) رخش به تنگ می آید                         ج) تو دادي مرا گردي و دستگاه               الف ) 

 در کدام گزینه را در معنی به بکار نرفته است ؟ -19

 ب) دهان را فراخ باز کند                                ج) ما را یادگاري ده از علم خویش               د) توانگر گفت درویش را   الف ) وصیت کنم شما را                      

 )) ناپاك رايدر بیت زیر منظور از واژه زیر آن خط کشیده شده است چیست ؟ (( نکن دوستی با دروغ آزماي  / همان نیز با مرد -20

  نا سالم و خراب است که قدرت بیان ندارد              ب) کسی که قدرت راي ندارد                 ج) کسی که چشمش نا پاك است             د) کسی که فکرشالف ) کسی 



 خانوادگی :نام و نام 

 نام کالس :

 بسمه تعالی

 4شماره-تستی ادبیات رزشیابیا

 

 کدام یک از کلمات زیر از بقیه متفاوت می باشد ؟-1

 ب ) سخن                                                 ج ) رستم                                        د ) وطن                                             الف ) جاهل

 ن است )) چیست ؟بارزترین آرایه ادبی مصراع ((از راه اگر بمانی و روشن شود               تکلیف شهر خاطره ها ي تو روش-2

 د) تضاد                                     الف)کنایه                                                ب ) تشبیه                                               ج ) تلمیح   

 عبارت  ((یا علی بگو )) کنایه از چیست ؟-3

 ب) همت کردن براي کاري              ج)توسل به اهل بیت                 د) کمک خواستن از حضرت علی (ع)  الف ) ذکر ائمه کردن          

 کتاب کیمیاي سعادت اثر کیست ؟-4

 د ) غزالی                  الف )ایرج میرزا                                        ب) محمدرضا ترکی                                   ج) حسن حسینی       

در پایان جمله ي ((اگر دریا قلی در آن شب سرنوشت ساز اندکی کوتاهی می کردو نمی توانست به موقع خود را به شهر برساند .  خدا -5

 می دانست چه اتفاق ناگواري می افتاد ))چه عالمت نگارشی باید قرار دهیم ؟

 ، ب) ؟                                                    ج ) .                                         د)                     الف ) !                              

 غلط می باشد ؟ م یک از کلمات زیر از لحاظ امالییکدا-6

 ج) سپاس گزار                              د ) بنیان گذار                                  ب) سرمایه گزار                 الف ) نمازگزار                   

 دیدار با مردي که از فراسوي باورها آمد )) از کدام نویسنده است ؟کتاب((سه -7

 درضا ترکی                       د) سیدحسن حسینیالف)قیصرامین پور                             ب) نادر ابراهیمی                                    ج) محم

 کدام گزینه جمله به حساب نمی آید ؟-8

 الف ) کم گوي و گزیده گوي چون در                                                ب) اي علی که جمله عقل و دیده اي                     

 هوشیار                                                 د) عشق محمد بس است و آل محمد  ج) برگ درختان سبز در نظر                

 به کار رفته است ؟  هبه معنی ب را در کدام گزینه -9

 الف ) ما را یادگاري ده از علم خویش                                                 ب) دوستان کهن را برجاي همی دار              

 باشد ب) بزرگی ، فرزند را پرسید                                                              د) بد کننده را زندگی کوتاه               

 کدام یک از فعل هاي زیر ، نشان دهنده ي تکرار یک عمل در گذشته است ؟-10

 د) می بینم                         الف ) می دیدم                                         ب) دیدم                                      ج ) دید                   

 



 کیبات زیر ، اسم جانشین صفت نشده است ؟تردر کدام یک از  -11

 ره دل                                        ج) سپید موي                                     د) اشعار موزونب) تی                           الف ) تهی مغز               

 مترادف واژه (( ساعی )) چیست ؟-12

 ب) سعید                                            ج) تالشگر                                    د) باال رفتن و صعود                                    الف ) خوشبخت   

 واژه دیگر متفاوت است ؟ کدام واژه با سه -13

 تیردان                                     د) سخن دان ج)                                         الف ) نمکدان                                        ب) سنگدان

 واژه ي ((آذرگشب)) کنایه از چیست ؟  -14

 د) پهلوان  الف ) تند و تیز                                     ب) هرچیز مورد نیایش و ستایش            ج) آتش مقدس                 

 شعر مادر سروده ي کیست؟ -15

 نادر ابراهیمی     ج)ابوالقاسم حالت     د)ایرج میرزاالف) نظامی      ب)

 شبیه وجود دارد ؟در کدام گزینه ت-16

 خود از این هیمه برافروختب)دهقان چو تنور                 الف) همه با هم برادر وطنیم               

 وطن از ایمان است                    د) تاریخ در تلفظ نام تو الکن است .ج) چون که حب 

 قالب شعري ((شاهنامه فردوسی )) چیست ؟ -17

    د) مثنوي                    الف ) قطعه                                           ب) غزل                                      ج) قصیده                    

 کدام یک از کلمات زیر درست است-18

 تظاهراتد)                            ج)پیشنهادات                                           ب)سفارشات                         گزارشات      الف)

 بارزترین ارایه ادبی عبارت زیر چیست؟-19

 پیچیده در پرچم سه رنگ جمهوري اسالمی ایران به وطن بازگرداندند1370پیکر پاك او در آذر ماه  عاقبت یوسف گم گشته پیدا شد و

 الف)تناسب        ب)تضاد                 ج)تلمیح                   د)تضمین

 معنی وازگان زیر در کدام گزینه آمده است؟-20

 دُر-تعالی-فضل-الکن

 ب)کسی که زبانش می گیرد،احسان،بلند مرتبه،مرواید                                    الف)ناتوان،احسان،پاك،مروارید   

 ج)کسی که زبانش می کیرد،بخشش،بلند مرتبه،گران بها          د)ناتوان،بخشش،صفتی براي خداوند،گران بها

         


