
 

 

 

 

رت زیرازچندجمله ،تشکیل شده است؟عبا  

((!نون،دایی پوزخندی زدوگفت: ))ای بابا،دلت خوشه، کتاب بنویسی که چی بشه ؟برودنبال یه تکّه  

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

1 

 نهاد بیت:

درکدام گزینه آمده است؟ ))هجوم فتنه های آسمانی      مراآموخت علم زندگانی ((   

د(علم     ج(زندگانی             فتنه های آسمانی    هجوم الف( فتنه های آسمانی         ب(   

  

2 

 درپایان جمله ی ))بی گمان دردهِ باالدست،چینه هاکوتاه است(( چه عالمتی قرار

 می گیرد؟

(((                         د()) ،(0((                     ج())!))؟((                   ب())   الف(  

3 

؟درکدام بیت ،ترتیب اجزای جمله رعایت شده است  
 الف(قلة سرشارازعطىفت تى                        روشه ازآفتاب قرآن است

ترق روگیه کمان امیداست      ب(درطلىع وگاِه خسته ی تى                      
 ج(ازسپهِرُرخت،ستاره ی اشک                      می َدَمد تاتالوت قرآن

 د(ترلثاَوت ،شکىفه ی دعا                            می شکىفدَسَحرته تاوگ اذان

 

4 

0همه ی گزینه هاجزء شکل های زبان هستند،به جز..............  

د(واژه              ج(خط                      ب(اشاره                      الف(آوا              

5 

 درکدام گزینه ،کنایه وجودارد؟

.کسی کوتواناشدوتندرستب(       .          تن زنده واالبه ورزندگی استالف(  

.تن به سختی دهدمردآزادهد(              .               تونیزازبزرگان،بیاموزکارج(  

   

6 

 درکدام بیت،آرایه های ))مبالغه(( و))کنایه(( وجوددارد؟

 الف(دراین دوهفته که چون گل دراین گلستانی              گشاده روی ترازرازمی پرستان باش

 ب(آن که تیغ امتحان،ریخت به خاک ،خون من             کاش برای سوختن ،زنده کنددوباره ام

آیاگذرکنی برمن؟                         به خنده گفت اگرخاک راه من باشیج(به گریه گفتمش   

 د(ازآن دمی که زچشمم برفت رودِعزیز                     کنارِدامنِ من هم چورودِجیحون است

 

7 

،تشبیه بیش تری به کاررفته است؟ درکدام بیت  

به خرمنم زدوآتش درآشیانه گرفت            الف(چودودبی سروسامان شدم          

گشایشی مگرازگریه ی شبانه گرفت         ب(دل گرفته ی من هم چوابربارانی        

می کندپرفضای خانه زِعطر                      گل سجاده ات به وقت نماز ج(  

صدزلزله برخیزدآن گاه که برخیزم     د(چون کوه نشستم من باتاب وتب پنهان       

8 

بابقیه فرق دارد؟،ساخت کدام واژ ه ها  

ب(ناشایست،خنده                 ج(سفیده،ناشکیب           د(ناشکر،ریشه               الف(ناالن ،تیشه  

 

9 

95                          تعالی                        بسمه  

  (1)شماره ی                                                 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
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 ساخت کدام دسته ازواژه هابابقیه فرق دارد؟

دوست الف(بی پیر،بی عشق       ب(بی هدف،بی خرد    ج(بی کار،بی حساب     د(بی هنر،بی  

01 

زیر،به ترتیب ،چندفعل امروچندفعل نهی ،به کاررفته است؟ درعبارت  

 ))خدادوستدارکسانی است که شادی های خودرابادیگران تقسیم وغم راازدل دیگران ،منها

می گویندقدروقت رابدانیدودقایق گران بهارابیهوده ازدست مدهید.(( می کنند.  

دو-د(دو        یک          -ج(یک          دو         -ب(یک     یک        -الف(دو  

00 

 درهمه ی بیت هافعل امروجودداردبه جز..............

 الف(بسیارجست وجوی توکردم که عاقبت             عمرم رسیدومی نرسدگفت وگوی تو

جانِ پدرب(می گویمت ای سعادت،ای نیک پسر                درباب هنرکوش توای   

 ج(انداخته سایه برسرت یار                                ای عاشق بی قراربرخیز

 د(ای تن،دلِ ماگرفته ازتو                                  زین آینه چون غباربرخیز

01 

 دربیت زیر،کدام واژه حالت ویژگی انسان)جان بخشی به اشیا(پذیرفته است؟

ه عرب                    الفتی داشته بااین دل شب(())علی آن شیرخدا،شا  

  الف(علی                ب(شیر                  ج(دل                 د(شب

31 

 کدام یک ازشعرهای زیرکه ازکتاب فارسی ششم انتخاب شده است،به شیوه ی 

 مناظره می باشد؟

راززندگی(الف(گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است.)   

 ب(ای سالمم،ای سرودم،ای نگهبان وجودم)ای وطن(

 ج(وچنین گفت معلّم باما:بچّه هاگوش کنید.)زنگ انشا(

 د(ای تومیراث نیاکان،ای زبان مادری)ای زبان مادری(

14 

 کدام گزینه ،مناسب ترین قالب برای بیان داستان هاومطالب داستانی است؟

  ج(قصیده               د(غزل                 الف(مثنوی               ب(رباعی 

04 

 همه ی شاعران زیر،ازقصیده سرایان معروف هستندبه جز...........

 الف(سعدی             ب(ملک الشعرای بهار             ج(حافظ               د(خاقانی

16 

آغازین یک شعر هشت  (( بیتبرخیزکه می رودزمستان     بگشای درسرای بستاناگربیت : ))

 بیتی باشد،قالب آن چیست؟

د(قصیده       ج(قطعه                   ب(مثنوی                   الف(غزل               

01 

 دربیت زیر،چندمناداوجوددارد؟

بهارا                   متحیبرم ،ندانم که توخودچه نام داری؟((!بتا!صنما!نگارا!مها!ملکا ))  

ب(سه                       ج(چهار                 د(شش                            الف(دو  

08 

 دربیت زیر،چندجمله وچندمناداوجوددارد؟

میاورسخن درمیان سخن        سخن راسراست ای خردمندوبُن            

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

09 

 دردوبیت زیر،چندمناداوجوددارد؟

 شیخ ،خندیدوبگفتش ای سلیم                         این درخت علم باشدای علیم

 توبه صورت رفته ای ،ای بی خبر                      زان زشاخ معنی ای، بی باروبر

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

 

20 

 



 

 

 درعبارت زیرکدام عالمت نگارشی بیش ترکاربرددارد؟

))واردکالس که شدم همه باتعجّب نگاهم کردندپسری که معلوم بودمبصرکالس است گفت تازه 

 آمدی ((

:د(                        ؟ ج(                           ،ب(                      0الف(  

10 

 درهمه ی گزینه ها،شبه جمله وجوددارد به جز..........

 الف(دردست های تو  / آیاکدام رمزبشارت نهفته بود؟/کزمن دریغ کردی

 ب(افسوس/آیاچه کسی ترا/ازمهربان شدن بامن/مأیوس می کند؟

روزافزونم ای دوستج(به فریادم زتوهرروزفریاد/ازاین فریاد  

 د(آه چه شام تیره ای ،ازچه سحرنمی شود؟دیوِ سیاه شب،چراجای دگرنمی شود؟

11 

 درکدام گزینه ،واژه ی مخفف وجودندارد؟

ب(کاین ره که تومی روی به ترکستان است        الف(کوه راکی درربایدتندباد                    

د(سری سخت ودلی ستوارباید    ج(هرکاوعمل نکردوعنایت امیدداشت             

23  

درکدام گزینه ،واژه ای وجودداردکه ازجابجایی موصوف وصفت به دست آمده 

 است؟

 الف(چنین گفت رستم به آوازسخت                   که ای شاه شادان دل ونیک بخت

 ب(خوشاآنان که دایم درنمازند                          بهشت جاودان بازارشان بی

 ج(تنم رافرش کردم تابتازد                               دلم رانذرکردم تابیاید

 د(گالب است گویی به جویش ،روان                  همی شادگردد زبویش،روان

24 

 درکدام گزینه مناداوجودندارد؟

 الف(ای بخارا شادباش ودیرزی                    ب(منتظران بهارفصل شکفتن رسید

 ج(شبنم ازروی برگ گل برخاست                  د(ای نسیم سحرآرامگه یارکجاست؟

25 

کدام یک ازکلمه های ، ))سهمگین،سنگواره،سنگسر وسنگرساز((درلغت نامه قبل 

 ازسه تای دیگرمی آید؟

 الف(سهمگین                  ب(سنگرساز                 ج(سنگواره              د(سنگسر

26 

 کدام گزینه بابقیه تفاوت دارد؟

 الف(بازبینی               ب(بازاندیشی               ج(بازسازی             د(بازخوردی

27 

 جمع کدام کلمه باتوجه به مفردآن درست نمی باشد؟

آخر      الف(مسائل        سؤال                                  ب(اواخر        

مطلب                                   د(عوامل          عامل         ج(مطالب  

28 

 درکدام گزینه حرف ربط دیده نمی شود؟

 الف(خان باچشمانی خون بار،به جثّه ی جوان خیره شد.

 ب(اوبالشکری که داشت به هرشخص هجوم می برد.

 ج(خان ظالم به پشتی تکیه داده بودوچرت می زد.

.یکّه خوردامّابه روی خودنیاوردد(خان ظالم   

29 

؟دکدام یک ازگزینه های زیر،جمله ی پرسشی دار  

 الف(کسی که باکسی دل دادودل بست.                  ب(اگرآمدشدن راره ببندد

 ج(همون راه محبّت کی توان بست                      د(به آسونی نمی تونه کشه دست

30 



 

 

 دربیت زیرمفعول کدام است؟

 تونیزازبزرگان بیاموزکار                     اگردرسرت شورزندگی است

 الف(نیاکان                ب(سرت                ج(شورزندگی               د(کار

 

31 

 قسمت ثابت درفعل خواهیددید ،کدام است؟

 الف(خواه+بن ماضی                             ب(خواه+شناسه ی مضارع

 ج(شناسه ی مضارع+بن ماضی                د(خواهد+بن ماضی  

   

32 

 کدام یک ازجفت واژه های زیرازنظرکاربردومعنی ،ربطی به هم ندارند؟

ب(پرهیزکار،پرهیزگار                        الف(جاودان،جاویدان             

د(شناسه،شناس                   ج(هوشیار،هشیار                        

 

33 

 درتمام گزینه هاواژه های غیرساده وجودداردبه جزگزینه ی ............

ب(هرچه سرما وهرچه دل سردی            الف(منتظران بهار،فصل شکفتن رسید          

د(آسمان مثل یک تبسّم شد         ج(زندگی برتومی زندلبخند                             

 

34 

که علی بگذروازمامگذر      واژه ی ،)علی(رادرکدام گزینه می بینید؟نقش   

د(منادا         ج(موصوف                   ب(نهاد                   الف(مفعول            

 

35 

 نوع کدام جمله ی پرسشی بابقیه تفاوت دارد؟

ب(تودرچندسالگی به مدرسه رفتی؟       الف(شمامادرت به سفرکربالرفت؟                

 ج(دختران چگونه راه رفتن رایادگرفته اند؟           د(دردبستان شماآیاآموزش رایگان است؟

 

36 

 باتوجه به بیت زیر،نوع ضمیرهابه ترتیب کدام است؟

خداآن ملتی راسروری داد                که تقدیرش به دست خویش بنوشت    

مشترک-ب(مشترک                 مشترک                –الف(چسبیده   

چسبیده-د(چسبیده                چسبیده                      -ج(مشترک  

37 

 مصراع دوم بیت زیرکنایه ازچیست؟

ای هست کن اساس هستی                کوته زدرت درازدستی     

ب(بلندبودن دست ها  الف(کوتاه قدبودن                              

 ج(کوتاهی قدوبلندی دست                    د(مسلّط شدن وتجاوزکردن

38 

 باتوجه به بیت زیر،قیدهادرکدام گزینه واقع نشده اند؟

دیشب دوچشم پنجره درخواب می خزید       امشب سکوت پنجره پایان گرفته است   

ج(امشب               د(پنجره     الف(درخواب                 ب(دیشب               

 

39 

 کدام گزینه بابقیّه تفاوت دارد؟

 الف(کران                  ب(زبان                 ج(کمان              د(شادان

 

40 



 

 

ش (باهم یکسان است به جز  -َ --درتمام گزینه ها نقش دستوری ضمیر)  

 گزینه ی .........

ب(دربن چاهیش ببایدنهفت      الف(تانشویم ازپدرش شرمسار                  

د(زی پدرش رفت وخبردارکرد       ج(تاپدرش چاره ی آن کارکرد                  

41 

 درکدام گزینه واژه از، ))پیشوند+بن+پسوند+پسوند((ساخته شده است؟

ج(همبستگی                د(ناجوانمردانهالف(نابخردانه        ب(همسایگان                

42 

 دربیت زیر ، ))پاک((چه نقشی دارد؟

هرچه بخشی به کسی بازمجوی            دل ازاندیشه ی آن پاک بشوی     

د(فاعل        ج(صفت                   ب(مفعول                 الف(قید          

 

43 

هاکدامند؟باتوجه به بیت زیرمفعول   

هم تمام شهیدان،تورامی شناسند    گل های این باغ رامی شناسی   هم تو     

تو-د(تو        گل ها   -شهیدان                 ج(تمام-تو               ب(باغ-الف(گل ها  

 

44 

 جمع مکسّرکلمات ،))نکته،نقطه،فقیر وسانحه((رابه ترتیب درکدام گزینه 

 می بینید؟

نکته ها،نقاط،فرقه ها وسوانحب(        الف(نکات،نقاط،فقرا وسوانح                  

   د(نکات،ناطق،فقرا وسانح      ج(نکته ها،ناطق،فرقه ها وسانح              

        

45 

 درتمام گزینه هابن مضارع استفاده شده است،به جزگزینه ی ........

ب(خوراک،کشش،گوینده وآویزه         الف(هواپیما،زرخیز،مدادتراش ودورنما           

د(ساختمان،کردگار،دادگر وگرفتار         دیرپز وکف گیر             ج(زیرنویس،زودرس،  

 

46 

 درمیان کلمات زیر،چندتاترکیب وصفی وجوددارد؟

دامن صحرا،خداونددل،مرغان سحر،رحمت او،خوشه ی زرّین،دام  

 صیّاد،سوگندوفا،انسان عاقل،

م دلسوزگل الله،رودپرآب ومعلّ  

د(چهارتا                ج(سه تا            ب(دوتا                    الف(یکی              

47 

 ))ان(( درکدام گزینه همگی نشانه ی مکان است؟

 الف(ماهان،سحرگاهان،گریان وسپاهان                ب(بامدادان،عصرگاهان،بهاران وکوهان

د(آدمیان ،دیگران،آنان ودوستان      ج(خاوران،سپاهان،گیالن وباختران                    

  

48 

 شکل گفتاری ونوشتاری کدام کلمه بابقیّه تفاوت دارد؟

ج(یازده                    د(می خواهد   ب(پرسید                    الف(خِر د                   

49 

 درکدام  مصراع ضمیرجداوجودندارد؟

ب(مادرم گفت پیش اوهستند     الف(گفتم آری برای کشورما                      

د(به گفتارپیغمبرت راه جوی     ج(تابه دست من چراغ ماه                         

 

 

50 
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