


 1396اردیبهشت  –نام ونام خانوادگی :                                                                                   آزمون فارسی 

 های معنادار بسازید.واژه با حروف در هم ریخته -1
   )....................( ضـ  ـت  فـ  ـیـ  ـلـ 

   )....................( ـمـ هـ ـو ـنـ ع 
 )....................(  ق مـ ـا ـتـ ـشـ 

 

 در سؤاالت زیر بهترین گزینه را انتخاب کنید. -2
های کدام گزینه همگی با هم مترادف هستند؟واژه 

     ب( نازک، نرم، لطیف                      الف( هالک، نابودی، یأس 
 ، سختی، غیرممکن  شدتد(               ج( عجیب، موزون، خوش آهنگ  

 
کند؟   ) این آهنگ شورانگیز، روحیه ی شجاعت و دفاع از کشور را در مردم ......................... (کدام فعل جمله را کامل می 

 د( برمی انگیزند  ج( برانگیزند        ب( برانگیزد        الف( برمی انگیزد 
 
 کلمه با توجه به معنی آن درست است؟امالی کدام 

 د(فارق:آسوده   ج( مسکین: بینوا          ب( ناگذیر:ناچار       الف( مهنت:رنج
 
 ؟نیستمفرد کدام کلمه درست 

          ب( سوانح: سانحه                            الف(حکایات: حکمت
 د(ستارگان: ستاره                       ج( حوادث: حادثه 

 
( با کدام ضرب المثل نزدیکعیب و هنرش نهفته باشد تا مرد سخن نگفته باشدمعنی بیت )تر است؟      

    قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آیدالف(  
 ب( هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد   

      شود ج( نابرده رنج، گنج میسّر نمی     
 د( از کوزه همان برون تراود که در اوست      

 
 ی مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید؟در جاهای خالی کلمه -3

 فوق العاده ( داشت.  |محمود استعدادی ............................... ) فوق لعاد ه 

 گذران ( تا نقشی که بر خشت ها زده اند.   |، از ابرهای ............................. ) گزران از همه جا

 می خواستید( |معلم گفت :بفرمایید،چیزی .....................بپرسید؟)می خاستید 
 جالیز( خربزه رسید. |نگل ج |مردی سوار بر االغش به ......................... )بیشه 

 درخت( گل. |ی گلبُن یعنی ........................... )بوته

http://www.beytoote.com/fun/proverb/bless-caught2-disaster.html
http://www.beytoote.com/fun/proverb/bless-caught2-disaster.html


 مفهوم کنایی عبارت های زیر را بنویسید. -4
کردلحظه شماری می  

.......................................... 
امخون دل خورده  

.......................................... 
کردبا خاک یکسان   

.......................................... 
 چشم به دهان او دوخته بود
.......................................... 

 به جان خرید
.......................................... 

کردندنقش بر زمین می  
.......................................... 

 «گاهیرواج، لحظه ، گنجایش ، شجاعت، اوج ، صخره، گه» (. دو کلمه اضافی استت مناسب پر کنید )جاهای خالی را باکلما -5

 از دل .................... وسنگ ها،چشمه ای روان است. الف( در بلندترین جای کوهستان،
 کنم.نویس هستم و ........................... برای خودم کارهایی میمن خوشب( 
 فکر بچّه، ........................ زیادی ندارد. ذهن وج( 
 ها به .......................... نیازمندیم.برای رسیدن به موفقیتد( 
 دانشمندان، ایران را به ................. عظمت وسربلندی رساندند. ه(
 

 معنی شعرهای زیر را به فارسی روان و ساده بنویسید و به سؤاالت پاسخ دهید.  -6
ترین بخش جملهاصلی لحن )پرسشی، خبری، امری( معنی شعر  

    فضل خدای را که تواند شمار کرد

ای، من آهنمار تو سنگ خاره     

    خوب در حال من تأمّل کن

    گرت همواره باید کامکاری

 هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است، در داخل )  ( بنویسید.معنی مناسب واژه -7
 .).........................(رخاستبدر این هنگام آشوب دیگری  است ).........................(کارسازترقلم از همه 

 لطف و کرم باشد. ).........................(غایت ام).........................( شد پیشهچونتو  رمه
 به سنگی دچار گشت. ).........................(ناگه است ).........................(نهاندر پرده ی خاک 

 
 

 ای پرفروغ در آسمان علم و فرهنگ ایران تبدیل شوید؟ توانید در آینده به ستارهچگونه می -12

 
 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.... 



 ها را بنویسید.های امالیی را پیدا کنید و شکل درست آنغلط در جمالت زیر -14
 «.یابدطر باش، چون مادر حسین به زودی شفا میوااکنون آسوده خ»خاجه گفت: پزشک با روی گشاده به 

 

 رهاند، شجاع است.دهد یا سرداری که با تدبیر سپاه خود را از ختر میی خود را انجام میی نبرد، وظیفهسربازی که در سحنه
 

 تاخت و طازی سهمگین از سوی باختر آغاز شد و خاری و خفّت را به بار آورد.
 

 

 ها، خروجی ها را کامل کنید؟های زیر، با توجه به ورودیدر هر یک از ماشین -15

 سهل

 

 

 

 ضامن

 

 

 

 یزدان

 

 

  مصیبت  تصوّر  سیاهی

  مُردار  اوضاع  دانایی

  حِصار  صبر  پایان

 

 های جدیدی بسازید و معنی هر کدام را بنویسید.واژه« انگیز-دوست -ی  -نما -گار» با استفاده از پسوندهای   -16
 .......................................................................... : .......................................... ................. +  خوش

 ........................................................................... : ......................................... .................. +  خیال

 ..................................................................................................... : ............... ........ .............روز + 

 ........................................................................... :......................................... ............... +  همیشه

 ......................................................................... : ............................................ .......... .........+  میهن       
 

 

 موفق باشید                                                                                                  مریم عزیزی 

 

 هم معنی هم خانواده متضاد


