
 )به نام خدا( ردیف
 

 فارسی ششم  چهار گزینه ای  سواالت                           نام ونام خانوادگی:
 

 95اسفند  

 در جمله ی)باد بهاری وزید(نهاد کدام است؟ 1
 الف(باد                       ب(بهاری                     ج(باد بهاری                        د(وزید

 کلمه ی )مشاجره(با کدام مورد زیر هم معنی نیست؟ 2
 الف(درگیری                            ب(مشاعره                            ج( نزاع                     د(دعوا

 کدام دسته ازکلمات زیربا یکدیگرهم خانواده نیستند؟ 3
 ج(مربوط،رابطه،ارتباط      د(تعلیم،تعلل،تعلیمات       الف(عجله ،عجول،تعجیل        ب(کشف،کاشف،مکاشفه    

 در کدام گزینه کلمات مخالف وجود ندارد؟ 4
الف(کوچک باشد یا بزرگ       ب(پیر باشد یا جوان        ج(افریقایی باشد یا اسیایی        د(سرزمین های دور و 

 نزدیک

 دارد؟درعبارت زیر، کلمه ی)من ( به چه چیزی اشاره  5
 )سرزمین ایران ،خانه ی شماستو من عامل پیوستگی و اتحاد همه ی اعضای این خانه ام (

 الف(پرچم                      ب(زبان فارسی                  ج(قانون اساسی                 د( دین

 گرفتاری انسان میگردد.(اشاره به این دارد که...........باعث نکته ی اخالقی نهفته درداستان )هدهد 6
 الف(تعصب              ب(حسادت              ج(حرص                   د(غرور   

 مفصل ترین کتاب لغت درزبان فارسی کدام است؟ 7
 لغت نامه ی دهخدا               ج(لغت نامه ی سخن         د(لغت نامه عمید9الف(لغت نامه معین                  ب

 عطار نسخه ای از کدام کتاب را به عنوان هدیه به موالنا جالل الدین داد؟ 8
 الف(اسرارنامه               ب(قابوس نامه                     ج(کیمیای سعادت              د(مثنوی معنوی

 .الف.............الف     ............ شکل مقابل کدام قالب شعری را به تصویر کشیده است؟ 9
 .............ب       ............الف الف(رباعی          ب(دوبیتی         ج(مثنوی        د(غزل

 .............ج        ...........الف 

 رستم در خان پنجم با دیوی روبه رو میشود،نام ان دیو چیست؟ 10
 د(اذر گشسب                      الف(ارژنگ            ب(اوالد                     ج( سپید   

 درکدام مورد،تشبیه به کارنرفته است؟ 11
 وکسی دیگر گفت:شهید داستانی است پراز حادثه و زیباییالف(نظر ما این است، شهداخورشیدند                  ب(

 ق سرخ استج(ساعت انشاءبود وچنین گفت معلم با ما                   د( مرتضی گفت:شهید چون شقای

گاهی شاعریا نویسنده مطلبی را بصورت غیر مستقیم بیان می کند تا تاثیر بیش تری بر مخاطب داشته باشد که به  12
 ان .....................می گویند

 الف(کنایه               ب(مبالغه                ج(تشبیه                   د(استعاره

 همی طلب(چیست؟معادل امروزی)دوستی  13
ب(ازمردم طلبکار باش                       ج(طلب دوست را بده        الف(دوستدارمردم باش

 د(برای خود دوست انتخاب کن

 در کلمات زیر همه جمع هستند به غیر از............ 14
 د(کبوتران                 الف(دیوان                          ب(مازندران                    ج(درختان    

 کدام گزینه به داشتن تجربه ی بیشتر اشاره دارد؟ 15
الف(با دل گرفته سخن گفتن                   ب(یکی دوپیرهن بیشتر پاره کردن                           ج(گوشه ای 

 درون خود نشستن                         د(بازبان سبز،راز گفتن

 

 پیروز باشیدموفق و 


