
             

الف( گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.       

به چه معناست؟« جال دادن » کلمه ی -1   

کردن                    د( براق کردن لدالف( مرتب کردن                      ب( پوشاندن                            ج( ج    

گوینده برای انتقال پیام خود از چه چیزی استفاده می کند؟ -2   

ندالف( کلمه                                    ب( صدا                                 ج( جمله                              د( ب   

با توجه به معنای جمله، کدام جمله درست است؟ -3  

است.                                          ب( پدر و مادرم از من راضی هستند        الف( آب ، مایه ی حیاط   

ج( نباید دیگران را خار شماریم                                         د( از غذا، آن روز باران بارید.   

سروده ی کیست؟« روباه و زاغ» شعر  -4   

ب( حبیب یغمائی                     ج( شکوه قاسم نیا             د( پروین دولت آبادی        الف( ناصر کشاورز                 

در کدام قسمت از قصه گویی و صنلی صمیمیت، قصه را در ذهن خود مرور می کنیم؟-5   

د( تفکر                   الف( شروع مناسب                      ب( انتخاب قصه                     ج( گفتار            

با کدام نشانه زیر، معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا می کند؟ -6   

د( اماالف( و                                           ب( یا                                    ج( هم                                 

دام یک از گروههای زیر را ابداع کرد؟جبار باغچه بان الفبای ویژه ی ک -7   

مارالف( نابینایان                               ب( ناشنوایان                          ج( سالمندان                   د( کودکان بی   

از کدام شاعر بزرگ ایران است؟« مثنوی معنوی» کتاب  -8   

ب( سعدی                               ج( مولوی                      د( جامی       الف( حافظ                              

است.« مثل» کدام جمله ی زیر  -9   

الف( با یک گل بهار نمی شود.                                                  ب( مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد          

ج(چون عمل در تو نیست، نادانی                                              د( موش هیچ است پیش شاه وحوش   

هلوانی که با پرتاب تیر ، مرز ایران را مشخص کرد، چه نام داشت؟پ -10   

الف( آرش                            ب( افراسیاب                             ج( توران                       د( اسفندیار   

معنی کلمات روبه رو به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ) قصد، درنگ، ابداع، خوش ذوق( -11   

ب( نیت، عجله، اختراع، بدسلیقه                         الف( قاصد، توقف، شروع، باسلیقه                      

فکر کردن، عجله، شروع، باسلیقه ج( نیت، توقف، اختراع، با سلیقه                                             د(   



 

عجیب ( –اقامت  –حق  –هم خانواده کلمات روبه رو در کدام گزینه آمده است؟ ) منظم  -12   

تعجب –مقیم  –حقیقت  –زندگی کردن                             ب( نظم  –حقانیت  –نصور الف( م    

متعجب –زندگی کردن  –راستی  –تعجب                                  د( منصور  –مقیم  –درستی  –ج( مظلوم    

امالی کدام کلمه درست است؟ -13   

ب( زغال                              ج( عقامت                             د( فظا    الف( غطعه                               

عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ -14  

از خواب بیدار شد، چشم هایش را مالید . ده قدم دوید و از الی در قفس که باز بود ، برگشت.   

ملهد( پنج ج                        ج( چهار جمله                       ب( سه جمله                          الف( دو جمله  

هم قافیه باشد؟« هوشیار» واژه  کدامیک از گزینه های زیر می تواند با -15  

                           د( بیدار                  ب( صدا                              ج( زمانه                                           الف( سایه  

سعدی شاعر قرن هفتم دارای دو اثر معروف به نام های ................. و ........................ است. -16  

د( بوستان و بهارستان       ج( بوستان و گلستان        الف( گلستان و بهارستان            ب( گلستان و مثنوی معنوی     

در کدام عبارت تشبیه وجود ندارد؟ -17  

 الف( برق چو شمشیر بران پاره می کرد ابرها را                         ب( جنگل از باد گریزان، چرخ ها می زد چو دریا

ده                  د( با دوپای کودکانه می پریدم همچو آهوج( دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده از لب باد وزن  

کدامیک از واژه های زیر غیر ساده نیست؟ -18  

 الف( کارنامه                      ب( خودکار                      ج( بیمار                          د( وصف ناپذیر

ت؟) کودکان در پایان سال تحصیلی خواندن و نوشتن را آموختند(اصلی ترین بخش در جمله ی روبه رو کدام اس -19  

 الف( کودکان                    ب( خواندن                       ج( نوشتن                        د( آموختند

                       

 

                                                

        


