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 کانال تخصصی تیزهوشان ششم تا نهم استاد بیگدلی

021-77150749 

  داده شده راازبین گزینه های پیشنهادی،انتخاب نمایید. ،مترادف)هم معنی( کلمات6تا  1درسواالت 

 «آذرگُشسب»-1

 (اژدها4   (طوفان3  (آتش تند و تیز2  (رعدوبرق1

 «اتّحاد»-2

 (دلتنگی4  (مشورت3  (صمیمیّت2  (یکپارچگی1

 «اجابت»-3

 (بدبختی4  (برآوردن3 (درخواست کردن2  (دعاکردن1

 «بستاید»-4

 (بساید4   (بجنبد3   (بگیرد2  (ستایش کند1

 «تجلی»-5

 (بلندی4   (عظمت3  (پیداشدن2  (بخشش1

 «حاجت»-6

 (غمخواری4   (پشته3   (نیاز2   (دعا1

 شروع می شود؟ گزینهمصراع بعدی با کدام -7

 ...................................«   خیزد  آب ارچه همه زالل»

 (الف4   (کم3   (از2   (با1

 جای خالی با کدام کلمه پر می شود؟-8

 ..................«زیرا بُود رضای خدا در »

 (رضای تو4  (سرای تو3  (وفای تو2  (صفای تو1

  مده است؟آزینه،متضاد واژه به درستی در کدام گ10و 9در سواالت 

9- 

  نگاه کردن≠(تماشا2 بلندشد≠(برخاست1

 خوب≠(مفید4  دیدن≠(شنیدن3

10- 

   زوری≠(اجباری 2 سودمند ≠(بیهوده1

 توانمند ≠بی نیاز(4  ابر ≠(آفتاب3
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 در کدام گزینه،واژه های متضاد هم مشاهده می شود؟-11

  جان پناهی جاودانه دی صادقانه (ای سرو1

 ه ام.در طول تاریخ،رویدادهای بیشمار و بسیاری را دید(2

 (میان ماه من تا ماه گردون،تفاوت از زمین تا آسمان است.3

 می ریختم تمام جهان را به پای تو  (گر بود اختیار جهانی به دست من4

 ؟نیسترابطه ی واژه های مشخص شده در کدام گزینه،صحیح -12

 )تضاد(خیزد ماللاز خوردن پر  خیزد  زالل(آب ارچه همه 1

 )تضاد(بود که پرتوان زد خِشت آن توانزد دُر(الف از سخن چو 2

 آسمان هم رنگ توست.)تضاد(  شبو  روزدر میان (3

  مایه ی آزادی ام تو)تضاد(  ام تو شادیتو   غممای (4

 کدام بیت زیر دارای آرایه ی مبالغه است؟-13

 مادر خویش را نگهبانیم  (وطن به جای مادر ماست1

 زسُمّش زمین شد همه چاک چاک خروشید و جوشید و برکند خاک(2

 بدو تاخت،مانند آذر گُشسب چو رستم بدیدش برانگیخت اسب(3

 یکی پاک جای پرستش بجُست (زبهر نیایش سر و تن بشُست4

 در بیت زیر،چند واژه ی جمع مشاهده می شود؟-14

 «تو دادی مرا گُردی و دستگاه  زهر بد تویی بندگان را پناه»

 (چهارتا4   (سه تا3   (دوتا2   (یکی1

 کدام یک از کلمات زیر،جمع است؟-15

 بات(آبن4   (آشیان3  (حبوبات2  (میزبان1

 ؟گزینه با بقیه متفاوت است نحوه ی ساخت جمع در کدام-16

 (زنده4  (گهواره3   (پرنده2   (ستاره1

 در بیت زیر،منادا کدام است؟-17

 «سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز»

    (مرد2   (سعدی1

 (هرگز4   (نکونام3
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 ؟نیستهم خانواده ی کدام گزینه صحیح -18

   شهادت ←(شهید2   عمل ←(علم1

 مسجد← (سجده4  مدرس←(مدرسه 3

 نهاد در کدام گزینه صحیح انتخاب شده است؟-19

    را از روی میز برداشت. کتاب(علی 1

 به حیله گری او پی برد. رستم(پس از کمی گفت و گو،2

  دبستانیماین اطفال (ما که 3

 کالس ششم دبستان سعدی ،بسیار تالش کردند. دانش آموزان(4

 تعداد بخش کدام گزینه،با بقیه فرق دارد؟-20

 (آشیان4   (دیدن3  (دل دار2  (رفتن1
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