


:تِ ایي عثارت ّا دقت کٌیذ  

هثل غٌچِ تَد آى رٍس  *

هثل تاد در صحزا       در ضتاب تَدی تَ *

علن تاضذ کلیذ ّز گٌجی  *

هیٌذاس خَد را چَ رٍتاُ ضل *



:تطثیِ یعٌی 

کسی یا چیشی را اس لحاظ داضتي صفتتی تفِ کسفی یفا چیفشی      

.دیگز هاًٌذ کٌین 

.سًذگی ّوچَى رٍدی پز جَش ٍ خزٍش است :  هثال 



«تزق چَى ضوطیز تزّاى                  پارُ هی کزد اتزّا را »    



را تِ چفِ چیفشی   « عالن تی عول»سعذی در کتاب گلستاى  -1

تطثیِ کزدُ است ؟

طثل غاسی(  1

طثلِ ی عطار( 2

سًثَر تی عسل( 3

طثل تلٌذ آٍاس هیاى تْی ( 4



در تیت سیز چِ تطثیْی ٍجَد دارد ؟ -2

گل تخٌذد تز سز گل تَتِ ّا      »     

«پز کٌذ تَی خَش گل تاغ را                                             

تاس ضذى گل تِ خٌذیذى( 1

خٌذیذى تِ تاس ضذى گل( 2

پزضذى تاغ اس تَی گل( 3

ضکتتي گل در تاغ( 4



؟ٍجَد ًذارد در کذام گشیٌِ تطثیِ  -3

کَدکی دُ سالِ تَدم ، ضاد ٍ خزم ، ًزم ٍ ًاسک ، چست ٍ ( 1
چاتک

َ / تا دٍ پای کَدکاًِ( 2 هفی پزیفذم اس   / هی دٍیذم ّوچَ آّف
سز جَ

هی خَرد تز تفام  / تا گَّزّای فزاٍاى/ تا تزاًِ/ تاس تاراى( 3
خاًِ

پارُ هی کزد اتزّا را/ تزق ، چَى ضوطیز تزّاى( 4



ّواًٌذ است ؟« حاصل خیش»کذام گشیٌِ تا کلوِ ی  -4

تزخیش( 1

ًتت خیش( 2

سحزخیش( 3

ضة خیش( 4



؟ ًذارد ٍجَددر کذام گشیٌِ تطثیِ  -5

ایزاى فزسًذاى رضیذی در داهي خَد پفزٍرش دادُ اسفت   ( 1

.کِ هاًٌذ خَرضیذ در آسواى تاریخ هی درخطٌذ 

.داًص اًذر دل چزاغ رٍضي است ( 2

.ضة ٌّگام تِ هکِّ تاسگطت ( 3

.جْاى ّوچَى کتاتی تشرگ است ( 4



 «آسواى گزدش گاُ ضثاًِ ی رٍستاییاى است»در عثارت  -6

چِ چیشی تِ چِ چیشی تطثیِ ضذُ است ؟



اس « اٍ حزفص را سفثک ٍ سفٌگیي کفزد    » ٍقتی هی گَیین  -7

کذام گشیٌِ استتادُ کزدُ این ؟

کٌایِ ( 1

تطثیِ( 2

ضزب الوثل( 3

جاى تخطی تِ اضیاء( 4



سٌجیذى ، ارسیفاتی  » کذام یک اس کٌایِ ّای سیز تِ هعٌی  -8

است ؟« ٍ تزرسی کزدى 

سایِ ی کسی سٌگیي تَدى ( 1

دست کن گزفتي( 2

اس کار ضاًِ خالی کزدى( 3

سثک ٍ سٌگیي کزدى( 4



؟ًزفتِ استدر کذام گشیٌِ کٌایِ تِ کار  -9

.در ٍرسضگاُ جای سَسى اًذاختي ًثَد( 1

.ضال ٍکالُ هی کٌٌذ ٍ تِ ایزاى هی آیٌذ( 2

.دستت را اس جیثت تیزٍى تیاٍر( 3

.تایذ سز در گَش خَدم هی گذاضتن( 4



؟ ًزفتِ استدر کذام گشیٌِ کٌایِ تِ کار  -10

.آب در داخل استخز هی ریشد ( 1

.آب اس دریا هی تخطذ ( 2

.آب در ّاٍى هی کَتذ ( 3

.آب اس دستص ًوی چکذ ( 4



.جوع ٍ هتزد ّای سیز را پیذا کٌیذ  -11

–فقیفِ  –ففي  –فقیفز  –قفزى  –قفاًَى  –کتفاب  –هعفذى  

–فقفزا  –قفَاًیي  –عیذ –عٌصز –عاطتِ –عضَ –عثارت 

–کتة –عَاطف –فٌَى –اعضا –عثارات –هعادى –فقْا 

. اعیاد –عٌاصز –قزٍى 



کذام گشیٌِ تا تقیِ هتتاٍت است ؟ -12

حکن ّا( 1

احکام        ( 2

حکّام     ( 3

حَطن( 4



کذام گشیٌِ تا تقیِ هتتاٍت است ؟ -14

عالن( 1

عالهت       ( 2

علل     ( 3

علن( 4



کذام گشیٌِ درست است ؟ -15

گشارضات( 1

آسهایص ّا    ( 2

ستارضات   ( 3

پیطٌْادات( 4



« ات»ایي کلوات در اصل فارسی ّستٌذ ٍ ًثایفذ آى ّفا را تفا    

.جوع تست 

–دسفتَر  –آسهایص –ستارش –فزهایص –گزایص 

.پیطٌْاد –گشارش 


