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  سواالت ردیف

 امالی کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح است؟ 1

 الف ( ضالل:روشن و شفاف                ب( عصر:نشان ، نفوذ             ج( خوان : مرحله                       د( صواب : درست   

 

 رابطه واژه های کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 2

 شکوه و شوکت                        د ( بزرگی و عظمت الف ( اتّحاد و یکپارچگی                   ب ( فراز و فرود                      ج(

 

 کدام واژه با بقیه هم خانواده نیست؟ 3

 د ( توحید               الف ( اتّحاد                                         ب ( وحدت                              ج ( مودّت                         

 

 از حروف واژه های زیر ، چهار واژه ی جدید بسازید. با استفاده 4

 نگهبان –مقصود  - موفّقیت 

......................(    )............................(      )............................(    )..........................()....... 

 

 بنویسید.با توجه به معنای جمله شکل صحیح واژه را  5

 الف ( رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس...................  . ) می گزارد  /  می گذارد (

 ب ( همین که وارد ................. مدرسه شدم ، دلم گرفت .  ) حیاط  / حیات  (

 .................. شهر آبادان شد . )سقوط  / صقوط (با فداکاری شگفت انگیز خود، مانع « دریا قلی » ج ( شهید 

 د (معلم از جای ................... و گفت :خیلی عالی بود. )برخاست  / برخواست (

 

 

 .دیدور کلمه درست خط بکش 6

 طلفظ – تلفض – تلفظ(  ب                             تحمیلی  –تهمیلی  –طحمیلی الف (  

 خاستم می بر –خواستم  می بر(  د                                        افضاید -افزاید  –افذاید (  ج

 

 هر دو کلمه که با هم ،یک کلمه معنا داری می سازند، کنار هم بنویسید. 7

 جاو –پذیر  –نشاط  –سر  –دانگی  –انگیز  –شناس  –دل 

  

 

 



 

 متضاد کلمات زیر را بنویسد. 8

 خواب             خنده                                شکست                                              تفاوت       

 

 برای کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید. 9

..........................      ..........................   خَـلق               انتظار  ....................     .........................               

 

 جاهای خالی را با توجه به معنای داده شده کامل کنید و بنویسید. 10

 ....جره : اتاقار : قدردان                    سپاسگـ.                          ل : نادان     جا                             : دلسوز ـشفـ.   مُ

 

 هم معنی کلمات زیر را بنویسید. 11

غفلت:                                            متون :                                    الکن :                     الف:                             بَر:                

اعتبار:                                     کمند:                         دماغ پرور:         مَلِک :                                   انجب:       

 

 در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کنید و درست آن را بنویسید. 12

 رستم به هیله گری او پی می برد و برای چیره گی بر او از خدا یاری می خواهد . 

 ن !عاشق /قهرمان غِصّه هایی // ای وتمثل غم در مرگ مادر /مثل کوه قُصّه هایی //مثل سربازان 

ه اند و می خواهند شهر محاثره بهمن شیر گذشت  از رودخانه ی  قافلگیر کننده به صورتی  بعصی  دشمن  سربازان   شد  متوجه ناگهان 

 شده ی آبادان را به اشقال خود در بیاورند.

مدعیان دروقین حقوق بشر ، شکایت  دولت جمهوری اسالمی ایران برای آذادی مهندس تندگویان ، تالش فراوان کرد و به همه ی

 نوشت امّا تالش ها بی نتیجه ماند.

است . دهخدا برای تعلیف این کتاب ، نزدیک چهل سال کوشش کرد و در این مدّت ،  لغتنامه ، مفسل ترین کتاب لغط در زبان فارسی

 نفر با وی همکاری کردند. سد  حدود 

چشمه ای دید که آب از آن ، قطره قطره بیرون می آمد و اژده هایی بر لب آن چشمه مرده و هرارت آفتاب در وی اصر کرده است 

 و از کوه فرو می چکد. مخلوت می شودو آبِ دهانِ زحر آلودش با آب چشمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


