به نام خدا
نام خانوادگی
نام :
آزمون تستی نگارش کالس ششم
آموزشگاه شهید مصطفی خمینی (ره)

99/2/22

1

کدام گزینه از گزینه های زیر جمله به حساب نمی آید؟
ب) خورشید خوب و مهربان است
الف) رو که در خانه ی خود بسته ایم
د) خدا را در دل خود جوی یک چند
ج) دست در دست این رفیق عزیز

2

مفرد کدام گزینه صحیح نیست ؟
ج) بازوان = بازو
ب) آداب = ادب
الف) ظروف = ظریف
در کدام جمله ضرب المثل به کار رفته است ؟
الف) برو کار کن مگو چیست کار که سرمایه ی جاودانی است کار
ب) تا پول داری رفیقتم عاشق بند کیفتم
ج) تو خواب دیشب کلی کیک دیدم به شکم خودم صابون مالیدم
د) به تنگ آمدم از تمام ملل چه دانی کجایند مردان خیره سر

4

تعداد جمالت در کدام بیت بیشتر است ؟
زهر هجری چشیده ام که مپرس
الف) درد عشقی کشیده ام که مپرس
دلبری برگزیده ام که مپرس
ب) گشته ام در جهان و آخر کار
به مقامی رسیده ام که مپرس
ج) همچو حافظ غریب در ره عشق
بهشت جاودان بازارشان بی
د) خوشا آنان که در نمازند
بیان شباهت ها یا تفاوت ها میان چند چیز در نویسندگی را چه می گویند ؟
د) استفاده از تجارب
ج) برقراری ارتباط
ب) مقایسه
الف) مصالحه
پرسش و پاسخ در شعر را چه می گویند؟
د) مباحثه
ج) محاصره
ب) مناظره
الف) مشاعره
شعر زیر در چه قالبی سروده شده است ؟

3

5
6
7

علم چندان که بیستر خوانی

8

د) اقطار = قُطر

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود  ،نه دانشمند
ج) غزل
ب) مثنوی
الف ) دوبیتی
کدام گزینه از شکل ها و چهره های زبان نیست ؟
ج) تصویر
ب) اشاره
الف) آوا و صدا

چارپایی براو کتابی چند
د) قصیده
د) خط

1
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9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

کدام گزینه ترکیب وصفی است ؟
د) دریای بیکران
ج) معلم ِ کالس
ب) کو ِه دماوند
الف) پدرِ حسین
کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟
د) معلم
ج) علوم
ب) معلول
الف) معلوم
عطار نسخه ای از کدام کتاب را به موالنا جالل الدین محمد هدیه داد ؟
د) مصیبت نامه
ج) اسرار نامه
ب) مختارنامه
الف) الهی نامه
عبارت« یکی دو پیرهن بیشتر پاره کردن» کنایه از چیست ؟
د) لباس خریدن
ج) کهنه کردن لباس
ب) باتجربه بودن
الف) لباس پوشیدن
با توجه به جمله های زیر کدام گزینه کامل کننده عبارت ها می باشد؟
کم گفتن هر سخن  .............است .
مراقب محمد باش ،به  ...............خدا آینده درخشانی دارد.
د) ثواب  -خواست
ج) صواب – خواست
ب) ثواب – خاست
الف) صواب – خاست
منادا در جمله « ای مادر عزیز که جان داده ای مرا » کدام گزینه است ؟
د) مرا
ج) مادر عزیز
ب) جان داده ای
الف) ای
تا نکنی پشت به خدمت دوتا » در کدام گزینه دریافت می شود؟
مفهوم کلی بیت « ای شکم خیره به نانی بساز
د) تواضع داشتن
ج) قانع بودن
ب) بی توجهی به دیگران
الف) تالش کردن
آرایه های ادبی کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
ب) چو ایران نباشد تن من مباد.
الف) شهدا خورشیدند .
د) چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد.
ج) چون شقایق سرخ است.
« قابوس نامه » نوشته ی کیست ؟
د) شهریار
ج) خواجه نظام الملک طوسی
ب) عنصرالمعالی کیکاووس
الف) مال ادهم عزلتی
مخالف کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟
د) مدهوش  :بی هوش
ج) حقیقت  :دروغ
ب) مشفق  :دلسوز
الف) موافق  :موافقت
کدام گزینه شبه جمله نیست ؟
د) آوخ
ج ) بگو
ب) به به
الف) افسوس
بهمنیار شاگرد کدام شخصیت زیر بود ؟
د) بهاالدین
ج) دهخدا
ب) عطار
الف) بوعلی سینا
رستم در خان چهارم با چه چیزی نبرد می کند؟
د) اوالد دیو
ج) دیوسپید
ب) جادوگر
الف) شیر قوی پنجه
2
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

کدام یک از شاعران زیر به شهریار معروف بودند.
د) سهراب سپهری
ج) قیصر امین پور
ب) محمد حسین بهجت
الف) محدتقی بهار
تاریخ بلعمی اثر کیست ؟
د) ابوعلی بلعمی
ج) جامی
ب) ابوعلی سینا
الف) ظهیری سمرقندی
امالی کدام واژه با توجه به معنی آن صحیح است.
د) خان = سفره
ج) غلبه = چیره
ب) حیاط = زندگی
الف ) اصرار = رازها
نشانه ای است که میان عبارت ها یا جمله ها و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی به کار می رود؟
د) دو نقطه ():
ج) عالمت تعجب (! )
ب) عالمت سوال (؟)
الف) ویرگول ()،
اولین و دشوارترین سطح زبان به ترتیب کدام گزینه زیر است ؟
د) خط  -اشاره
ج) اشاره  -خط
ب) خط – آوا
الف) آوا – خط
کدام یک از واژه های زیر جمع است ؟
د) دیوان
ج) فاضل
ب) زابلستان
الف) اژدها
کدام ترکیب با بقیه ی ترکیب ها فرق ارد؟
د) ظاهر و آشکار
ج) فراز و فرود
ب) شور و هیجان
الف) آخر و عاقبت
در لغتنامه کدام کلمه زودتر از بقیه می آید؟
د) همراه
ج) هم سو
ب) همسر
الف) هم راز
کام یک از ترکیب های زیر ترکیب اضافی است ؟
د) فردوسی پاکزاد
ج) ثروت دنیا
ب) خدای عزوجل
الف) پدرمهربان
یک جمله می تواند حداقل دارای چند کلمه باشد؟
د) چهار کلمه
ج) سه کلمه
ب) دو کلمه
الف) یک کلمه
این درخت علم باشد ای علیم » دارای چند جمله می باشد؟
بیت « شیخ خندید و بگفتش ای سلیم
د)  5جمله
ج)  4جمله
ب)  3جمله
الف)  2جمله
کدام یک از کلمات زیر فعل است ؟
د) سواری
ج) خوردم
ب) کتابخانه
الف) مطالعه
کدام مورد هم خانواده ی واژه ی مشفق نیست ؟
د) شفقت
ج) شفیق
ب) مشقّت
الف) مشفقانه
به فرموده ی پیامبر اکرم (ص) بیش تر خطاهای فرزند آدم مربوط به  .......است؟
د) نگفتن سخن خوب
ج) زبان
ب) سکوت کردن
الف) رفتار

3
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36
37
38

39
40

شکل جمع با « ان » در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
د) ستاره
ج) فرمانده
ب) بیگانه
الف) فرزانه
خدمت دهخدا به زبان فارسی را با خدمت کدام شاعر کهن ایران برابر می دانند؟
د) خیام
ج) فردوسی
ب) سعدی
الف) حافظ
در بیت زیر قافیه کدام است ؟
به حمد و قل هو اهلل کارشان بی
خوشا آنان که اهلل یارشان بی
د) یارشان بی  ،کارشان بی
ج) یارشان  ،کارشان
ب) کارشان  ،یارشان
الف) بی  ،بی
کدام واژه با پسوند « گذار » ترکیب می شود؟
د) سرمایه
ج) سپاس
ب) نماز
الف) شکر
 .............سخنی کوتاه و پرمعناست که به سادگی فهمیده می شود و معموالً آمیخته به طنز  ،حکمت و اندرز است .
د) نظم
ج) ضرب المثل
ب) لطیفه
الف) مثل

دانش آموز گلم  :نتیجه هر چی که باشه من بهت افتحار می کنم
و هیچ وقت هم نگو ” :نمی تونم ” همیشه بگو ” :سعیمو می کنم“
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