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در کدام جمله غلط امالیی دیده می شود؟-1

!هریک از ما لحظه شماری می کرد که روز استقبال کی می رسد؟(الف

.فقط به فردا و انبوح جمعیت و هجوم عاشقانه ی مردم می اندیشیدم(ب

.شور و نشاط و همهمه ی مردم دیدنی بود(ج

.ناگهان همه ی سرو صداها خاموش شدوامواج اقیانوس مردم آرام گرفت(د

کدام گزینه نادرست است؟-2

صبروشکیبایی         =بردباری(  سقف                                             ب=طاق(الف 

محکم و پایدار=استوار(  آرزو                                      د=اراده ( ج

صحیح است؟(در مورد فعل)کدام گزینه(3

.در پایان جمله می آید(ب.                             معنی جمله را کامل می کند(الف

.همه ی موارد صحیح است(د.                                   بدون آن جمله ناقص است(ج

نیست؟(فعل)کدام کلمه (4

رفتن(پرسید                       د(می روم               ج(برو              ب(الف

کدام گزینه نادرست است؟(5

کلفتی=ضخامت(رضایت بخش                               ب=تحسین(الف

بی توجهی                                =اعتنا(با کنایه حرف زدن                              د=طعنه(ج

کنایه از چیست؟"در پوست خود نگنجیدن"(6

ترسیدن  (نگرانی                  د(خوش حالی              ج(ناراحتی           ب(الف

...............یعنی.از پیر و جوان به سمت قله حرکت کردند(7

.همه مردم آمده بودند(ب.                    پیرمردها و جوان ها آمده بودند(الف

.هیچ کس نیامد(د.                                    بعضی ازمردم آمدند(ج

شعر باران سروده چه کسی است؟(8  



پروین دولت آبادی (حبیب یغمایی                                              ب(الف

گلچین گیالنی(شکوه قاسم نیا                                                      د(ج

کدام است؟( روباه)کلمه ی " مخفف"کوتاه شده ی (9

روبهکی(روبهک                   د(روبه             ج(روبهی           ب(الف

هم خانواده ی کلمه ی مسافر کدام است؟(10

گزینه الف و ب درست است(مسیر              د(مسافرت              ج(سفر         ب(الف

کدام کلمه است؟" چابک"مخالف واژه ی (11

زرنگ(زبردست                   د(تنبل                         ج(ماهر          ب(الف

کدام یک نشانه ی ربط نیست؟(12

همه(اما                                  د(ولی                ج(و                ب(الف

.جمله زیر را بگذارید.  :   !(،  )عالئم نگارشی(13

((چه گل زیبایی      ))زیر درختی     گلی تازه شکفته دیدم       گفتم     

.نوشته ی زیر را در دو بند توصیفی  ادامه دهید(14
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