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مترادف )هم معنی( کلمات زیر را بنویسید.  1

( کمندمرغزار )                  (     )                 (   ماالمال ) 

محاصره )                      (                       ()  فراز  

معنا و مفهوم بیت های زیر را بنویسید. 2

درس حب الوطن همی خوانیم  شکر داریم کز طفولیت  

دریاقلی، به وسعت دریاست نام تو        تاریخ در تلفظ نام تو،الکن است

میانش به خنجر به دو نیم کرد  دل جادوان زو پر از بیم کرد 

برای کلمات زیر، هم خانواده بنویسید.  3

خلق:                         تحصیل:  انجب::                     فکر  

 ، فعل و نهاد را مشخص کنید.زیر جمله یدر   4

زندگی من، مانند زندگی خود شما، فراز و فرودها و داستانی طوالنی دارد. 

جمالت زیر کنایه از چه چیزی هستند؟ 5

خانه ی او همیشه باز است.(                             )بار سوم، رخش به تنگ می آید.()در 

د از آثار نظامی را نام ببرید.دو مور 6

متن زیر را بخوانید و کلماتی که غلط نوشته شده، تصحیح کنید و شکل درست آن را بنویسید  . 7

پس از کمی گفت وگو،رستم به هیله گری او پی می برد. بدین گونه رستم با پشت سر گزاشتن هفت خوان دشوار،یاران خود را از 

 بند 

 من عامل پیوستگی و اطحاد همه ی اعضای این خانه ام  . ووطن خانه ی شماست   / دیوان نجات می دهد  .

مفهوم ضرب المثل )نوش دارو بعد از مرگ سهراب( را توضیح دهید.  8
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 مفرد کلمات زیر را بنویسید. 9

 بیگانگان :ایرانیان :                           مدارس:                             روحانیون:                               

 جمله های زیر مشخص کنید.منادا و عالمت ندا را در  10

 .بچه ها، خوب به حرف هایم گوش کنید.                            خداوندا ،به فریاد دلم رس  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 11

 الف از سخن چو در توان زد                        آن ........... بود که پُر توان زد        

 گر رسد دشمنی برای ..........                      جان و دل، رایگان   بیفشانیم       

12 

 ، عاطفی ، پرسشی بنویسید.با کلمه ) ورزش( سه جمله ی امری

 از سه موضوع زیر، یکی را انتخاب کرده و در مورد آن، حداقل دو بند با رعایت عالمت های نگارشی بنویسید . 13

  

 زندگی یک فرد مشهور ایرانی)دانشمند یا ورزشکار .....(یک: خالصه ی حکایت محبت           دو : یک داستان تخیلی       سه: 
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کلیدردیف

ماالمال ) پر ،لبریز(    کمند)طناب ،ریسمان(مرغزار )چمنزار(       1 

محاصره) اطراف کسی یا چیزی را گرفتن( فراز )بلندی(                    

خداوند را شکر می کنیم که از کودکی ،درس دوست داشتن وطن را می خوانیم. _2 

یاقلی،نام تو مانند دریا باشکوه و بزرگ است و حتی تاریخ هم نمی تواند نام تو را درست تلفظ کند.در_

با شمشیر به دو نیم کرد و با این کار ،دل جادوگران دیگر، پر از ترس و بیم شد. را کمر جادوگر _

متفکر      انجب: نجیب  ،نجابت              خلق: خالق،خلقت                   تحصیل:محصل،محصولفکر : افکار،3 

زندگی مننهاد: دارد                فعل : 4 

کنایه از خسته شدن و به ستوه آمدن_و بخشنده بودن                     کنایه از مهمان نواز  _5 

مخزن االسرار.  لیلی و مجنون  .خسرو و شیرین 6 

حیله گری، پشت سر گذاشتن ، هفت خان، اتحاد 7 

عالج واقعه بعد از وقوع آن.. یعنی هر کار و کمک را باید به موقع انجام بدهیم.اگر هر کمکی به موقع انجام نشود، مانند  8 

نوش دارویی است که بعد از مرگ آورده می شود  .

ایرانی، مدرسه، روحانی ،بیگانه 9 

منادا: خداوند                 نشانه ندا: ا     منادا: بچه ها         نشانه ندا : )ای( که حذف شده است .  10 

وطن   -خشت   11 

خبری: ورزش برای سالمت بدن مفید است. 12 

عاطفی: چه ورزش هیجان انگیزی!

پرسشی: آیا هر روز ورزش می کنی؟
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