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 نام ونام خانوادگی:
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  آموزشگاه:

  طراح سوال:

 نوع آزمون:

 زمان آزمون:
 

 

 

 در هر جمله منظور از بخشی که زیر آن خط کشیده شده، چیست؟

 باشند، نیکویی و سازگاری کن. نیم دوستبا مردمانی که با تو به راه دوستی روند و  -1

 سرد و گرم چشیده.یکی باشد که بسیار سفرها کرده باشد و جهان بسیار دیده و  -2

 ، با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد.میان کارها بودهآن که بسیار سفرها کرده باشد و در  -3

 چون زور ده مرده باشد. تدبیر ده تنه -4

 های مربوط به هر بیت را به یک دیگر وصل کنید.مصراع

 
 ی جدید را در جای مخصوص بنویسید.واژه های درون جدول را ترکیب کن و واژه

 دل صدا اخالق واژه اصلی

    خوش

    بد

    صاحب

    یک

 ها انتخاب و دور آن خط بکشید.کلمه مناسب را برای هر عبارت از میان کمانک

 )مشورت / نیکویی( کن.با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و نیم دوست باشند،  -1

 چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان )کهن / کحن( مکن. -2

 مشورت ناکردن در کارها )نشان قدرت / ضعیف رایی( باشد. -3

 شود بی مشورت تو کاری انجام دهم.دلم )رازی/ راضی(نمی -4

 های امالیی را پیدا کرده و شکل صحیح آن را بنویسید.در متن زیر غلط

 

 

 

 
 

به ســختی دهد مـــرد آزاده تـن

ز ورزش مــیاسای و کوشنده باش

ــارتو نیــز از نیاکــان، بیامــوز ک

ی استکه بنیاد گیتی به کوشندگ

تاگر در سرت شور سر زندگی اس

ستکه پایان تـن پروری، بندگی ا

معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیقامبر نبوده است و با این همه فطیلت و معجزات، خدای  ی جهانیانهمه

 فرماید: ای محمد، چون کاری کنی یا محمی تو را پیش آید، با یاران خیش تدبیر کن.طعالی او را می
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 برای هر یک از کلمات زیر یک کلمه هم معنی بنویسید.

 جهان دیده
 

 متفق
 

 رأییقوی 
 

 نیکو نیاید
 

 مثل
 

 مشاورت کردن
 

 معنای درست عبارت های زیر را از بین گزینه ها انتخاب و عالمت بزنید.

 دوستان کهن را بر جای همی دار. -1

ات را معطل کندوستان قدیمی دوستان قدیمی ات را بشناس و فراموش نکن ات را نگه دار و از دست ندهدوستان قدیمی 

 نیز، دوست به.برادر  -2

.دوست بهتر از برادر است .برادر هم اگر دوست باشد بهتر است .برادر نیز همانند دوست خوب است 

 پشت بر دوستان کهن مکن. -3

به دوستان قدیمی اعتماد نکن دوستان قدیمی را رها نکن به دوستان قدیمی بی احترامی نکن 

 تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد. -4

توانند زور بگویندمی ده تن قدرت فیزیکی موجب قدرت فکر است ده نفر متفکر بهتر از ده نفر زورمند است 

 گزینه صحیح را انتخاب کرده و عالمت بزنید.

 قابوس نامه اثر کدام یک از نام آوران زیر است؟ -1

  عنصرالعمالی کیکاووسد(   ج( امام محمد غزالی  ب( شهریار   الف( محمد بلخی
 خواجه نظام الملک طوسی مؤلف کدام یک از آثار زیر است؟ -2

  د( مرزبان نامه  ج( سیاست نامه  ب( لطائف المواقف   سند باد نامهالف( 
 معنای کدام واژه در مقابل آن درست آمده است؟ -3

  خانه و کاشانهد( نیاکان:  ج( گیتی: عقل  ب( فضیلت: مشورت   رای: خردالف( 
 سازد؟ای معنادار میپذیرد و واژهرا می« ـَنده، مند، بی، گی»هم زمان دو جزء از میان  کدام واژه -4

  د( پرچانه  ج( هنر  ب( آهسته  تابالف( 
 های زیر را به نثر ساده بنویسید.جمله

 شنو.گویی میدو چندان که می -1

 اند از دوستان ناگزیرند.مردمان تا زنده -2

 را بنویسید.های زیر شکل امروزی فعل

 نوشتمی
 

 همی انداختیم
 

 همی طلب
 

 همی دار
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