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 های متضاد را پیدا کنید.زیر، کلمه عباراتدر 

 کلمه های متضاد بیت

  درون، کاستیـار انــه کـــاید بـــنب  تیــراس ه ازـن کـــتی کــهمه راس

  تـــتاب از اوســماهاران ـــور بــن  ی خورشیدندهـر و خــی ابریهـــگ

  پایــان شـــب سیــه، سپـیــد است  در نومیـــدی بســـی امیـــد است

  نه برگــش زرد گردد روز گرمــــا  نه شاخش خشک گردد روز سرما

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

 

 ی درست را انتخاب کنید.گزینه« را»ی اضافهدر هر کدام از نمونه های زیر با توجه به معنای حرف 

 خیر بله  تو را دادم اکنون نگین و کاله -1

 خیر بله  لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ -2

 خیر بله  استاد را پرسیدم و پاسخ شنیدم. -3

 خیر بله  شود هر دمبینم و دردم زیادت میتو را می -4

 را که زیر آن خط کشیده شده از گزینه های سمت چپ پیدا کنید.در عبارت های سمت راست، معنی بخشی 

 

 بنویسید.« هم خانواده»ی واژه یکهای نوشته شده، هر کدام از واژه برای

                 

نیستبه گیـتی به از راستی پیشه

هر آن کــو که گردد به گرد دروغ

مـــکن دوســتی با دروغ آزمــای

هــمان نیــز با مــرد ناپــاک رای

ستز کـــژی بتـر، هیچ اندیشه نی

وغستم کــاره خوانـیمش و بی فر

.اطاعت داریدوی را 

.هالکت نشودراست گوی 

.نمودیما را راه راست 

.تو راستخدایا، جهان پادشاهی 

.نابود نشود

.از آن تو است

.انجام دادی

.دفرمان برداری کنی

.نشان دادی

احترام بگذارید

توصیهعظیمعجایب
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 معنای کلمات زیر را در مکان مناسب بنویسید.

 اعتدال
 

 حکایت
 

 زوال
 

 محنت
 

 تسلی
 

 مُلک
 

 روان، بازنویسی کنید. جمالت زیر را به نثر

 وصیت کنم شما را که خدای عَزوجل، به یگانگی شناسید. -1

 هر که از عیب خود نابینا شد، نادان تر مردم باشد. -2

 زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد. -3

 او نگاه دارید.تر دارید و حرمت هرکه از شما به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگ -4

 نگارش

 یکی از زیباترین خاطرات خود را از این سال تحصیلی که گذشت، در دو بند بنویسید.


