
 
 مشّخص کنید.  ی درست را با عالمت گزینه

 به ترتیب از کدام شاعران است؟ « ی گلرقص باد، خنده»و « فضل خدا». شعرهای 1

  پروین دولت آبادی                      –الف. پروین اعتصامی  پروین دولت آبادی  –ب. سعدی 

  نظامی                              –ج. سعدی                              حسین سیّدی –د. نظامی 

 ها متفاوت است؟ ی کدام دو واژه، با دیگر گزینه. رابطه2

                الف. ناراحت، غمگین                                        ب. شب، روز 

                                                 ج. شلوغ، خلوت              د. لطیف، زبر 
 های مناسب کامل کنید. جاهای خالی را با واژه

 

 خربزه رسید.  .............................. مردی سوار بر االغش به یک 3

 وزید، شروع به تکان خوردن کرد. مالیمی که می ............................ . برکه با کمک4

 است.  ............................ته است، یکی از زندگی ما به آن وابسهمین آب گوارایی که . 5

  نگارد.و می ............................. این جهان دفتری است که خداوند به زیبایی در آن 6
 وصل کنید. 

 معنی آن، وصل کنید. . هر واژه را به هم7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاشته  –جالیز  –نسیم  –ها شگفتی

 بخشش 

 شب 

 فکر کردن 

 ها  انسان

 صبر کردن 

 فضل 

 تأمّل  

 بنی آدم 

 درنگ 

 لیل 

    

    



    تماشا    فضل   احساس    تأمّل    بحر زمزمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایش را باز غمگین به روی گل سرخی که گلبرگ کنند وقتی دید که دیگران به او توجّهی نمی ی مغرور پروانه

 تو چقدر زیبا هستی  به به ناگهان با شگفتی گفت  نشست  کرده بود 

 اند و بس                        هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد آدمتوحید گوی او، نه بنی
................................................................................................................................................ 

 یاوریم                                   گر تو برانی به که روی آوریم ی ما ساز که بیچاره
................................................................................................................................................ 

 امل کنید.های زیر را ک. بیت13
 ......................................................................      ها در زیر خاک                   کرد دهقان، دانه

 .........................................سازد در اینجا باز می .............................................آید باز می

 

  

 خیر تا حدودی بله اهداف

    معنی و متضاد آشناست.های همآموز با واژهدانش

    کند.های ربط به درستی استفاده مینشانهآموز از دانش

    داند.آموز تاریخ ادبیّات را میدانش

    شناسد.آموز عالئم نگارشی را میدانش

     آموز شعر حفظی را به یاد دارد.دانش

 مشهد  –خندیدن  –علم  –لبخند  –شاهد  –معلّم  –شهید  –خندان  –معلوم 

  

 

  

 

  

 

 استاد مریم عزیزی



 

 کالس: ..........                      دومآزمون پایانی فصل                      ...........................: .نام
 تاریخ: ....... / ....... / .                                               نام خانوادگی: ..................................



 است؟ « کاهلی». کدام کلمه به معنی 1

               الف. هوشیاری                  ب. مقصد                     ج. تنبلی            د. مراقبت 

 به چه معناست؟ « خاربن. »2

          الف. خوار و پست              ب. گل خار      ار ی خج. بوته                  مصرفد. بی 

 . امالی کدام کلمه درست است؟ 3

  الف. سپاسگزار              ب. حوس                     گی                  ج. ساده   ب. بحره  

 

  ی غیر ساده است. یک واژهرفتگر، ی . واژه4

  گذشت. فهمید، به سادگی از آن می. رازی وقتی چیزی را نمی5

 اندوزی را به فرزندانش بیاموزد. . بازرگان تالش کرد تا مال6

  . خوب گوش دادن یک مهارت است و به تمرین زیادی نیاز دارد. 7

  ست. ب شده اه انتخا. داستان چنار و کدوبن، از کتاب کلیله و دمن8

 

 

 است.  .............................ی سروده« خرد رهنمای و خرد دلگشای». شعر 9

 یکی از مراحل ابتدایی نمایش است.  .............................. انتخاب 10

 کند. درخت، فالن درد را درمان می .............................ی . طبیب گفت: ریشه11

 گویند. می .............................ی گل، . به ریشه و بوته12

 توان داوری کرد. بوزد، می .............................. وقتی باد 13

  از حرف زدن، گوش دهیم.  .............................. ما باید 14

 بط را به هم وصل کنید. های مرت. کلمه15

 

 

 

 

 

 سعدی -بیشتر  –نقش  –گلبن  –فردوسی  –فالن  –مهرگان  –کمتر 

 شاهنامه  شیر و گاو   سفر نامه   االلباب لباب

 عوفیمحمد  کلیله و دمنه ناصرخسرو  فردوسی



 های زیر را به نثر ساده بنویسید. ها و عبارت. بیت16

 حاکم کس فرستاد و آن مرد را طلبید و به نرمی و درشتی زر را بستد. 
................................................................................................................................................ 

 «دویست باشد و اکنون زیادتی است»گفتا:         «                     ای؟تو چند ساله»پرسید از آن چنار که 
................................................................................................................................................ 

 آنگه شود پدید، که نامرد و مرد کیست  فردا که بر من و تو، مزد باد مهرگان                                   
................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
 . جاهای خالی را با حروف مناسب کامل کنید. 18

  ج. امپرا....ـور                                    د. موا...ـبت                         الف. مطمـ....ـن                        ب. حا...ـل

 های زیر را بنویسید. . مخالف کلمه19
  

   

 

      

نابرده رنج گنج 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 سرای .................................خرد، دست گیرد به هر                               .............................................خرد رهنمای و خرد 

 ..........................................................................                  دل سنگ و کوه             .....................................ز نادان، 
 

 خیر تا حدودی بله اهداف

    آموز مفاهیم درس را دریافته است. دانش

    داند. ها را میآموز متضاد و مترادف واژهدانش

    داند. ها را میآموز معنی بیتدانش

    داند. -ها را میالمثلآموز مفهوم ضربدانش

    آموز شعر را حفظ کرده است. دانش

 

  ≠ خندان

  ≠ پاسخ

  ≠ مشهور

 استاد مریم عزیزی



 


 است؟  نادرست. امالی کدام گزینه با توجّه به معنای 1

                             الف. وطن: میهن            ب. زالل: پاک 

                            ج. عظمت: شکوه            د. گزرگاه: محلّ عبور 

 رف ربط کدام کلمه است؟ ، ح«چو ایران نباشد تن من مباد». در مصراع 2

 الف. چو                     ب. تن                    ج. مباد                د. نباشد 

 دار هستند؟ های غیرساده، دارای دو قسمت معنیهی واژ. در کدام گزینه همه3

  سیمرغ                                   –الف. خوراک           دانشمند  – انجامب. سر 

  کتابخانه  –ج. خوشحال                        چشمک –د. روزگار  

 

  ی هخامنشی را در ایران بنا کرده است. . داریوش سلسله4

 مال خود بهتر دانستن.  . مرغ همسایه غاز است، یعنی مال دیگران را از5

  ی دعایی است. ، دارای یک جمله«چو ایران نباشد تن من مباد»ی . جمله6

 ی ناصر خسرو است. سرودهدوستی . شعر وطن7

 

 است.  .............................های او کرد وطن آن پرنده از شاخه. سپیدار فکر می8

 کشاند. سردار با یال فروریخته، سوار خود را به باال می .............................. در آن هنگام، 9

 سرزمین ما را لگدکوب سم اسبان کنند.  .............................. ما اجازه نخواهیم داد 10

  داد. .............................. اسکندر به سپاهیان خود دستور 11

 های جدید ساخته و معنی آنها را بنویسید. واژه« دوست، انگیز، گر». با استفاده از پسوندای 12

 ......................................................................................................                 ............................... الف. دل + 

 ......................................................................................................               ............................... ب. آهن + 

 ......................................................................................................                    ............................... ج. خدا + 

 ها اسب –زاغ بور  –شجاعت  –جعبه  –کارمند  –سرزمین  –آسمان  –دوست میهن
 ................................................................................................................................................ ساده:

 ................................................................................................................................................غیرساده: 

 

 پیغام -سرسبزتر  –نشینی عقب –اسب  –بیگانگان 



 های زیر را کامل کنید. . با استفاده از حروف ربط، جمله14
 جمله                       حرف ربط                                                                              

 .............................................................................................        .............  ........... الف. مدرسه را دوست دارم.          

 ..........................................................................................       ........................  های باغ بهشت هستند.  ب. مادران گل

 ..........................................................................................      ........................  ج. درسم خود را به خوبی مطالعه کردم. 
 کامل کنید.  . در هر یک از کادرهای زیر، با توّجه به موارد خواسته شده، جاهای خالی را15
 

 

 

 

 

 

 

 
 ی مناسب بسازید. ی زیر جملههای درهم ریخته. با واژه16
 

 
............................................................................................................................................................................. 

 ی معنادار بنویسید. های داده شده، یک جمله. برای هر یک از کلمه17
  .................................................................................................................................................................. الف. پایداری:

 ..........................................................................................................................................................................ب. سالح: 
 سطر بنویسید.  چهار. احساستان را از شنیدن سرود مّلی، در 18

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

 خیر تا حدودی بله اهداف

    آموز مفهوم درس را درک کرده است. نشدا

    داند. ها را میی واژهخانوادهآموز مترادف، متضاد و همدانش

    سازی کند.تواند به درستی جملهآموز میدانش

    داند. آموز نقش دستوری واژگان را میدانش

    تواند به درستی بنویسد. آموز میدانش

 فضل

 وزن

 عظمت

 شعر

................................

....... 

................................

....... 

................................

....... 

................................

....... 

................................

....... 

................................

....... 

................................

....... 

................................

....... 

 و  -کوتاه  –سرود  –مردم  –شناسند می –شورانگیز  –ی همه –این 

 استاد مریم عزیزی



 

 کالس: ..................              آزمون نوبت اّول                                نام: ............................
 تاریخ: ........ / ....... / .                                              ...................................نام خانوادگی: 

 مشّخص کنید.  المت ست را با عی درگزینه
 . ساختمان کدام واژه با بقیّه متفاوت است؟ 1

                              الف. آموزگار  ب. باادب                                                        ج. کارگر د. معلّم 

 ی کدام بیت، سعدی است؟ . سراینده2

 ر تو برانی به که روی آوریم؟ز که بی یاوریم / گی ما ساالف. چاره 

 افتد به راه روید گیاه / چشمه جوشد، آب میب. از زمین خشک، می 

اند و بس / هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کردآدمج. توحید گوی او، نه بنی 

 د. خرد رهنمای و خرد دلگشای / خرد دست گیرد به هر دو سرای  

 شناسانید.  .............................. بکوشید خویش را به 3

 ، نگاه کردن به آنهاست.  .............................های شناخت . یکی از راه4

 های خداوند است. یکی از نعمت .............................. دانایی و 5

  وگوی آنها بود.گفت .............................خورشید مهربان، . 6

 )کحن / کهن( قرار بود در شهری بیمارستانی ساخته شود.  .............................. در روزگاران 7

 )خصلت / خسلت( کاهلی ورزد، به مقصد نرسد.  .............................. هر که در این چند 8

 )امپراطور / امپراتور( خیلی شلوغ بود.  .............................. آن روز قصر 9

  )ضامن / ظامن( آزادی و استقالل کشور است. .............................کوشی . فداکاری و سخت10

 های زیر را بنویسید. . مخالف واژه11

  

  

  

  
 های زیر را بنویسید. . مترادف واژه12 

  

 

    

 

 نیکویی -ها پدیده –د شاه –هوشیاری 

  ≠ سواره

  ≠ سرسبز  ≠ بلندی

  ≠ شاداب

  = بحر

  = جالیز

  = بیدبن  = سنگالخ

  = غفلت  = انجم



 ن ( چو –اما  –) سپس حرف ربط مناسب قرار دهید.  در جای خالی. 13
 شکست خوردم.  .............................، کردم خودم را الف. من برای به دست آوردن موفّقیت تالش 

 به مسافرت رفته بود.  .............................، ب. آن روز علی به مدرسه نیامد 

  وارد اتاق شد . .............................ابتدا در زد ، ج. خواهرم 
 های زیر را ادامه دهید. . جمله14

 ............................................................................................................................................................... الف. سحرخیز باش

 .................................................................................................................................................................. ب. مرغ همسایه

 ............................................................................................................................................................... ج. ماهی را هر وقت

با دیدن زیبایی و شادابی گل به شگفت آمد  پروانه که عادت نداشت به غیر از خودش از کس دیگری تعریف کند 

 تو چه گل سرخی زیبایی هستی  به به و گفت 
 های زیر را به نثر روان بنویسید. . عبارت و بیت16

 و به نرمی و درشتی زر را بستد. حاکم کس فرستاد و آن مرد را طلبید 
..................................................................................................................................................................  

 زار کردمیوه و چمن و الله اجزای خاک مرده، به تأثیر آفتاب                          بستان

..................................................................................................................................................................  

 «م، بگو تو که این کاهلی ز چیست؟من از تو به بیست روز                   برتر شد»خندید ازو کدو، که 

.................................................................................................................................................................. 
 های مناسب کامل کنید. های زیر را با واژه. بیت17

 زرد گشت ........................................... /...........................................د، آرام بر الف. باد سر

 ...........................................، شد رنگ رنگ /  ........................................... ب. .

 ........................................... هایج. برگ برگ گل به رقص باد ریخت / رشته

 

 

 

 خیر تا حدودی بله اهداف

    ها آشناست. آموز با مترادف و متضاد واژهدانش

    داند. ها را میها و بیتآموز معنی و مفهوم متندانش

    آموز شعر را حفظ کرده است. دانش

    داند. آموز امالی واژگان را میدانش

    با عالئم نگارشی آشناست. آموز دانش

 استاد مریم عزیزی



 

 آزمون پایانی فصل چهارم                کالس: ..................                     نام: ............................
 ... / .......... / .....تاریخ: .....                                       نام خانوادگی: ..................................

 مشّخص کنید.  های نادرست را با عالمت و جمله های درست را با عالمت جمله
  . هالکوخان به علم خواجه نصیر نیازمند بود. 1

  یافت. . محمود با شعرهای دلنشین فردوسی پرورش می2

  های کوتاه را گسترش دهیم. توانیم جملهنمی. ما 3

 هایی که با تحسین و تشویق همراه است. یز یعنی نگاهآمی تحسینها. نگاه4
 ی مناسب داخل کمانک، جاهای خالی را کامل کنید. با انتخاب واژه 

 محیب( افتاد.  –ی )مهیب  .............................. تشت با صدای 5

 خواست( چشم از او بردارم. نمی –خاست )نمی .............................. رفتم امّا دلم 6

 منضّم( چیده شده بودند.  –)منظّم  .............................ها خیلی فروشی، کتاب. در کتاب7

  دیم.ها بومحو( تماشای کتاب –)مهو  .............................. من و دوستم 8
 های مناسب کامل کنید. جاهای خالی را با کلمه

 شناس بزرگ ایرانی در قرن هفتم است. و ستاره .............................دان، ، ریاضیرالدّین توسی. خواجه نصی9

 است.  .............................. شاهنامه اثری منظوم از 10

 دانست. را آفت هنر می .............................. استاد امامی، 11

 دانست. ها مناسب میرا برای بچّه .............................. آقای فرهنگ، کتاب 12
 های زیر پاسخ دهید. به سؤال

 های زیر را بنویسید.. معنی واژه13

 ..................:افزون                        ..................:سیما                          ..................ضامن:

 ..................:قتل عام                      ..................:چیرگی                          ..................:سوگوار
 خانواده بنویسید. هم های زیر دو. برای هر یک از واژه14

  .......................، . :.................خالق                    .......................، :.................. معلم
 های زیر یک متضاد نوشته و با آن جمله بسازید. . برای هر یک از واژه15

 ......................................................................................................                 ...............................  ≠الف. بیماری 
 ......................................................................................................                         ............................... ≠ب. قهر 

 ......................................................................................................                    ............................... ≠ج. ایستادن 

 ......................................................................................................                 ...............................   ≠د. پیروزی 



 . جدول زیر را کامل کنید. 16
 ی گسترش یافتهجمله ی کوتاهجمله

 ....................................................................................................... احسان از مدرسه آمد. 

 نان به نانوایی رفت.  ستاره امروز برای خرید ..............................................

 ....................................................................................................... کند. غزل ورزش می
 

 ی جدید بسازید. واژههای زیر سه . با واژه17
 

 

 

 ید. بگذار های نگارشی مناسب را در . بعد از خواندن متن، نشانه18
به پیروزی و شکست در این مسابقه  اید آیا تا به حال به خودتان فکر کرده زندگی پر از مسابقه است 

 ا چگونه است حال شم شوند وقتی دیگران در زندگی پیروز می انگیز است چقدر شگفت چطور 
  خوشحالید یا ناراحت 

 ایسه کنید. ی مدرسه رفتن امروز و گذشته را با هم مق. شیوه19
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 های زیر را کامل کنید.. بیت20
 ....................................................شکوه تو                       ...............................غمت ...............................یا

...........................................................................                         .............................................................. 

 ..................تازه جاودان در این ........ ای                          ... ......................خون عاشقان ای ..................... 
.............                    ..............................................................        .................................................................. 

 

 خیر تا حدودی بله اهداف

    آموز مفهوم درس را درک کرده است. دانش

    داند.ها را میی واژهادهخانوآموز مترادف، متضاد و همدانش

    سازی کند. تواند به درستی جملهآموز میدانش

    داند. آموز نقش دستوری واژگان را میدانش

    تواند به درستی بنویسد. آموز میدانش

 آمیز -آموز  –مند  –غرور  –کار  –دانش 

.....................

... 

.....................

... 

.....................

... 

 استاد مریم عزیزی



 کالس: ..........              آزمون پایانی فصل پنجم                                  ............................نام: 
 تاریخ: ......... / ........ / ......                                        نام خانوادگی: ..................................

 مشّخص کنید.  ی درست را با عالمت گزینه
 های زیر، غیر ساده است؟ . کدام یک از واژه1

    الف. شادمان                              ب. ناگهان                              ج. میدان        د. روزگار 

 ؟       نیست. امالی کدام کلمه درست 2

     الف. بوی عود           های بزرگ       ب. قاب    ی باد   ج. تاذیانه                    د. رسم پیشواز 

 المثل از نظر مفهوم با بقیه فرق دارد؟ ب. کدام ضر3

                           الف. برو کار می کن مگو چیست کار          ب. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

                        ج. از کوزه همان برون تراود که در اوست     شودد. نابرده رنج، گنج میسر نمی 
 مشّخص کنید.  های نادرست را با عالمت و جمله درست را با عالمت  هایجمله 

  . شجاعت اخالقی آن است که حرف راست و درست را بگوییم. 4

 ی مجید عمیق است. ترجمه« زیر آسمان بزرگ»ی . نوشته5

 . در داستان، معموالً یک شخصیّت اصلی و چند شخصیّت فرعی وجود دارد. 6

   های سال با هم دوست بودند. . دو کاج سال7
 ی مناسب کامل کنید. جاهای خالی را با کلمه

 « قول( من به او سالم برسان. –)غول  .............................از ». دوستم گفت: 8

 پیقامی( داشت.  –)پیغامی  .............................. آن مرد برای پدربزرگ 9

 گیرد. گیری( را از انسان میتسمیم –گیری )تصمیم .............................دلیل، قدرت . ترس بی10

 مسافت( به میدان شهر رسیدند. –)مصافت   .............................. پس از پیمودن آن 11
 های زیر را بنویسید. . مترادف کلمه12

 .................. :جامه                         .................. :صارح                          .................. رهگذر:

 .................. :افق                          .................. :نبرد                           .................. :مَلِک
 یسید. های زیر را بنو. متضاد کلمه13

  .................. # محنت                     .................. # دانش                    .................. # ارزشمند
 ی معنادار بسازید. ی زیر جملههای به هم ریخته. با واژه14
 

 

 
             ................................................................................................................................................................ 

 

 تمام  –را  –به دست  –ارزشمند  –این  –تو  –در  –سفر  –چیزهای  –آوردی 



 خانواده بنویسید. های زیر دو هم. برای هر یک از کلمه15
 

  

 های زیر را به نثر روان بنویسید. . عبارت16
 غالم هرگز دریا ندیده بود و محنت کشتی نیازموده. 

................................................................................................................................................ 

 گرفت. چندان که مالطفت کردند، آرام نمی
................................................................................................................................................ 

 در کنار خطوط سیم پیام / خارج از ده دو کاج روییدند 
................................................................................................................................................ 

 شعر زیر را کامل کنید. . 17
 ها گنجشک............................. شود              باز هم پر می.......................... در فضای 

 ............................................................    شوند                 هر کجا سرگرم صحبت می

 یک بند ادامه دهید.  ی زیر را تا. جمله18

 اگر روزی امام زمان )عج( را ببینم
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................  

 های زیر را کامل کنید.. بیت20
 ....................................................شکوه تو                       ...............................غمت ...............................یا

...........................................................................                         .............................................................. 

 ..................تازه جاودان در این ........ ای                          ... ......................خون عاشقان ای ..................... 
................. ..........                     ................................................        .................................................................. 

 خیر تا حدودی بله اهداف

    مفهوم درس را درک کرده است.  آموزدانش

    داند. ها را میی واژهخانوادهآموز مترادف، متضاد و همدانش

    سازی کند. تواند به درستی جملهآموز میدانش

    داند. آموز نقش دستوری واژگان را میدانش

    تواند به درستی بنویسد. آموز میدانش

 مسئول وظیفه

 استاد مریم عزیزی



 

 ..آزمون پایانی فصل ششم                   کالس: ................              نام: ............................
 تاریخ: ........ / ....... / ....                                            نام خانوادگی: .................................

 مشّخص کنید.  های نادرست را با عالمت و جمله های درست را با عالمت جمله
  . همه چیز را همگان دانند. 1

  دّین محمّد علوی است. ال. مثنوی معنوی از جالل2

  . ریحانه، دختر ابوریحان بیرونی و شاگرد حسین خوارزمی بود. 3

  کند.ها و لطف خداوند سپاسگزاری می. در پایان داستان بوعلی، ستاره از مهربانی4
 های داده شده، کامل کنید. جاهای خالی را با استفاده از کلمه 
 

 

 شوم.  .............................کار ناپسند خود  . راستگویی تو باعث شد من از5

 شد.  .............................وجوی راز . تمام تالشم، جست6

 شوی. دانشمند بزرگی می .............................. اگر 7

   ی من گذاشته شد.پدر، بر عهده .............................. از آن پس، بخشی از 8
 های زیر را بنویسید.. مترادف کلمه9

 .................. :کامکاری                         .................. :درگاه                          .................. :خاکیان

 .................. :زورآزمای                       .................. :مسکین                           .................. :راهزن

 های زیر را بنویسید. . متضاد واژه10
 .................. # کوشش                     .................. # رنج                    .................. # سهل

 خانواده بنویسید. های زیر دو هم. برای هر یک از واژه11
 
 

   

   

 
 های زیر را مرّتب کرده و بنویسید. . جمله12

 ........................................................................................................................................  الف. بکوش اندر بهار زندگانی

 ........................................................................................................................................    ب. رَه امروز را مسپار فردا 

 ........................................................................................................................................  ج. میازار از برای جسم، جان را

 بکوشی -شرمنده  –توشه  –آفرینش  –وظایف 

 صادق

 عظیم

 مقصود

 غفلت



 های امالیی را پیدا کرده و شکل درست آنها را بنویسید. . در عبارت زیر، غلط13
دار و قافالن را به لطف خود، بیدار گردان تا مانند راحزنان، غارتگر مال های ما را به پرتوِ مأرفت خود، روشنمَلِکا، دل

 مردم نباشم. 

 ............................................................................................................................................... ها:ت واژهامالی درس
 ای بسازید که هر سه کلمه در آن به کار رفته باشد. . در هر ردیف، جمله14
 

 

 

 

 

 

 
 

 ر را کامل کنید. . جاهای خالی شع15
 ................................................................الف. ز هَر گردی، برون افتادی از راه / ز هر بادی، پریدی چون 

 .....................................................................در پیش / که ........................................................... ب. چنان بگرفته راه 

 را به شکل داستان بنویسید. « کار و تالش». شعر 16
................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
 

 خیر تا حدودی بله اهداف

    آموز مفهوم درس را درک کرده است. دانش

    داند. ها را میی واژهخانوادهآموز مترادف، متضاد و همدانش

    تواند به درستی جمله سازی کند. آموز میدانش

     داند.آموز نقش دستوری واژگان را میدانش

    تواند به درستی بنویسد. آموز میدانش

 

 

 دانا  –ثروت  –پروردگار 

...................................................................................................................................................................... 

 جان_ بهار  –دوستی 

...................................................................................................................................................................... 

 استاد مریم عزیزی



 

 کالس: ................          آزمون نوبت دوم                                    نام: ............................
 تاریخ: ......... / ........ / ......                                      نام خانوادگی: ...................................

 های زیر را بنویسید. مترادف کلمه.1
 .................. :نکوهیده                              .................. :مهیب                          .................. :جهل

 .................. :تضمین                         .................. :ل کردنمّأت                       .................. :متانت
 های زیر را به نثر روان بنویسید. . جمله2 

 او را طلبید و به نرمی و درشتی زر را بستد. 
................................................................................................................................................................ 

 خورد و اطبّا در معالجت، عاجز ماندند. ای بکشید که هیچ نمیکار او به درجه
................................................................................................................................................................ 

 «غایت لطف و کرم باشد.»گفت: 
................................................................................................................................................................ 

  ی مناسب داخل کمانک کامل کنید.با استفاده از واژه را. جاهای خالی 3
 شیرخاره( را دید.  –شیرخواره ) .............................الف. چون به دامان کوه رسید، کودکی

 نصیحت( نیاز دارم.  –)نصیهت  .............................ب. من به 

 موزون( و زیبا بگویید.  –)موضون  .............................ج. به خصوص اگر بخواهید آنها را 

  شود.متوّجه( ما نمی –)متوّجح  .............................د. فکر کردم آقای فرهنگ 
 های زیر را بنویسید. ی کلمهخانواده. هم4
 

 

 

 

 
 ید. ی زیر مشّخص کن. حروف ربط را در جمله5

 آورد. ی خوبی به دستانست نتیجهکند امّا نتوی اوّل را کسب ی شطرنج، رتبهدیروز علی تالش کرد تا در مسابقه

 
 های زیر را بنویسید. . مخالف کلمه6

                      .................. # افسرده          .................. # فراز          .................. # موفقیت         .................. # فربه

 تحقیق

 مهارت

 صبر

 تشویق



 های زیر را بنویسید. . مفرد کلمه7
 

 

 های زیر را گسترش دهید. . جمله8
 .........................................................................................................................= الف. مادرم آمد 

 .........................................................................................................................= ب. کتاب خریدم
  ل کنید. . جدول زیر را کام9

 معنی ترکیب

 یعنی کسی که وطنش را دوست دارد.  + دوست ................................ 

 ..........................................................................................یعنی  خدا + پرست 

 .............................................................................................یعنی  .....................................+ خیال 

 های زیر را کامل کنید. . بیت10
 زندپل می.................................................................. الف. پیش پای او به رسم پیشواز / ابر با 

 ................................................................... /........................................................................ گ برگ گل رب. ب

  

 خیر تا حدودی بله اهداف

    آموز مفهوم درس را درک کرده است. دانش

    داند. ها را میی واژهخانوادهآموز مترادف، متضاد و همدانش

    سازی کند. تواند به درستی جملهآموز میدانش

    داند. نقش دستوری واژگان را میموز آدانش

    تواند به درستی بنویسد. آموز میدانش

 

ینقوان ................. مطالب ................. اطبا  ................. 

 استاد مریم عزیزی


