
 توانا شده وخاک ضعیف از ت             پیدا شده ای همه هستی ز تو                       

 95مهر  دی ماه نام و نام خانوادگی                        امال و انشای فصل سوم             دبستان غیردولتی کیان

 کدام دسته از کلمات زیر صحیح است؟امالی 

 رهها، سقوت، محاسه، قهرمان قص  هاهکوه قص  ب(    ها، سقوت، محاصره   ه، قهرمان قص  هاهالف( کوه قص  

 محاصره ،قوطها، صه، قهرمان قص  هاهص  کوه غ ت(  ، محاصره     وطها، سقه، قهرمان قص  هاهص  کوه غپ( 
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 ی درست را انتخاب کن.واژه

ترین زمان، رکاب بزند و خود را تا شهر آبادان را در کوتاه ذولفقاری( – ذوالفقاری)ریاقلی توانست، کوی د

ای که ممکن با هر وسیلهمردم و مدافعان  دشمن باخبر کند. نفوز( – نفوذ)ر برساند و مردم شهر را از به شه

 رگردانند.بسیاری به عقب ب تلفاط( – تلفات)با دشمن پرداختند و توانستند دشمن را با  ابله(مغ – ابلهمق)بود به 
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 هر واژه را بنویس.مترادف 

ت:          رویش:                           :درنگ                   کوی:                     هم 
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 برای هر واژه دو هم خانواده بنویس.

           طفولیت: .............. و ................      ..............        و صداقت: ...............
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 ا کامل کن.های مناسب، متن زیر ربا استفاده از واژه

شوی. دوستت دارم؛ ای............. دوستت دارم؛ چون مانند سرودی........... از اعماق وجودم شنیده می

ها، جاودانه دل یادها در ترینشزیرا مانند کوه در برابر ........... استواری. قهرمان ............. همچو خو

ها، یادآور اشعار زیبای ............ است. دوستت دارم و با نم نم باران بهاری و بوی ......... گل خواهد بود.

 پاکت هستم. خاک های................ نگهبان بلندی
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  آمده یک متن مناسب بنویس.دستگروه الف را با کلمات گروه ب ترکیب کن و با کلمات ترکیبی به لماتک

 الف( آسمان، مهربان، خالق، رنگارنگ                  ب( پروانه، زیبایی، زمین، سخاوتمند

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

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

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

......... ...................................... 
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 مفهوم این بیت شعر چیست؟

 و خورشی و فلک در کارند              تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری و باد و مه ابر

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

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

. ............................ 
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 یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کنید و انشایی بنویسید.

 ید.        محل زندگی خود را توصیف کن (1

 توصیف کنید. را که به تازگی از آن دیدن کردیدی تفریحی مکان (2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................... 
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 تسلط کم متوسط تسلط خوب تسلط کامل سطح عملکرد

     امال

 رعایت نکات وانشا 

 دستوری

    

     خانوادهمعنا و مفهوم و هم


