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   1ی  صفحه

 در نا امیدی بسی امید است                 پایان شب سیه سپید است  ردیف

 مشخص کنید . گزینه درست را با عالمت  1
 همه ی گزینه ها به درستی نوشته شده است به جز  : عنیم 

   مهربانی= مرحمت د(        دریافتن  =اجابت ج (                 شناور =غوطه ور ب(                 بی خبری= غفلت الف( 

 ؟ نیستندکدام گروه از کلمه ها هم خانواده  

  تعلیم  -عالم  –د(علم      مخلوق  -خالق  –ج (خلق       اضافه   -مضایقه  –ب(مضاف        فاضل  -فضیلت  –الف(فضل 

 ؟  اثر کیست«  گلشن راز» 

  شیخ محمود شبسترید(             سید حسن حسینیج (                  نظامی گنجه ایب(                      ابوعلی بلعمیالف( 

 برای هر یک از صفات زیر یک اسم مناسب بنویسید . 2

     

 متن زیر را بخوانید و در جای خالی ، کلمات مناسب بنویسید . 3

 
 ( بریامری/عاطفی/پرسشی/خ ). بگذارید عالیم نگارشی مناسبدر جای خالی و  مشخص کنیدزیر را نوع جمله های  4

 ........................                   )        ( شکر نعمت ، نعمتت افزون کند -

 ........................                            )      ( برخیز و آن کتاب را بیاور -

 .........................                                   )       ( چه شکوفه ی زیبایی -

 .........................                           )      ( چرا دست هایت را نشستی -

 بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید . 5

 یکی اپک جای رپستش بجُست                                                 زبهر نیایش رسو تن بشست                          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………              



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 کلمه های زیر را به چیزهای مناسب ، تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید . 6

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

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

 در یک بند  بنویسید . « هر که بامش بیش ، برفش بیشتر» ضرب المثل برداشت خود را از  7

 

 یک جمله مرتب کنید .کلمات زیر را در قالب  8

 

 
 ابیات زیر در چه قالبی سروده شده اند ؟ دلیل بیاورید . 9

 باز به گردون رسید ناله ی هر مُرغِ زار                    رغزار     زید از طرف مَباد بهاری وَ             الف (

 الله زار مرغ ، بوی خوشِ وزونِناله ی م                               بیع         باد رَ نبشِخیز و غنیمت شمار ، جُ                                                            

 

 ستیکی پاک جای پرستش بجُ                                              ست           نیایش ، سر و تن بشُ زبهرِ                               ب (                   

 !دادگر  چنین گفت : کای داورِ                                             خاک ، سر            از آن پس نهاد از برِ                                                                        

 دستگاه ردی وتو دادی مرا ، گُ                                      ر بد ، تویی بندگان را پناه                   هَ زِ                                                                         

 
 

 

 

 متن زیر را در یک بند ادامه دهید . 11

 ......................................................................................................................................................................ای وطن عزیزم ؛ من 

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

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

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

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

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

 شادمان باشید .

 

 ..................................................پدر مثل

 

 ...........................................فرزند خوب مانند 
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