
 تسوِ تؼالی

 59دی هاُ                ارزضیاتی تْثَد ػولکرد درس فارسی               ی :ًام ٍ ًام خاًَادگ   

                 پایِ ضطن                        هذرسِ غیر دٍلتی ضکَُ داًص                                            

 

 غحیح یا غلظ تَدى جوالت سیز را هطخع وٌیذ .

 □غ      □است . ظ  ظَْیزی علی هحوّذتيًَضتِ ی  سٌذتادًاهِ،

 □غ      □عاهل پیَستگی هزدم ایزاى ، ستاى فارسی است . ظ

  □غ     □ظ    است . ، تزتزیفزجام هعٌی ولوِ ی 

 □غ   □ظ .سال وَضص وزدُ است02حذٍد وِ تزای ًَضتي آى ستز دّخذااثلغت ًاهِ هْوتزیي 

 

 ٌیذ .وهطخع  ×گشیٌِ غحیح را تا عالهت 

 است ؟وذام در جولِ ی ) هحوذ لاب عىس را رٍی هیش گذاضت ( ًْاد ، -

  □گذاش (4               □هحوذ   ( 3                    □هیش (0               □عىس( 1

  ًیستٌذ؟ خاًَادُ ّن ولوات ی ّوِ ، گشیٌِ وذام در-

      □جاّل هجَْل جْالت(  0             □ هزتَط ارتثاط راتغِ(  1

 □عالج عجَل هعالجِ(  4             □ضْادت ضْیذ هطْذ( 3 

 ؟ٍجَدًذارد هٌادا گشیٌِ دروذام-

 □.پان ّای استلٌذی ٍعي،ّوچَآٍاستلٌذی ای(0       □ .است اًساى دٍست خذاًٍذ،تْتزیي(1

 □.تتاب ٍجاًن دل راتز خَیص هْزٍهحثت ،خَرضیذم هادر(4       □ّزگش ًویزد ًىًَام هزد سعذیا(3

  ؟ است ٍغفی تزویة گشیٌِ وذام-

 □هذرسِ آهَس داًص (4         □اًطاء ساعت (3        □ جْاى خذاًٍذ(0           □هَسٍى ًالِ (1  

 جاّای خالی را تا ولوات هٌاسة پز وٌیذ . 3

 ............. است .هخالف ولوِ تفاٍت ، ...................

 . گَیٌذ هی..................................  آى تِ وٌین هی غحثت هستمین غیز هغلثی ی درتارُ ٍلتی

 ًَیسٌذُ وتاب ویویای سعادت ................................ است .

 ولوات سیز را در جای هٌاسة داخل جذٍل لزار دّیذ .  4

 

 ( -فػَل  -تاسٍ  -آسواى    - دیَاى  -درخت  -) اعضاء   

 

 .ت سیز را تِ ستاى سادُ تٌَیسیذ اعثار 5

 وزد ضاخسار تز سهشهِ وِ تلثلی ّز              تس ٍ آدهٌذ تٌی ًِ اٍ گَی تَحیذ
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 یىی پان جای پزستص تجست                  ٍ تي تطست     س تْز ًیایص سز

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

 

 اٍراق فزٍضی :                  تیواروزدى :     هعٌی ٍاصُ ّای سیز را تٌَیسیذ . 6

               ًخجیز :                ووٌذ :                 هطاجزُ:                : اّزیوي            سْل : 

چِ آرایِ « وص سهیي ضذ ّوِ ، چان چان سس           َضیذ ٍ تزوٌذ خان جخزٍضیذ ٍ »در تیت  7

 تىار رفتِ است ؟ ای 

 

 لافیِ ٍ ردیف را در تیت سیز هطخع وٌیذ .  8

 وتاب حك تعالی است، ّوِ عالن             تِ ًشد آى وِ جاًص در تجلّی است  

 یذ .تا ولوِ ی وتاب یه جولِ ی اهزی تٌَیس 9

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

 عالئن ًگارضی جولِ ی سیز را تگذاریذ. )  . ، : ؟ ( 12

 تا تٌَیسین غحزا ّای يض رٍی تایذ دّذ ....... یه آسار را ها وسی ٍلتی ..... گفت ٍ سد لثخٌذی اٍ

 وٌین حه سٌگ رٍی را آى تایذ وٌذ یه ها حكّ در هحثّتی وسی ٍلتی ٍلی وٌٌذ پان را آى تادّا......

 ًتَاًذ آى را اس یادّا تثزد ...... تادی ّیچ تا

 اس ستاى یه درخت وِ تِ یه هذاد تثذیل ضذُ است یه تٌذ تٌَیسیذ . 11

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 فاطوِ اهیرخاًلَ                                                                                                                                           هَفك ٍ هَیذ تاضیذ.

 جذٍل تَصیف ػولکرد 

 ًیاز تِ تالش لاتل لثَل  خَب خیلی خَب اًتظارات  

     تطخیص هی دّذ ّن خاًَادُ ، هفرد ٍ جوغ را کلوات ّن هؼٌی ,

     آرایِ ّای ادتی را هی ضٌاسذ .

     لافیِ ٍ ردیف را تطخیص هی دّذ .

     اًَاع جولِ ّا را هی ضٌاسذ .

     ی در هکاى هٌاسة استفادُ هی کٌذ .از ػالئن ًگارض

     هتي خالق ٍ زیثا در هَرد یک هَضَع هی ًَیسذ .

 

شهرزاد شادمان


