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 بیت زیر را معنی کنید  -1

 خیز و غنیمت شماره جنبش باد ربیع                    ناله موزون مرغ ، بوی خوش الله زار 
 
 

 عبارت زیر را به نثر ساده بنویسید .  -2

 اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل 
 

 معنی لغات زیرا بنویسید .  -3

 واژه :                         آزرده :                          بدرقه :                 غفلت :            
 

 این بیت چند جمله دارد . فعل ها را مشخص کنید .  -4

 باد بهاری وزید از طرف مرغزار                       باز به گردون رسید ناله ی مرغ زار 
 
 

 گزاره را مشخص کنید . نهاد و -5

 امروز بهترین دوست من بر چهره ام سیلی زد .
 
 

 برای کلمه ی خالق دو هم خانواده بنویسید  -6

 

 ظاهر :                                پسندیده :                                        متضاد کلمه های زیر را بنویسید. -

 با واژه ی دوست جمله عاطفی بنویسید. -7

 
 

 بیت را کامل کنید . -8

 .............                     هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار ...................................................
 
 

 نوع جمله را مشخص کنید و نشانه نگارشی مناسب را بگذارید . -9

 نوع جمله :                              دوست عزیزم ، من در مسابقات ژیمناستیک موفق شدم ..........

 بلعمی روزگاری را به وزارت ....................... سپری کرد و احمد جام معروف به ........................ می باشد .  -10

 



 از آثار احمد جام یک مورد را بنویسید . -

 با استفاده از حروف ) را ، و ، از ، که ، به ( متن زیرا را کامل کنید . -11

 رکاب دار سراسیمه ............... کوه پایین آمد ............. آن چه ................... دیده بود به عرض پادشاه رسانید .
 ................. پادشاه داد . ............... همراه داشت  جامی آب سرد از 

 کدام یک از کلمه های زیر با توجه به معنای آن از نظر امالیی نادرست است . -12

 الف ( سرا: خانه                    ب ( احصان : نیکی                  ج( واژه : کلمه                د( عظمت : بزرگی 

 واژه ی مناسب را از میان کلمه ای داخل کمانک انتخاب کنید . -13

 کلمه های خالق ، خلقت و خالق از ) نزر ، نظر ، نضر ( ریشه از یک خانواده هستند. -

 ( اشتباه کرد . هوشیاری  –هدهد با همه زیرکی و ) حوشیاری ، هشیاری  -

 مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند / بر زمینت می زند نادان دوست را در یک بند بنویسید . -14
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