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 کدام گزینه است؟« . راحت خواهند بود

 ماضی( 1

 مضارع( 2

 مستقبل( 3

 گذشته( 4



 ماضی مضارع مستقبل

 راحت بودند راحت هستند راحت خواهند بود



 .می گوییم ماضیرا نشان می دهد  گذشتهبه فعلی که زمان 

 .می گوییم مضارعانجام می گیرد  حالبه فعلی که در زمان 

          مسدتقبل  انجدام خواهدد گرفدت     آیندد  به فعلی که در زمان 

 .می گوییم

 



 :تعریف کامل فعل

کلمه ای است که روی دادن یا انجدام دادن کداری یدا داشدت      

 .حالتی را در زمان های گذشته یا حال یا آیند  نشان می دهد

 خواهد رفت -می رود -رفت:  مثل

 

 



 کدام است؟« . رفته بودید» مضارع فعل  -2

 می روید( 1

 رفتید( 2

 می رفتید( 3

 می رود( 4



 کدام یک از کلمات زیر دارای زمان و شخص است؟ -3

 پوشیدنی( 1

 پوشید  ام( 2

 پوشش( 3

 پوشیدن( 4



 کدام یک از فعل های زیر جمع نمی باشد؟ -4

 می خوابیدم( 1

 می پرستیدند( 2

 می روند( 3

 گفتخواهیم ( 4



 کدام است؟« رسایل » مفرد کلمه ی  -5

 رسول( 1

 راسله( 2

 رسالت( 3

 رساله( 4



 :جمع های عربی رایج در فارسی چند گرو  هستند 
 

 ی 

 ون

 ات

 جمع های مکسّر



 .مفرد کلمات زیر را بگویید -6

 –اصدول   –منداق    –وسدایل   –مندارر   –رفقدا   –اجدداد  

 اولیاء -عالئم  –روابط  –اجناس 



 .مفرد کلمات را به جمع آن ها وصل کنید -7

 ارقام                                      اول

 مطالب                                   عضو

 اعضا                                      عالم 

 سوانح                                   رقم

 علما                                      سانحه   

 اوائل                                     مطلب  



 «برق چون شمشیر بران     پار  می کرد ابر ها را » در بیت  -8

 مفعول در کدام گزینه آمد  است؟

 برق( 1

 شمشیر بران ( 2

 ابر ها ( 3

 پار  می کرد ( 4



 مفعول چیست ؟

 .مادر سینا را دید

 مفعول کسی است یا چیزی است

 .که اثر کار فاعل به او برسد



 «ی »  «را » همرا  

 «ی » و « را » بدون  «ی » و « را » همرا  

 صورت است 4مفعول در زبان فارسی به 



 .بچه ها باران را دوست دارند

 .پسری دیدم

 .آن ها گلی را که دیدند ، خریدند

 .جمشید کتاب می خواند



 چیست؟« خان رستم گذشت  از هفت » منظور از 

 



 :هفت خان رستم

 نبرد با شیر: خان اول 

 عبور از بیابان خشک و بی آب و علف: خان دوم 

 نبرد با اژدها: خان سوم 

 غلبه بر جادوگر فریب کار: خان چهارم 

 نبرد با دیوی به نام اوالد: خان پنجم 

 غلبه بر ارژنگ دیو: خان ششم 

 چیرگی بر بزرگ دیوان یعنی دیو سپید: خان هفتم 

 



 .از هفت خان رستم گذشت 

 .در خانه فالنی همیشه باز است

 .دُم به تله نداد

 .به تنگ آمد

 تشبیه          کنایه          مبالغه          ضرب المثل

 



بزد تیغ و بنداخت از بر سرش     فرو ریخدت چدون   »  -9

 .به کار رفته است...... دربیت  «رود خون از سرش

 کنایه( 1

 مبالغه( 2

 ضرب المثل( 3

 تشبیه( 4



 کدام کنایه به معنی آماد  شدن است؟ -10
 
 .شال و کال  کرد( 1

 .کالهش پشم نداشت( 2

 .سر در گوش خود کرد( 3

 .سایه اش خیلی بلند شد  است( 4


