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 مشخص کنید .  گزینه درست را با عالمت  1
 به کدام کلمه نمی توان » انگیز « اضافه کرد ؟  

 د( شور                        ج ( آبرو                           ب( روح                 دل  الف( 

 قرار گرفته است ؟  ادرستدر کدام گزینه نشانه ی نگارشی ن 
         آفتاب درحال غروب بود.ب(                     .چه رنج آمد توراازمن ای حکیم،الف(

 هدا را می توان فراموش کرد ؟ د(آیا فداکاری ش        ج (محسن گفت : دشمن را از وطن راندیم .

 کتابی شامل داستان ها و حکایت هایی به زبان حیوانات است ؟   
 سیاست نامه (د                ج ( مرزبان نامه            ب( لغت نامه         مثنوی معنویالف( 

 پرسشی بنویسید . الف ( در مورد فواید مشورت یک جمله  2
 
 

      ن از شبه جمله استفاده کنید . آب ( جمله ای بنویسید و در 

3 
 

 متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . 

 

 با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بسازید .  4

   ...................................................................................آسمان              
 

 .................................................................................... درخت             
 

 ............................................ .....................................گل نیلوفر           

 ترکیبات زیر جمله بسازید.با  5

 ........... ........................................................................الف ( نثر فارسی : 

 ..................................... ....................................................   ب(علم طب :

 شما را به یاد چه چیزهایی می اندازد ؟ واژه ی زیر  6

  
 زندگی 

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

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

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

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



 یک بند بنویسید و کلمه های بدون نقطه ی داده شده را در آن به کار ببرید .  7

 سرد  -در  –مهر  –درس  –کالس   –مهم   –علم   –ما  –کسی  –معلم 
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............................................................................................................... 

 در یک بند  بنویسید .  » تو نیکی میکن و در دجله انداز «برداشت خود را از ضرب المثل  8

 

 یوه ی انسان « چیست ؟ در سه سطر توضیح دهید . مفهوم » جز دانش و حکمت نبود م 9
................................................................................................................ 

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

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

مهسا مشغول نوشتن داستان کوتاهی از زبان ظروف داخل کابینت است . شما هم مانند او در یک  10
بند از زبان ظروف داخل کابینت آشپز خانه ، متنی جالب و زیبا بنویسید . یه صورت دلخواه می 

 طنز آمیز بنویسید .توانید متنی 
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..... .......................................................................................................... 

 د ان باشیدمشا                      .....................................................................

 

 

 


