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 داخل کمانک انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید:ی صحیح را از کلمه -5

 فرماندهی ( –توران به ................................ افراسیاب از رود جیحون گذشته بود. )فرمانده ای 

 غرّان( –تندر دیوانه، ..............................         مشت می زد ابرها را   ) برّان 

 گوهر ( –می شنیدم اندر این ............................... فشانی ) گهر 

  خاه( –زندگانی ................................. تیره )خواه 
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                         برق: صاعغه  ب(                                                       الف( اراده: خاست 

     د( قامت: قد و باال، اندازه                                                    ج( تحقیر: خار کردن 

        زیر را بنویسید. های معنی بیت -4

 نشان هر غالمی را بیاورد ارمغان        هر کنیزک را ببخشید او

 

 مرز را پرواز تیری می دهد سامان/گر به نزدیکی فرود آید / خانه هامان، تنگ/ آرزومان کور

 

اید ز کلمات باین گونه ا صحیح دخترم بعضی از کلمه ها مانند هم خوانده می شوند؛ اما امال و معنای متفاوتی دارند. برای نوشتن امالی -1

         ؟ پاسخ خود را با مثال بنویسید.چه نکته ای توجه کرد به

   

           ؟معنی لغات زیر را بنویسید -0

 :                  مرحبا (2                          :            دلنشین(3                             :    عهده( 5

 :هین(0                                        :   توران(1                               :           پی در پی(4 
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 ؟شعر روباه و زاغ را کدام شاعر سروده است -3

                       د( سعدی                       ج ( حبیب یغمایی                  ب( شکوه قاسم نیا                         الف( گلچین گیالنی 

 ؟ کنایه از چه حرفی است "جای سوزن انداختن نیست" -7

 

                                         یک بند روایی در مورد یکی از فعالیت های کالس علوم خود بنویسید. -56
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5 
 تسلّط بر محفوظات کتاب

 ، تعاریف(، شعر حفظی)نام شاعر یا نویسنده
    

3 
 مطلب درک

 ) معنی لغات به تنهایی و در متن(
    

      تسلّط بر دانش زبانی 2

4 
تسلّط بر انتقال درست مفاهیم در نگارش و  تسلّط در رعایت نکات 

 نوشتن بند روایی با توجه به موضوعو  نگارشی
    

     تسلّط در نوشتن امالی صحیح لغات 1
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