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 هؼٌی ّز یک اس کلوات سیز را تٌَیسیذ.. 1

 

  ضاهي  هاکیاى  چیزگی

  کاهزٍا  سْوگیي  تحسیي

  گزهاتِ  سٌگ خارُ  فٌاٍری

 
 ّای دادُ ضذُ را تٌَیسیذ. . هخالف کلو2ِ

                                       ≠ضجاػت                                                                      ≠تاختز 

 ≠ضؼیف

 .اس هیاى کلوات سیز کلوات ّن خاًَادُ را پیذا کزدُ ٍ در جای خَد تٌَیسیذ.3

 ٍضؼیت  –فخز  –تَجِّ کزدى  –اٍضاع  –چاتک  –افتخار  –ٍضغ 

 

 

 

 . اتیات سیز را تِ فارسی رٍاى تٌَیسیذ.4

 خَرضیذ ٍ هاُ ٍ اًجن ٍ لیل ٍ ًْار کزد   زّ ٍ درختاى ٍ آدهی    الف( تحز آفزیذ ٍ ت

 

 

 ب( خَضا هزس ایزاى ػٌثز ًسین             کِ خاکص گزاهی تز اس سر ٍ سین

 

 

 



 گز ًٌَاسی تَ ، کِ خَاّذ ًَاخت؟  ج( جش تَ ، قثلِ ًخَاّین ساخت     

 

 

 . تا تزکیة کلوات گزٍُ الف ٍ ب ٍاصُ ی جذیذی تساسیذ. 5

 گزٍُ الف: اهیذ ، آٍر ، گزار ، فزٍش ، حافظ

 گزٍُ ب: سپاس ، پز ، ًام ، خذا ، کتاب 

 

 . تزای جولِ ی گستزش یافتِ سیز یک جولِ کَتاُ تٌَیسیذ.6

 تال ّای سیثا ٍ خَضزًگ سًذگی هی کزد.در دضتی تشرگ ، پزٍاًِ ای تا 

 

 

 

 . کاهل کٌیذ.7

 ..................................       ................................................................................................چٌارتي یؼٌی ................................

 ...................................................................................................................................................ٍطي دٍست یؼٌی .......

 ًَع تزکیة ّای سیز را هطخص کٌیذ.. 8

                                       خَرضیذ تاتاى                                                            ؼثِ   کخذای 

 سفز طَالًی  

 

 . ًْاد ٍ گشارُ را در جولِ ّای سیز هطخص کٌیذ.9

 آى سزسهیي ، پزًذُ ّا را خیلی دٍست داضت. رالف( اهپزاتَ

 

 

 ب( پزچن سِ رًگ ٍ سیثای ایزاى تِ اّتشاس دار آهذ.

 

 

 . جاّای خالی را پز کٌیذ. 10

      ............. است...................................اثز ...........« ػصز ػاضَرا»تاتلَی الف( 



 ........... ًطاًِ ی افتخار ، استقالل ٍ ػظوت یک کطَر است.........................ب( .............

 گٌجَی است............. اثز ًظاهی .........................د( ...............

 .ًَع جوالت سیز را تیاى کٌیذ.11

 الف( هي آریَ تزسى / فزسًذ ایزاًن

 

 .ب( ای ایزاى ، غوت هزساد

 

 . قافیِ ٍ ردیف را در تیت ّای سیز هطخص کٌیذ.12

 الف( تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد                        کشیي تزتز اًذیطِ تز ًگذرد

 خزد دست گیزد تِ ّز دٍ سزای                 خزد رٌّوای ٍ خزد دلگطای       

 

 ب( تَاًا تَد ، ّز کِ داًا تَد                سداًص دل پیز تزًا تَد

 

 ت سیز را اداهِ دّیذ.. تی13

 .........................................................           ى ضذ رًگ رًگٍالف( تک درخت ًار

 

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

 

 در جولِ ّای سیز غلط ّای اهالیی را هطخص کٌیذ ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ.. 14

 ًَاختِ ضذ.الف( ٌّگام ػالم پیزٍسی قْزهاًاى ، سزٍد هلّی کطَر ّا ، 

 

 ب( تثیة تا خًَسزدی تکِ ّای گَضت خَضکیذُ را قسوت کزد.

 

 

 



 .دختزم لطفا دٍ تٌذ در هَرد یکی اس هَضَػات سیز تٌَیسیذ.15

 الف( یک رٍس هاّیگیزی تِ دریا رفت ٍ یک ........................................................

         ......................ب( رٍسی خَدم را در آییٌِ دیذم ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًیاسهٌذ تالش قاتل قثَل خَب خیلی خَب اّذاف آهَسضی

     هؼٌی ٍاصُ ّا

     درک هطلة

     حفظ ضؼز

     اهال درست ًَیسی ٍاصُ ّا

     ٍاصُ آهَسی

     ّن خاًَادُ ٍ هتضاد ٍاصُ ّا

     تاریخ ادتیات

                            


