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 .معنی لغات زیر را بنویسید1

 سرمشق:                                   زینت دادن:                                  ارمغان:          

 قریحه:                     چیره دست:                                         دشواری:                

 

 .معنی ابیات زیر را بیان کنید.2

 برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن                           که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را-

 

 

 

 است             از قضای آسمان در دست ماستکان فالن طوطی که مشتاق شم-

 

 

 

 طعمه افتاد چون دهان بگشود                        روبهک جست و طعمه را بربود-

 

 

 

 چیست؟« ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است».معنی ضرب المثل 3

 

 

 

 

 . در کدام گزینه کلمات هم معنی نیستند؟۴

 قریحه-استعداد-ب(ذوق                                 یکدل –هماهنگ  –الف(متحّد 

 علوم –دانشمند  -صلح                                        د(عالم -دوستی –ج(آشتی 

 

 را کدام شاعر سروده است؟« همای رحمت».شعر 5

 

 



 .در کدام گزینه کلمات هم خانواده نیستند؟6

 شوق –متفکّر                                         ب(اشتیاق  –الف(فکر 

 طفل –هالکت                                          د(اطفال  –ج(حاکم 

 

 به کار برید. را در عبارت زیر«  (   -»  -:   -،  -.  -؟  -.عالئم نگارشی ) ! 7

 است امروز مرا به کتابخانه ببری...........   ................. مادر ........ ممکن  زهرا گفت ....-

 

 

 .موضوع کلی و موضوع کوچک تر بند زیر را به ترتیب بنویسید.8

 «عادت غذایی از والدین به کودکان منتقل می شود و بعضی از این عادات برای فرزندان پیامد بیماری زایی دارد.»

 موضوع کلی:

 موضوع کوچکتر:

 فعل را مشخص نمایید. .در جمالت زیر9

 خورشید به تصویر های نقّاشی پاییز نگاه کرد.-

 

 خورشید پذیرفت که بین آن ها داوری کند.-

 

 .غلط های امالیی را در جمله های زیر تشخیص دهید.10

 

 قطعه ذغالی را از کنار منغل کرسی بیرون آوردم و بر روی تاق آن گذاشتم.-

 

 سوقاتی گران بهایی آورده بود.که برای طوطی بازرگان سروتمند -

             

 

 

 

 نیازمند تالش قابل قبول خوب   خیلی خوب موضوع 

     تسلط بر محفوظات کتاب )نام شاعر یا نویسنده ..........(

     درک مطلب)معنی لغات به تنهایی یا در متن و مفهوم ضرب المثل(

     قواعد نگارشی

     امالی صحیح لغاتتسلط در نوشتن 

     تشخیص رکن اصلی)فعل( جمالت

 


