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 اداره آموزش و پرور ش شهرستان دیلم
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 ردیف سواالت

بنویسید.  را صورت صحیح کلمات زیر  
 –منضره  -خالس –حاسل  –یک قازی  -متقیر –تغیان  –خدا لتف  –حسرت  –ساهل 
 –وقریب عجیب  –نادانی وجحل  -بیرونیابوریهان  –معلغ  –آقوش  –سحبت  –سندلی 
  –براغ  –االف  –شده گی گم  –سه مدرحیات  –نغاله  –آقاز  –پرسی اهوال 
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...........................................................................................................  
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 متضاد کلمه های زیر را بنویسید.
#خواب#                 زنده#                  سوال#                 پیر  
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 جدول های زیر را با توجه به کلمات خواسته شده پر کنید.
 کلمه حسرت بنده پروری اجل آموخت رحمت شگفت زده

 معنی      
 

 کلمه خفته حول وحوش معلق درگذرم هاج وواج اندوخت
 معنی      

 

1 

 نمودار مربوط به جمله های زیر را رسم کنید و جزء اصلی را مشخص کنید.
دوستم اکبر را در خیابان دید             ش را نزد                     پدرم حرف  

 
 
 

0 

 مانند نمونه کامل کن .    سبزه زار= جایی که پرازسبزه است.
....................................گوینده=   ..........    ..........................الله زار=.....  

 
دونده=......................................        نمک زار=.......................................  
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 جمله بسازید.
.................................................................................................:ناپسند  

 
.................................................................................................... :عالِم  

 
.................................................................................................... :پرسش  
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 مفهوم عبارت رشته ی امید بگسست چیست؟
 

 عالم بی عمل مانند چیست؟
 چرا شیر از موش عصبانی شد؟

1 
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چیست؟« با دم شیر می کنی بازی »مفهوم عبارت   
 

 ابو ریحان بیرونی به چه چیزی عالقه داشت و از چه گریزان بود؟
 

)تاریخ ادبیات(جاهای خالی را کامل کن.  
 شعر لطف حق سروده ی کیست؟..............................

 
 شعر شیرموش سروده ی کیست؟

 
از کدام کتاب و نوشته ی کیست؟« ادب از که آموختی؟»حکایت   

 
؟داستان هفت مروارید سرخ را چه کسی ترجمه کرده است  

 
.،نوشته ی ..........................است.........................کتاب شعر خرد دانش از  

 
......است.کتاب الهی نامه، نوشته ی ......................  
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گرداگرد=گرد ا++گردسه کلمه بنویسید که مانند الگوی زیر ساخته شده باشد.    
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 کلمه هایی که در یک گروه قرار دارند،را دسته بندی کنید.
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 بااضافه کردن اجزای زیر به کلمه ی مناسب، کلمه های جدید بسازید
 
 
 
 
 
 

 

  موفق و سربلند باشید

 

عطر-منظور-عالم  

ناظر-عطار  

معلوم-نظر  

علم-معطر  

شوره       دو           گل   

شالی          یاب        جوی  

 زار نده
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