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 الف( دس ّش سَال گضیٌِ دسست سا اًتخاب ًواییذ .

 تا تَجِ تِ اهال ٍ هؼٌی ّش ٍاطُ ، کذام گضیٌِ دسست است؟

 تقذیش غزا ;د(        ج(صخین ; کلفت        ب(چیشُ دست ; هاّش        الف(قَک ; قَستاغِ   

 

 کذام ٍاطُ تا تقیِ ّن خاًَادُ ًیست؟ 2

 د(تسْیل               ج( هسائل               ب( هسؤل             الف(سؤال 

 

 ػالهت ًقل قَل چیست؟ 3

 («»   گیَهِ)  د(             (  ؛ٍیشگَل) ًقطِج(                    ب(ٍیشگَل )،(                 الف( ًقطِ ).( 

 

 کذام گضیٌِ تا تقیِ فشق داسد؟ 4

 خاس -د( خَاس             آفشیي –ج( آخشیي                غزا –ب( قضا                حیات  –الف( حیاط 

 

 کذام ٍاطُ جوغ است ؟ 5

 د( جاًَساى                   ج( ایشاى                   ب( پْلَاى                    الف(تیاتاى

 

 است؟ ًادسست کذام ٍاطُ اص ًظش اهالیی 6

 د( حاضش                  ج( غشق                     خشُ ب( سَ            الف( تَفاى 

 

 هشخصات کتاب دس کذام قسوت کتاب هی آیذ ؟ 7

 د( هاٌّاهِ                  ج( کتاتٌاهِ                  ب( کاسًاهِ                      الف(شٌاسٌاهِ

 

 اص کیست؟ "هثٌَی هؼٌَی"کتاب  8

 د( فشدٍسی                       ج(هَلَی                    ب( حافظ                       الف( سؼذی

 

 کذام گضیٌِ هاًذًی است؟ 9

 د( ٍسایل صًذگی                       ج( ػلن                           ب( ثشٍت                        الف( پَل

 

 سَغاتی تاصسگاى تشای طَطی چِ تَد ؟ 11

 د( آصادی اص قفس           ج( داستاى صیثا                   ب( قفس صیثا             الف( غزای هخصَص 

 

 کلوِ ّای صیش سا تٌَیسیذ.هخالف  11

 ≠خام                                 ≠آصاد                                ≠قذین                            ≠داًا

 

 ّن خاًَادُ ی کلوات صیش سا تٌَیسیذ. 12

 حاکن:                               تؼجة:ًقش:                                 لطیف:                                 

 

 هؼٌی کلوِ ّای صیش سا تٌَیسیذ. 13

 قصذ;   خطِّ ;                       اسهغاى ;                        ّوتا ;                        تؼلین ;                       

 

 جاهِ;                        جْاى افشٍص;                  قشش;                      جست;                  حیلت ساص; 

 



 هؼٌی ٍ هفَْم شؼش صیش سا تٌَیسیذ. 14

 کاى فالى طَطی کِ هشتاق شواست                   اص قضای آسواى دس دست هاست

 

 

 دس جای خالی ًشاًِ ًگاسشی هٌاسة تگزاسیذ.  15

 اص تی ادتاى  گفت   ادب اص کِ آهَختی   گفتٌذ لقواى حکین سا
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 * ** *** **** اّذاف آهَصشی

     اهالی صحیح کلوات سا تا تَجِ هؼٌی آى هی داًذ.

     هی شٌاسذ ٍ دس جولِ تِ کاس هی تشد.ػالئن ًگاسشی سا 

     کلوِ ّای جوغ ٍ هفشد ٍهخالف ٍ ّن خاًَادُ سا هی شٌاسذ.

     هؼٌی ٍ هفَْم اشؼاس سا تِ صتاى سادُ هی تَاًذ تاص گَ کٌذ.

     اشؼاس سا هی تَاًذ حفظ کٌذ. 

ذُ کلوِ خَاستِ شتااًَاع جوالت سا هی شٌاسذ ٍ هیتَاًذ 

 اًَاع جولِ ساصی سا تگَیذ.

    

 

 تاص خَسد هؼلن :

 

 

 

 

 

 دستْایت پش تَاى ٍ ًفسْایت خذایی تاد.
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