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 بارم  ردیف

1 .معنی کلمات زیر را بنویسید

 
 معنی کلمه معنی کلمه

  ننوازی  تأمل

  انجم  فضل

  گزند  بلند آوازه

  غفلت  اندوختن

  جارچی  کاهلی

  پیشه  اهتزاز

  پیکار  سهمگین

3.5 

 متضاد کلمات را بنویسید. 2
 

.      ≠سرشار .         ≠استقالل          ............  ...............≠شهرت      ..........
 

.    ≠فریاد  ..............≠بیگانه              ......≠........نمایان             .............
 

1.5 

 خانواده بنویسید.برای کلمات زیر دو هم  3
 

 ................/.......فاسد:                          ............../کلمه:.............
 

 ./..................مؤثر:.                             ......افکار:.........../........
 

2 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید. 4
 

 نواحی:...............                              انجم:............            عناصر:.........     
 

 دالیل:...........            قطرات:............                         حواس:........          
 

1.5 

 در متن زیر ترکیب وصفی و ترکیب اضافی را مشخص کنید. 5
یم مالیم شروع به تکان خوردن کرد و صورتش را با شبنم گل ها شست و از پروانه با کمک نس» 

 «دیدن بال های رنگا رنگش در آب لذت برد.

1.5 

 معنی هر قسمت را بنویسید. 6
 .........................فضل خدای را که تواند شمار کرد:..............................................

 
 ......................که روی آوریم:......................................................گر تو برانی به 

 
 ......به دانش گرای و بدو شو بلند:......................................................................

 
1 
 

1.5 
 

1.5 



 
 نامرد و مرد کیست فردا که بر من وتو، وزد باد مهرگان         آنگه شود پدید که

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

 

 
 
1 

 جاهای خالی را باواژه های مناسب پر کنید. 7
.و زمستان می رود    می شود..........گر چون بار دی            فصل .........

 
 ..ندارد بر کس شکوهکوه                ....... دل سنگ و ز نادان،........

 
.بارد به پیکرمگر ..  در دل نپرورم جز .............                   ...........

 

1.5 

 در عبارات زیر نهاد را مشخص کنید. 8
 گنجشک هادر فضای باغ ها پر می شود / باز هم فواره ی 

 
 کتاب صمیمی ترین دوست هر کس است.

 
پیش از خواجه نصیر، خواجه نظا م الملک توسی کار های بزرگی برای ایران حدود دویست سال 

 انجام داد.
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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