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  عبارات زیر را به صورت ساده و روان بنویسید. -1

 دورانیم قدیم یادگار ملل                      تمام انجب و اشرف 

 

  به راستی که هر کلمه، رنگ و بویی دارد و مانند ما دانش آموزان کالس، کلمات هم وظیفه ای بر دوش

 دارند.

 

  تا ز اندکِ تو، جهان شود پُر                     کم گوی و گزیده گوی چون دُر 

 

  همچو رویش در بهاران 

 همچو جان در هر بدن 

 مثل بوی عطر گلها 

 مثل سبزی چمن .... ای وطن

 

 های تو، روشن است  تکلیف شهر خاطره              از راه اگر بمانی و روشن شود هوا 

 

 دال، دیدی آن عاشقان را ؟ 

 جهانی، رهایی در آوازشان بود

 



 ام که مپرس هایی کشیده رنج                 ی گدایی خویش  بی تو در کلبه 

 

 کس بی کس تویی، من مانده بی کس                  خداوندا به فریاد دلم رس 

 

  بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش              فرو ریخت چون رود، خون از بَرش 

 

 .من حواسم، جمع جمع، است 

 

  پنهانجهان، جمله، فروغِ نورِ حق، دان                  حق اندر وی ز پیدایی است 

 

  علم، چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی 

 

در عبارت )) حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟ گفت : برادر نیز، دوست به . (( چند جمله  -2

 وجود دارد؟

 

 قافیه ی بیت های زیر را مشخص کنید. -3

 با ادب باش که تکلیف جوانان ادب است

 ی آدم و حیوان ادب استفرق مابین بن

 با ادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است

 آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است

 



 برای واژه های زیر کلمات هم خانواده بنویسید. -4

 قصد :                       میل :                      

 ببندید.کلمه ی ) واژه ( را به ترتیب با  ) ان ( و ) ها ( جمع  -5

 

 معنای دور و نزدیک ) قند تو دلش آب شد ( را بنویسید. -6

 

 نوع ترکیبات زیر ) وصفی یا اضافی ( را مشخص کنید. -7

 الف ( ناله ی موزون      

 ب ( درِ مکتب 

 ج ( معرفت کردگار 

 

 داستان زیر را به دلخواه خود تکمیل کنید. ) در دو بند (  -8

به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارند، رسیدگی می کرد، متوجه نامه ای شد که روی )) یک روز کارمند پستی که 

پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود ) نامه ای به خدا ( با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کند و بخواند 

 ............ در نامه را باز کرد و دید که در نامه این طور نوشته شده بود : خدای عزیزم ....


