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تعداد سوال8 :

مدت امتحان 45:دقیقه

قسمت اول :سواالت

(زریّن – تأمل – سرشار – سنگالخ)

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 مطالعه در طبیعت و  ......................درباره ی آن ،راه مناسبی برای شناخت آفرینش است. آفتاب هنوز فروغ  ....................خود را بر کوه و جلگه نتابانده بود. در بلندتری جای کوهستان ،از دل  ........................و سنگ ها ،چشمه ای روان است. گاهی علف نازک و لطیف از میان  .........................سر در می آورد.2

کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.
مو......وع

3

سن.......الخ

م......زی

صب.......گاه

جاهای خالی را با یکی از نشانه های ربط « از ،که ،به ،را ،هم » پر کنید.
در این هنگام ،یکی  ......اسیران جنگی  ......در سرزمینی بیگانه ،گرفتار شده بود ،اسکندر پیغام داد که من پیش از این  ......به
این سرزمین آمده ام و از اوضاع این نواحی ،آگاهی دارم ،راهی  ......می شناسم که سپاه تو را به باالی کوه می رساند.

4

معنی کلمه ای که در هر جمله مشخص شده است ،داخل کمانک بنویسید.
 بازرگان مردی با تجربه بود و از حوادث روزگار ،بسیار چیزها آموخته بود)..........................................(. هر که در این چند خصلت ،کاهلی بورزد ،به مقصد نرسد)............................................(. -اگر مالی بدست آورد و در نگه داری آن غفلت ورزد ،زود تهیدست شود)..............................................(.

5

چهار واژه بنویسید که حرف (ض) داشته باشد.
..........

6

..........

..........

..........

واژه های نادرست امالیی را مشخص کنید و درست آن ها را بنویسید.
( سخره – مطالعه – معرفت کردگار – آریو بظن – عضمت و جالل )
............................................................................................................

صفحه()1

ادامه سواالت در صفحه بعد

سواالت

ردیف

7

مفرد کلمات زیر را بنویسید.

8

حروف در هم ریخته را مرتب کنید و در جای خالی بنویسید.

ساعات.................... :

عواطف................ :

گردن آویز طال بر سینه ی  .......................می درخشد (.ر-م-ق-ا-ن-ه ) روحیه ی  ....................و دفاع از کشور و عالقه به آن را در مردم بر انگیزد (.ج-ا-ع-ش-ت )فداکاری و سخت کوشی مردم  .......................... ،آزادی و استقالل کشور است (.م-ا-ض-ن )قسمت دوم :امال تحریری
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قابل قبول
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نیاز به تالش بیشر

