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 کلمات زیر را از لحاظ ساختمان بررسی کنید -1

 هوشمند

 

 ایداررس بی هوش خمیر دندان طالیی

 فامیل

 

 صدمه دانشسرا پاک سرشت چپ دست

 یخ فروش

 

 دغدغه رومیزی تابلو شش ماه

  

 اقسام کلمه های زیر را مشخص کنید) اسم، فعل،حرف........(-2

 سایه

 

 بی عاطفه طول کشید نمکدان غول آسا

 غالباً

 

 نسیم به به سرپرست اما

 آداب

 

 این هنر پرور قانون خورشیدی

 نوع ترکیب های زیر را مشخص کنید-3

 جزیره دور افتاده

 

 ناقص فترد مادربزرگ پیر مداح با اخالص ماه رجب

 راه نجات مهلت آزمون ابزار کشاورزی صندلی اتوبوس زمین دونبش

 

 عبارات زیر کنایه از چیست-4

 باد به گرد او نمی رسید

 

 

 از هفت خان گذشتن صابون به شکم زدن سماق مکیدن

 در خانه اش همیشه باز است

 

 

 چشم به چیزی داشتن سر بر خاک نهادن کفگیر به ته دیگ خوردن

 کدامیک از ترکیب های زیر اضافه تشبیهی است)در صورتی که اضافه تشبیهی است،تشبیه تام آن را بنویسید(-5

 شب مهتابی

 

 

 چراغ یقین طمع گرگ دست روزگار

 برادر وطن

 

 شتی عمرکَ چشمه ارزوها گل دماغ پرور



 زیر را بنویسیدمعنای کلمات  -6

 حب الوطن اعتبار فضیلت دژخیمان ساعی

 

 فراز و فرود خان

 

 مرغزار معاون طمع

 زیر دو هم خانواده بنویسیدکلمات  برای -7

 رابطه

 

 دانا روشن مسعود

 ناظر

 

 تخفیف مجدد رضایت

 و نهاد گزاره آن را مشخص کنید دریا قلی بنویسید جمله از درسپنج  -8

 

 

 بند بنویسید شهید محمد جواد تندگویان را در یکزندگینامه -9

 

 

 متن زیر چند جمله دارد؟ این متن را به صورت ساده بازنویسی کنید-10

ا آرمیده است و بر دامن تپه ه ای غروب،زیبایی ها را دیده ایم کهکشان و خستگان راه می گویند:ما از پنجره ه هنگام ظهر،زحمت

در زمستان آن بینوای در برف مانده،می گوید:زیبایی همراه با بهار بر بلندی ها خیمه خواهد زد. در تابستان آن دهقان 

 سالخورده،می گوید: زیبایی،با برگ های پاییزی رقصان،بر زمین می آید.

 

 

 

 باشد را بنویسیدداشته ارزش امالیی  که از کتاب فارسی ششم  کلمه پانزده  -11

 

 

 تشدید دارد را بنویسیدده کلمه ای که  -12

 

 ،داوودی نسبیلدا مبارک                                                                                                                     


