
 بسمه تعالی 

 دبستان پسرانه سادات

 معنی عبارات زیر را بنویسید -1   

 الف(با مردمانی که با تو راه دوستی روند و نیم دوست باشند،نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش   

   

 ب(حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر. گفت برادر نیز،دوست به     

    

 ج(تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد    

    

 ز قوی رایی مردم باشد و از تمام عقلی و پیش بینی مشاورت کردن در کارها اد(     

     

 ه(اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نا اندیشیدن،تاریکی افزاید اندر دل    

 

 هم خانواده کلمات زیر را بنویسید.  -2   

 سرعت تقلید  میراث

 مقابله  صداقت محیط 

 چه بود؟ همه ی ما جز اندکی نمی دانیم منظور عطار از اینکه گفت:-3   

     

 در درس بوعلی و بهمنیار،بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟ -4  

 

     

 آرایه های ابیات زیر را بنویسید. -5

 الف(دست در دامن موال زد در           که علی بگذر و از ما مگذر 

    

 ب(کلماتی چو دُر آویزه گوش     مسجد کوفه هنوزش مدهوش   

    



 گه درختش نام شد،گاه آفتاب      گاه بحرش نام شد،گاهی سحابج(   

    

 د(درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری چشیده ام که مپرس    

 

 مه از کتاب فارسی ششم که هم آوا داشته باشد را بنویسید چهار کل-6  

   

 نام سه کتاب از کتابهای نادر ابراهیمی را بنویسید.  - 7 

 

 سراینده ی اولین سرود جمهموری اسالمی ایران چه کسی است؟-8 

 چه تفاوتی بین شعر نو و سنتی وجود دارد با ذکر مثال توضیح دهید -9 

 

 یر،یک بند بنویسید با استفاده از کلمات ز-10 

 جمع آوری،تحقیق،اندیشمندان،آثار،تاثیرگذار 

 

 

 

 

 

 شرح حال خود را در یک بند بنویسید. -11 

 

 

 غلط های امالیی متن زیر را تصحیح کنید -12 

این کار بی هیچ تعخیرو درنگی،بیرون از بیماری چند روزه و دو روز رحلت مادرم که این شغل تعطیل شد،ادامه یافت.چه شب    

که از بستر برمی خواستم و چراغ روشن می کردم و چیز می نوشتم.مرا هیچ چیز جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین ها 

 داشت.ستمکار مغربی به تحمل این رنج سنگین وا ن


