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 های زیر را بنویسید.مفرد کلمه

 کُتُب اوائل اسرار بازوان اواسط خطوط جمع

       مفرد

 گزینه صحیح را انتخاب کرده و عالمت بزنید.

 ترتیب حروف الفبا مرتب کنیم، آخرین واژه کدام است؟اگر واژه های زیر را به  -1

  مجبورد(   منظورج(    مهارتب(   مهمالف( 
 گویند؟توان در آن اطالعاتی را پیدا کرد چه میی هر چیزی میبه کتابی بزرگ که درباره -2

  اطلس فرهنگید(   فرهنگ نامهج(    دایره المعارفب(   لغت نامهالف( 
 در کدام گزینه به درستی نوشته نشده است؟جمع مکسر  -3

  د( زمان: ازمنه  مثل: امثالج(    افق: آفاقب(   عالم: علمالف( 
 مترادف یا هم معنی هر یک از کلمات زیر را بنویسید.

 غروب حجره تأخیر ضعف مسلح غفلت کلمه

       معنی

 کنید. به یکدیگر متصلرا « هامضاف و مضاف الیه»و « هاموصوف و صفت»های زیراز بین ترکیب

                      

 با توجه به کلمه های زیر جدول را کامل کنید.

 
 هم قافیه  هم خانواده

    

    

زهر هجر

تمدن جدید

درد عشق

رنج سنگین

بهشت جاویدان

باغ خنده

موصوف و 
صفت ها

مضاف و 
مضاف الیه ها

جفا، راز، خشمگین، جمع، یارشان، عدد، سهمگین، رموز، مجموع، وفا، اعداد، کارشان
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 در کادر مشخص بنویسید.هست آنها را یافته و « چشم از جهان فرو بستن»در جمالت زیر عبارتهایی هم معنی با 

  در نه سالگی من، پدرم درگذشت و مادرم مرا در تربیت خود گرفت. -1

 تنها دو روز برای رحلت مادرم، این شغل تعطیل شد. -2

 از پای درآورده بود.ها مطالعه و سرانجام بیماری، دهخدا را زحمت سال -3

 دهخدا بیهوش شد و روز بعد، به دیدار پروردگارش شتافت. -4

 در هر دسته با توجه به نمونه، معنای هر واژه را روبه روی آن بنویسید.

 همسایه بودن همسایگی 
 سازندگی زندگی

 درماندگی بیچارگی

 خواندکسی که می خواننده 
 جوینده  گوینده

 یابنده شنونده

 متن زیر را کامل کنید.« از، را، در، به»با استفاده از 

 

 

 

 

 ی تازه بسیازید.از ترکیب واژه های زیر چهار واژه

 
 

                   
 

 جمله زیر را در یک بند ادامه بدهید.

 

 

 
 

اسرار سار حیرت خوانی نامه کُه انگیز قصه

1-

2-

3-

4-

در میان دانشمندان ایران، باید عالمه دهخدا ........ بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست، او سرشار .... عشق ..... 

 یادگار گذاشته است.فرهنگ وطن بود و نامی بلند...... میان دانشمندان ایرانی داشت و آثار با ارزشی از خود به 
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.................................................................................................................................................................... 

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

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


