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 ســـــــَاالت ردیف

 اس ًظز اهالیی کذام گشیٌِ درست است؟ 1

 ج( لافل = تی خثز                 د( طعام = غذا           الف( احزیوي = دضوي          ب( ّجزُ = اتاق   

 هتزادف ٍاصُ ّای سیز را تٌَیسیذ.  2

 تحز:                                  حاضیِ:                                   سلین:                                  سْل:

 .تزای کلوات سیز یک ّن خاًَادُ تٌَیسیذ 3

 همصَد:                              هحثت:                                   ضْیذ:

 هفزد ٍ جوع کلوات سیز را تٌَیسیذ. 4

 هلل:                                 تعطیل:                                    هتَى:                            پزًذُ:

 تخَاًیذ ٍ درست کلوات را پاییي هتي اهال تٌَیسیذ.هتي سیز را  5

دّخذا در ّواى سهاى تِ فزا گزفتي ستاى فزاًصَی پزداخت ٍ هألَهات خَیص را تکویل کزد. لغت ًاهِ هفسّل 

 تزیي کتاب لغت در ستاى فارسی است. دّخذا تزای تعلیف ایي کتاب ها تیص اس چحل سال کَضص کزد.

 

 جذیذی تساسیذ ٍ کٌار ّن تٌَیسیذ. تا ّز دٍ کلوِ، کلوِ ی 6

 پذیز –سز  –ضٌاس  –اًگیش  –دل 

 چْار کلوِ تٌَیسیذ کِ هاًٌذ )هجتثی( ًَضتِ ٍ خَاًذُ ضَد. 7

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

 در هتي سیز کلوات صحیح را اًتخاب کٌیذ ٍ در جای خالی تٌَیسیذ. 8

 صوزلٌذ( تٌگ هی ضذ. –هحوذ دلص تزای کَچِ ّای )سوزلٌذ  -1

احزیوٌی( ٍ گذضتي اس  –هزّلِ( اس ًثزدّای رستن تا ًیزٍّای )اّزیوٌی  –ّفت خاى، ًام ّفت )هزحلِ  -2

 دضَاری ّاست.

 
 «موفق و پیروز باشید»



 «متن امال»

 پىجره های شىاخت

، تزخاست ٍ گفت: تِ راستی کِ ّز کلوِ، رًگ ٍ تَیی دارد ٍ هاًٌذ ها داًـص آهـَساى کـالس،    «ایواى»پزٍاًِ اس گزٍُ 

 کلوات ّن ٍظیفِ ای را تز دٍش دارًذ. اعضای گزٍُ تز ایي تاٍرًذ کِ ایي چْار کلوِ تِ تزتیة درستی تِ دًثـال ّـن  

 آهذُ اًذ: سیزا ها تا ضٌاخت خَد ٍ ضٌاخت خلك ٍ خلمت، سزاًجام تِ خالك ّوِ ی ایٌْا ایواى هی آٍرین.

 

 داستان مه ي شما

ٍطي، خاًِ ی ضواست ٍ هي عاهل پیَستگی ٍ اتحّاد ّوِ ی اعضای ایي خاًِ ام. ضٌاسٌاهِ ٍ سٌذ ضـٌاخت ضـوا در   

 یزاًیاى یعٌی ستاى فارسی است.ّز جای ایزاى ٍ در ّز گَضِ ی جْاى، ستاى هلّی ا

 

 دریاقلی

تی ضک اگز دریاللی در آى ضة سزًَضت ساس، دچار تزس ٍ تزدیذ هی ضذ ٍ اگز تٌْا تِ ًجات خـَد ٍ خـاًَادُ اش   

هی اًذیطیذ یا اگز اًذکی کَتاّی هی کزد ٍ ًوی تَاًست تِ هَلع خَد را تِ ضْز تزسـاًذ، خـذا هـی داًسـت چـِ      

 د!اتفالات ًاگَاری هی افتا

 

 روج هایی کشیده ام که مپرس

در هیاى داًطوٌذاى هعاصز ایزاى، تایذ علّاهِ دّخذا را تشرگ هزد فزٌّگ ایـزاى داًسـت. اٍ سزضـار اس عطـك تـِ      

 فزٌّگ ٍطي تَد ٍ ًاهی تلٌذ داًطوٌذاى ایزاًی داضت ٍ آثار تا ارسضی اس خَد تِ یادگار گذاضتِ است.

 

 

 

 

 

 


