هب انم آنکه جان را فکرت آموخت

مدت 011:دقیقه

نام و نام خانوادگی:

مینا قاضی جوالئی

جمله های زیر را با زمان فعلی مناسب کامل کنید)5.1( .
سالها پیش مادربزرگم هر روز برای ما داستان (................................گفتن).
وقتی در مشهد (...............................زندگی کردن) هر روز دوستانم را (............................دیدن).
برای ( ................................نوشتن) دربارهی آفریقا باید به آنجا (...............................رفتن).
ممکن نیست که او به همهی دنیا ( .............................کمک کردن).

با کلمات زیر جمله بسازید 4( .نمره)
کشیدن /حال استمراری /سوم شخص جمع:

میرساندن /حال التزامی /اول شخص مفرد:

باختن /حال استمراری /سوم شخص مفرد:

خواستن /گذشته استمراری /دوم شخص جمع:

سه هم خانواده برای کلمات زیر بنویسید 5.1 (.نمره)

علم

نظم

جمله های زیر را کامل کنید 3 ( .نمره)
یاد گرفتم
من پس از خواندن کتاب فارسی
احساس میکنم
اشتباهات جملههای زیر را اصالح کنید 5.1( .نمره)
تو دوست داری که سوم بلوزها را خریدی.

دوست اولین من باهوش ترین از همه دوستانم است.

ابرهه با دو صد و بیست فیلها در روز ششمین هفته به سوی مکه حمله کرد.

دوم گردشگر خواست برای دیدن شهر اصفهان زیبای به قطار به آن سفر بکرد.

مشهد دومین شهرها پهناورتر ایران بعد از تهران است.

برای هر جمله کدام صفت درست است 2.1 ( .نمره)
فردوسی شاعر بزرگ ایران است .فردوسی از بعضی شاعران زمان خود .................. ،است( .بزرگتر ،بزرگترین)
شهر مشهد یکی از  .................شهرهای ایران است(.بزرگ تر ،بزرگترین)
 .......................اثر حماسی ایران ،شاهنامهی فردوسی است ( .بزرگتر ،بزرگترین)
با صرف وقت بیشتر میتوان  ...............شد ( موفق تر ،موفق ترین)
حضرت علی  ..........................امام شیعیان است( .اولین ،اول ،نخست)

انواع "ای" را در جمله های زیر مشخص کنید 2 ( .نمره)
چه انسان شادابی است که ورزش میکند و افسردگی را از خود دور میکند!

یکی از تخصصهای شگفت انگیز شیخ بهایی ،معماری و مهندسی است.

اعدا را به صورت خواسته شده تغییر دهید و درجمله استفاده کنید .در صورت نیاز جملهها تغییر دهید 5( .نمره)
لطفا آن مداد قرمز را به من بدهید :2 (.ترتیبی پسین)
او توانست امتحانش را با موفقیت بگذارند :4( .ترتیبی پیشین)
با توجه به متن به سوالها پاسخ دهید.
دیشب من سرگرم نقاشی کردن بودم که پدرم گفت « :من دوست دارم فرزندم هنرمند باشد؛ یک هنرمند خوب».
من با خوشحالی گفتم « :پس من برای اینکه هنرمند باشم ،تالش میکنم نقاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم».
پدر گفت « :دخترم هرکاری که با دقت و فکر انجام بگیرد ،هنر است ،مثالً تو اگر بتوانی سفالگر بشوی و با گِل چیزهای زیبایی
بسازی ،هنرمندی .قالیبافی هم هنر است .عکاسی هم هنر است؛ پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری باید هنرمند باشی.
فرزندم ،هنرمند باید خوب فکر کند ،با دقت به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفّق شود».

به گفته پدر ،به چه کسی هنرمند میگویند؟( 5.1نمره)

چه شغلهایی در متن نوشته شده است؟ اسم فاعلی شغل و اسم شغل را بنویسید؟(  5.1نمره)

هم معنی کلمات مشخص شده در متن را بنویسید؟ ( 5نمره)

از موضوعهای زیر یک موضوع را انتخاب و انشایی بنویسید .اصول امالء و نگارش رعایت شود 4( .نمره)
انشایی در مورد تفاوت معماری در ایران و در عراق را بنویسید؟
انشایی در ارتباط با چرایی جنگیدن کشورها با یکدیگر بنویسید؟

