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 الف (باز شناسی  1

 را مشخص کنید. حال و هوای نوشتهو  عناصر زبان و مکانمتن زیر را بخوانید و 

زه می کند . آن ها با شادی و خرمی صبح زود همراه با اولین اشعه ی خورشید برمی خیزند . نسیم خنک صبحگاهی روحیه ی کشاورزان را تا

 راهی باغ می شوند.

 

 تابش خورشید مرداد ماه رمق همه را گرفته است.گویا آتش از آسمان می بارید.

 

 زمان ومکان:                       

 

 حال و هوا:

 

 

1 

 حکایت زیر را به زبان ساده باز نویسی کنید. 2

در راه دزد انداخت تا دزدی به خانه ی پارسایی درآمد چندانکه جست چیزی نیافت.دلتنگ شد. پارسا را خبر شد.گلیمی که برآن خفته بود 

 محروم نشود.

 شنیدم که مردان راه خدای      دل دشمنان را نکردند تنگ

 تو را کی مُیسّر شود این مقام    که با دوستانت خالف است و جنگ

 

 

  

1 

 یکی از مثل های زیر را انتخاب کرده وآن را به زبان ساده بنویسید. 3

 الف(اگر الالیی بلدی زچرا خودت خوابت نمی برد.

 ب(آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک.

 

 

 

1 

 ت کنید.را رعای امالی درست واژگانو  نشانه های نگارشییک موضوع آزاد را انتخاب نموده و در آن  4
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 22 سعیدی نیا-موفق باشید 
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 زمان و مکان :باغ 1

 

 حال و هوا:کار و تالش کشاورزان ،برداشت محصول

 

  ارزیابی توسط دبیر  2

  ارزیابی توسط دبیر  3

  ارزیابی توسط دبیر 4
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