بنام خداوند مهربان
نام و نام خانوادگی:
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مدرسه ی آرمان دانش

ر

فارسی
-1زادگاه مولوی در شهر ........................است
-2آرامگاه عالمه ی دهخدا در  .................قرار دارد.
-3جالل الدین محمد در شهر ...................با شیخ عطار مالقات کرد.
 -4در ترکیب اسلحه ی تمدن تشبیه به کار رفته است.زیرا..........................................................................................
......................................................................................................................................... ..................

-5مناظره در ادبیات چیست؟..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

-6در جمله ی معروف دهخدا که می گوید :نام را چون جاودانی نمی دیدم،پای بند آن نبودم .منظور از" نام " چیست؟
.................................................................................................................................................. .........
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

-7در بیت خداوندا به فریاد دلم رس

کس بی کس تویی من مانده بی کس

حرف ندا ومنادا را مشخص کنید.

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

-8دو نفر از کسانی که در جمع آوری لغت نامه با عالمه دهخدا همکاری داشتند را نام ببرید.
......................................... ........

 -9در بیت :اگر آن سبز قامت رو نماید

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

در باغ خدا را می گشاید

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

-11در بیت "خوشا آنان که هللا یارشان بی

به حمد وقل هوهللا کارشان بی " قافیه چیست.

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

مفعول کدام کلمه است؟

-11کتاب مردی در تبعید ابدی اثر چه کسی است و در مورد زندگی چه کسی است؟
-1محمد علی جمال زاده ،میرداماد

-3نادر ابراهیمی ،مالصدرا

-2صادق هدایت ،ابن سینا

-4سیمین دانشور،ارسطو

-12معنی هر کلمه را بنویسید.
بیخ=

فرجام=

-13متضاد هر واژه را بنویس.

بیهوده=

آزاد...................

اِدبار=

کافی...................

هیمه=

آسان..................

جاهل=

شب......................

-14هر یک از عبارتها را به نثر روان بنویس.
خندید بر او شعله که از دست که نالی

ناچیزی تو کرد بدین گونه تو را خار

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

افالطون چون این سخن بشنید،سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد.
.......................................................................................................................................................
-15باهریک از عبارت های زیر جمله ای بسازید که بیش از هشت کلمه بیشتر باشد.
آتشگر گیتی=
اره ی نجار=
مر ِد خردمند=
شهر پرجمعیت=
ِ

مطالعات اجتماعی
-1از نام های دیگر دریای خزر.................و..................است.
-2بزرگترین دریاچه ی جهان ...................نام دارد.
-3یکی از بنادر مهم در سواحل دریای خزر ..............است.
-4در ساحل جنوبی دریای خزر ،رشته کوه ..................قرار دارد.
-5بزرگترین جزیره خلیج فارس................نام دارد.
-6قدیمی ترین پادشاهی که از خلیج فرس نام برده....................است.
-7عمق دریای خزر در بخش...................کمتر ازبخش ...................است.

-8دریای..................در ایران.به اقیانوس هند راه دارد.
-9ساحل خلیج فارس از......................تا ..................امتداد دارد.
-11ساحل دریای عمان از.................تا....................امتداد دارد.
-11دریای خزر  ،خلیج فارس ،عمان را از نظر شوری آب مرتب کنید.
................................

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

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

-12اصطالحات زیر را تعریف کنید.
خلیج :
بودجه:
تنگه :
خور:
______________________________________________________________________________
هدیه های آسمانی
-1غیبت کبری یعنی چه و از چه زمانی شروع شد؟

-2در زمان حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان هستند؟

-3قرآن کریم در پاسخ به این سوال که "آیازندگی ما با مرگ پایان می پذیرد؟ چه می فرماید؟

-4بین زندگی دنیوی و جهان آخرت چه تفاوت هایی وجود دارد؟

-5حضرت علی (ع) درباره ی الگو پذیری از اهل بیت چه می فرماید؟

-6حضرت محمد(ص) می فرماید:دو نعمت است که ارزش آن در نزد مردم ناشناخته است...................:و..................

 -7در دین ما.................و..................و..................نکوهش شده و بر مسلمانان سفارش شده که بر.................خود
بیفزایند
-8مسافری که نمازش را .......................می خواند باید در سفر هم روزه بگیرد.
-9در مسافرت نمازهای ..............و.....................هیچ گاه شکسته خوانده نمی شود.

_________________________________________________________________________

پسرخوبم خاطره ی زیبا ازنوروز  97برایم بنویس؟
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

