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اند و معموالً با شنیدن نام یکی، شبیهنزدیک وهمبهمعناییلحاظازکههایی هستندواژه):نظیرمراعات(متناسبهايواژه
.آیدبه ذهن ما میهمهاي مرتبط با آنواژه

:شعردرنظیرمراعات
استنشاناوازگلوباغوبهار: مصرعدر"گلوباغوبهار": یکمثال
درکارند      تا تو نانی به کف و فلکخورشیدمه و وبادوابر"بیتدر")آسمان(فلکوخورشیدوباد و مهوابر": دومثال

"آري و به غفلت نخوري

:نثردرنظیرمراعات
.کردندمیگفت و گوهمبازمستانوپاییزتابستان،بهار،روزي: یکمثال
.شددریاهايموجگرفتارکشتیروزي: دومثال
هاي انبوه، زینت، سراغ، ارغوانی، بوتهتصمیم، جهان افروز، اطراف، حشرات، غوك، منظره، طبیعت، : هاي مهم امالییواژه

قطره، جال، مهاجر، تصویر، ضخیم، سطح، قشر، براق، صنوبر، تابلو، خودنمایی، چیره دست، دریغ، شگفت انگیز، نظاره، لذت، 
هوشیار، معرفت، کردگار

.ي مناسب پر کنمانند نمونه جاهاي خالی را با واژه-1

.را به داوري انتخاب کنند) تابان/ جهان افروز (خورشید آن ها تصمیم گرفتند، )الف

.از برف پوشانید).............../سنگینی (ها و صنوبرها پوشش روي کاج)ب

.نقاشی کرد) ................/ گوناگون (ها نقش و نگارها و جا پاهاي روي برف)پ

. ها زیباتر خودنمایی کردنددشتخورشید ) ................../ پرمهر (در زیر نگاه )ت

نامهدرس
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.هاي زیر را مشخص کنستی جملهردرستی و ناد-2

. هاي طالیی رنگ گندم پوشانیدفصل بهار دشت را با خوشه)الف

.     هاي بنفشه و یاس پوشانده شدهاي نیلی رنگ با گلاطراف گودال)ب

. ها هستندشکوفه،درختان هلو، بادام و سیبهاي منظور نویسنده از گردنبندهاي صورتی بر شاخه)پ

.بنویسگذاري کن وها را به ترتیب حروف الفبا شمارهسپس آن. واژه هاي زیر را بخوان-3
تصویر–چیره دست -قشر –بوته - قطره –غوك –تصمیم –تابلو -جال 

 ----------------------------------------------------------------------------------

.                                                                 هاي مربوط را به هم وصل کنگزینه-4
زمستان.هاي تمشک زینت دادجنگل را با بوته)الف
پاییز.                                                  ها را با قشر نازکی از یخ برّاق کردسطح رودخانه)ب
بهار.ها را در حال پرواز نشان دادحشرات گوناگون و زنبورهاي عسل و پروانه)پ
تابستان.هاي برق دسته دسته پرستوهاي مهاجر نشانیدروي سیم)ت

.ها تکمیل کنجدول زیر را با توجه به معنی واژه-5
   خودنمایی
 دریغ
قشر
آتشین
برکه
ضخیم
آویخت

هاي داخل کمانک، کدام نشانه مشترك است؟ در هر دسته از واژه-6
) تصمیم، صنوبر، تصاویر، صحبت (
)  ظریف، لحظه، نظارت، تنظیم(
) ارغوانی،غوغا،غرّان،مغفرت(
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.)هر جفت کلمه در دو لوزي کنار هم نوشته شود. (مانند نمونه با تغییر نقطه، شکل و معنی واژه را تغییر بده-7
خدا   جدا:مثال

:هشت: خواب:آجر
:مرد:سورن

.متن زیر را از زبان گفتاري به نوشتاري تبدیل کن و بنویس-8
اما آدماي متخصص . کنن که کار زود و عالی تموم بشهي تالششون رو میدونم که اونا نیت پاکی دارن و همهمن می

.کننتیز بین خودشون ایراداي کار رو به راحتی پیدا میبا نگاه 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------

.سر جاي خود قرار بدههاي جا افتاده ي شعر زیر را بر واژه-9
..................تپید، رنگ گلبرگ .................... دل هر )الف
کشید................... شد، سبزه ................ برگ )ب
برگشت به ده.................. گریخت، .................. آهو از )پ
از دشت به ده .................. باز رسید، ......................)ت

را به زبان ساده و "برگ درختان سبز در نظر هوشیار       هر ورقش دفتري است معرفت کردگار"مفهوم بیت -10
.امروزي بنویس

 ----------------------------------------------------------------------------------
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.مفهوم بخشی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویس،مصرعهر جمله و جاي خالی در -11
.هاي صورتی آویختگردنبندهایی از گل... بهار بر گردن درختان هلو، بادام و )الف
.تاب نیاوردندها آویخت، که شاخهسیب گلگونقدر ي درختان آنبر شاخه)ب

. را انتخاب کردهاي آتشینرنگپاییز براي نقاشی خود، )پ
یک چندخدا را در دل خود جوي )ت
از بندگان خود جدا نیست دمی)ث

به ترتیب آمده است؟) لذّت–معرفت –سطح –قشر (هاي در کدام گزینه جمع عربی واژه-12

لذایذ    –اقشار –معارف –سطوح ) بلذیذ -معروف –سطوح –اقشار ) الف
لذایذ–معارف –سطوح -اقشار) دلذایذ–معارف –مسطّح –قشرها )ج

. با استفاده از جان بخشی، از زبان یک برگ سرگذشت او را در چهار فصل بنویس-13

: بهار

:تابستان

: پاییز
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:زمستان

.بنویسسپس برداشت خود را از آن در دو خط . ابتدا نامی زیبا براي آن انتخاب کن. داستان زیر را بخوان-14
فرستاد که در درخت گالبییک آنها را به ترتیب به سراغ . مردي چهار پسر داشت

.شان روییده بوداي دور از خانهفاصله

تابستان و پسر چهارم در پاییز به وقتزمستان، دومی در بهار، سومی هنگامپسر اول 
چه پدر همه را فراخواند و از آنها خواست که بر اساس آنسپس .کنار درخت رفتند

.دیده بودند درخت را توصیف کنند

.پیچیدهدرخت زشتی بود، خمیده و در هم :پسر اول گفت

هاي زیبا و عطرآگین سرشار از شکوفهو درختی پوشیده از جوانه ! هن: پسر دوم گفت
..…پر از امید شکفتندرختی. بود

.امبه امروز دیدهاي بود که تاصحنهترینباشکوهاین درختی بود پربار از میوه ها و ! هن: پسر سوم گفت
.، اما خسته و خم به ابرو آوردهبالغبود یدرخت! هن: پسر چهارم گفت

-شما نمی! از شما فقط یک فصل از زندگی درخت را دیده ایدیکشما درست گفتید، اما هر يهمه: مرد لبخندي زد و گفت

آن زیبایی که در بهار و تابستان شاهدش بودید . یک درخت یا یک انسان براساس یک فصل قضاوت کنیديتوانید درباره
زیبایی و”بهار“تسلیم شوید، امید شکوفایی ” زمستانپاییز و “اگر در .ي استقامت درخت در پاییز و زمستان بودنتیجه

.ایدرا از کف داده” تابستان“
!هاي دیگر را نابود کندزیبایی و شادي تمام فصل،لمبادا بگذاري درد و رنج یک فص

!ندرسهاي بهتر باالخره از راه میلحظه؛سخت پایداري کنهاي راههاي دشوارش نبین؛ در زندگی را فقط با فصل
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