


   تاریخ امتحان:                                          دبستان                                           خانوادگی:               نام و امن

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  1

 است؟   زمانینشان دهنده چه  "تک درخت نارون شد رنگ رنگ   "مصراع  (1

 ابستانت(فصل 4پاییز                        (فصل 3(فصل گرما                 2( فصل بهار              1 

 ؟ کدام گزینه با بقیه در یک مجموعه قرار نمی گیرد (2

 (ماه 4( ستاره                     3(باغ                           2(خورشید                           1

 کدام گزینه دارای مفعول است؟  (3

 زهرا تصمیم گرفت درس خوان شود (2به پدیده ها ی آفرینش نگاه کنید                 (  1

 ایران کشوری وسیع است ( 4خداوند بندگانش را دوست دارد                          (3

 کدام گزینه صحیح است؟« بنده»به آخر کلمه ی « ی»با افزودن  (4

 بندگان( 4  ( بنده ی 3  ( بنده گی2  ( بندگی1

 شعر چو ایران نباشد تن من مباد از کدام شاعر است . (5

 (نظامی4(فردوسی               3(حافظ                    2(سعدی                      1

 با مفهوم کدام ضرب المثل ارتباط دارد؟« درخت گردگان با این بلندی، درخت خربزه اهلل اکبر»ضرب المثل  (6

 ( هر چه کنی به خودکنی2 میسر نمی شود.( نابرده رنج گنج 1

 ( عقلش به چشمش است4 ( بار کج به منزل نمی رسد .3
 

 بنویسید . هم خانوادهبرای هر یک از واژه های زیر  2

 تاب :ک                                       عمل :                                    سبقت :

  "برنا ، اندرون ، بدی ، سهل ،  اکتس "         متضاد ) مخالف ( واژه هایی را که مشخص شده اند ، را در بین واژه های زیر پیدا کنید . 3

  ...خارج : ................             نیکویی : ...............       ............... سختی        ...................   لوغ ش         ................ پیر  

 "ز نادان بنالد دل سنگ و کوه                         ازیرا ندارد بر کس شکوه   "            بنویسید ؟مفهوم بیت زیر را  4

 





 

 سئواالت زیر پاسخ دهید .متن زیر را بخوانید و به  11

استراحت .فرمانروا دستور داد در کنار دیوار  مهرداد دوم اشکانی با سپاهش از کنار باغ سبزی می گذشت، سایه درختان باغ، مکان خوبی بود برای " 

د که به باغ وارد شوند. مهرداد گفت: ما پادشاه ایران زمین آمده و از او و سربازان دعوت کر بزرگ باغ، لشکریان کمی استراحت کنند . باغبان نزدیک

 .زود اینجا را ترک کنیم و همین جا مناسب است باید خیلی

نکن آن باغبان گفت: دیشب خواب می دیدم خورشید ایران در پشت دیوار باغم است و امروز پادشاه کشورم رادر اینجا می بینم. مهرداد گفت: اشتباه 

ان ایران هستند که در کنار دیوار باغت نشسته اند. از این همه فروتنی و بزرگی پادشاه ایران زمین اشک در خورشید من نیستم، آن خورشید، سرباز

 ."  گرد آمد چشمان باغبان

        سه ترکیب وصفی پیدا کنید :

         پیدا کنید : علفسه 

 .        منظور پادشاه از خورشید چه کسانی بود ؟

             چرا اشک در چشمان باغبان گرد آمد ؟

 واژه هایی را جمع هستند بنویسید . 

 هر یک از بیت های زیر را با واژه های مناسب پر کنید . 12

 "چو ایران نباشد تن من مباد      بدین ........  و  ....... زنده یم تن مباد  " 

 "خوشا مرز ایران ..........  ............            که خاکش گرامی تر از زر و سیم  "

 ................ ............. به کزو ماند  نام نیکو گر بماند ز آدمی             "

 بند بنویسید . دوه یکی از گزینه های زیر ردربا 13

 ست که ..........................آرزوی من این اب ـ                زمانی که سرود جمهوری اسالمی ایران پخش می شود ، چه احساسی دارید .  -الف 


