


دبستان دخترانه ی شهید عالئیان کاشان                                                
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نشانه ی جمع می باشد؟ درکدام گزینه    

 ماهان (د        درختان   ( ج              گلستان ( ب           ( گیالن    الف        

1 

 کدام ترکیب اسم وصفت است؟ 

د(مادرسمیرا             خداکار ج(         سپاه عظیم                ب( حیاط قصر الف(   

2 

 مخفف کدام کلمه درست نوشته نشده است ؟ 

د( زین : از کدام            ب( گرت : اگر تو را      ج( ره : راه         الف( زان : ازآن              

3 

 کدام یک جمله نیست ؟

!الف( مزاحمتان نمی شویم .                              ب( صبر کن   

کرد.ج( شاخه های در هم رفته                                د( تشویقش می   

4 

چه ضرب المثلی را نشان می دهد؟زیر شکل   
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 عبارت های زیر را بخوان وبه طور مناسب در جدول بنویس.

  -خواندن کتاب  –چراغ راهنما  –فیلم آموزشی  –بارش برف  –تابلوی نقّاشی 

 

 

 

 

 

 

خوب دیدن   نگاه کردن     
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کن .کلمه های درهم ریخته ی زیر را مرتب    

م ت ( =  –ل  –)ا ی ه ت ا ز ا ن ( =                                        )ح   

9 



 هر دو واژه را در یک جمله به کار ببرید. 

یکتا = –ایران   

8 

 در بیت زیر ردیف وقافیه را مشخص کنید.  

مکش بیهوده این بار گران را        میازار از برای جسم جان را                 

 

7 

 داستان زیر را بخوان وبه پرسش ها پاسخ بده .
کالغ وگربه ای باهم دوست بودند. یک روز درکنار درختی باهم صحبت می کردند ،ناگهان پلنگی به طرف 

 درخت آمد وقتی پلنگ نزدیک شد کالغ روی شاخه ی درخت پرید وگربه کنار درخت ماند.

گربه نمی دانست چه کاری انجام دهد به کالغ گفت ای دوست من ، کمک کن تامن ازدست پلنگ نجات 

پیدا کنم کالغ به فکرچاره ای افتاد.پرواز کرد و نزدیک تپه ای  رسید. چوپانی آن جا  بودکه چند  سگ 

 شکاری  داشت .

کالغ نزدیک سگ ها رفت و شروع به قار قار کرد. سگ ها دور کالغ جمع شدند آن وقت کالغ از زمین 

بلند شد وشروع به پرواز کرد. سگ ها به دنبال کالغ دویدند تااین که به درختی که گربه آن جا بود  

 رسیدند پلنگ تا سگ ها را دید شروع به فرار کرد.

 گربه از کالغ به خاطر این کمکش تشکر کرد.

 . ................................نامی برای این داستان انتخاب کن  (1

 ..........شخصیت های داستان را بنویس ................................................................................................... (2

 این داستان در چه مکانی اتفاق افتاده است ؟ ................................ (3

 در چه زمانی اتفاق افتاده است ؟ ................................. این داستان (4

 ..........چرا کالغ به سراغ سگ ها رفت ؟ ................................................................................................ (5

 

 .....................................................................چه نتیجه ای ازاین داستان می گیری؟ بنویس.............. (6

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

 تو را به یاد کدام درس فارسی می اندازد؟  ................................این داستان  (9

 مخالف کلمه هایی که زیرآن ها خط کشیده شده را بنویس. (8
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 جمله ی گسترش یافته را کوتاه و جمله ی کوتاه را گسترش بده . 

 جمله ی کوتاه  جمله ی گسترش یافته

 وبسیار خوش اخالق و مهربان بود. کتاب فروش مردی تقریبا پنجاه ساله

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

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

 زاغ بور روی درخت نشست.
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مناسب را از داخل کمانک انتخاب کن و بنویس.کلمه ی    

سخن (    –در باره ی موضوع درس باهم ........................ گفتیم .) حرف    

گذاشت (   –پس از .......................... چند دقیقه به کتاب فروشی رفتیم .) گذشت   

توجه (     –ه صدای آقای فرهنگ مرا ..................... خود کرد.) متوج  

12 

ازبین سه موضوع زیر یک موضوع را انتخاب کن و در مورد آن انشایی بنویس.   

را به زبان ساده بنویس.خالصه ی داستان کارو تالش ( 1  

(داستان زیر را باسلیقه ی خودت کامل کن .2  

 مهسا ناگهانپیرزن عصازنان ،به خانه اش رسید. دخترش درخانه بود . او را به اتاق برد تا راحت بنشیند. 

کوچک همسایه وارد خانه شد...... دختر  
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..............................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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