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1

گزینه صحیح را مشخص کنید
الف) کدام گزینه صحیح میباشد؟
)1
)2
)3
)4

بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش است
خدای بزرگ به وسیله افتاب اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن زار تبدیل میکند.
فقط انسان ها میتوانند به خوبی خداوند را ستایش کنند
خورشید و ماه و ستاره ها خودشان به وجود آمده اند

ب) کدام گزینه اشتباه است؟
 )1پرچم هر کشور نشانه استقالل آن کشور است
 )2جمله پاینده مانی و جاوداندر سرود ملی ،دعا و نیایش برای کشورمان است
 )3در مسابقات ورزشی ،سرود ملی کشور برنده نواخته میشود
 )4پرچم ما همه اقوام و مردم سراسر میهن را به هم پیوند نمیزند
پ) کدام گزینه صحیح نیست؟
 )1مرکز فرمانروایی ایران در زمان هخامنشیان شهر تخت جمشید بود
 )2تاخت و تاز سهمگینی که در ایران در زمان هخامنشیان به وجود آمد به علت حمله اسکندر بود
 )3حمله اسکندر از سوی باختر بود
)4دلیران سپاه ایران تا وقتی خود را در محاصره سپاه اسکندر دیدند به راحتی تسلیم شدند.

2

هر واژه را ببا واژه های مربوط به خود ترکیب کنید
زر پرورد سفال خدا چنار
میهن سرو بن
دوست گر بن
دندان دوست گار بن گر

3

متضاد کلمات زیر را بنویسید
نیکو≠

بحر≠

تازه≠

خندید≠
درنگ≠

لیل ≠

کاهلی≠
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پیروزی≠
پژمرده≠

خشنود≠

کهن≠

فروغ≠
4

5

6

معنی کلمات زیر را بنویسید.
تنومند

فر

تأمل

موزی

معیشت

لگد کوب

طبیب

ضامن آهو

چیرگی

استعداد

گرمابه

افت

باد مهرگان

عنبر نسیم

بیخ

هم خانواده کلمات زیر را بنویسید
معلوم

مقصود

اوضاع

تفکر

حاضر

حوادث

مخصوصاً

فاسد

محکم

درک مطلب:
الف) در بیت «گل بخندد ،بر سر گل بوته ها

پر کند بوی خوش گل ،باغ را» منظور از خنده گل چیست؟

ب) در بیت«ابر آب داد ،بیخ درختان مرده را شاخ برهنه ،پیرهن نو بهار کرد» شاعر از چه فصل هایی سخن گفته است؟

پ) به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت؟

ت)اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است؟

ث) دلیل نگرانی پینگ چه بود؟

ت) چنار قضاوت در مورد خود و بوتهی کدو را به چه زمانی موکول کردد؟
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ث)در سرود ملی از چه چیزی به عنوان نقش جان ما یاد شده است؟
7

معانی شعر های زیر را بنویسید
ای همه هستی زتو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

ابر آب داد ،بیخ درختان مرده را شاخ برهنه ،پیرهن نو بهار کرد

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

خوشا مرز ایران عنبر نسیم

8

آنگه شود پدید ،که نامرد و مرد کیست

که خاکش گرامی تر از زر و سیم

متن زیر را بخوانید و حروف جا افتاده در کلمه ها را کامل کنید.
 ............واجه که مادرش به مال.....مت رفتاری کرد و فکر میکرد با داروهای تلخ بتواند سالمتی مادر را ت....مین کند.عا...بت
دوره بیماری تمام شد و او از جا بر..........است.

9

با کلمات «خداوند ،نعمت ،شکر ،رحمت» یک بند بنویس.
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