


 

 

 

 

 

 

 

  تسواال   ردیف

 ی زیر را بنویسید.اهمعنای واژه  1

 : ..............................موذی-4: ............................       تهیدست-3..............................   : گرمابه-2: ...........................   عظمت-1

 ..............................: باختر-8       ..............................: ....فروغ-7.........    ..: ....................بستد-6    : ........................مهرگان-5

 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 2

 معنی کدام کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است؟-

 نازک-4                      عجب         -3                        لطیف  -2                               نرم    -1

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

 *توحید گوی او، نه بنی آدم اند و بس*       کامل کننده مصراع روبرو است؟  کدام مصراع زیر-

 اخ برهنه، پیرهن نوبهار کردش-2               بستان میوه و چمن الله زار کرد                   -1

 و لیل و نهار کرد خورشید و ماه و انجم-4          هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد                  -3

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

 ؟درست نیستامالی کدام کلمه با توجه به معنی آن -

 زیادت: افزونی-4هوشیاری: زیرکی                  -3         خوشنود: راضی  -2فضیلت: نیکویی                -1

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

 به مفهوم کدام ضرب المثل نزدیک است؟ بیت زیر-

 **پدر خنده بر گریه ام زد که هان                 وطن داری آموز از ماکیان                                                              

 دشمن، نتوان کوچک و بیچاره شمرد-2                       با یک گل بهار نمیشود        -1

 زخم زبان،بدتر از زخم شمشیر است-4          میهن دوستی نشانه ایمان است      -3

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

 های زیر یک جمله است؟ هکدام یک از گزین-

 سپاه آریو برزن-4            نام زیبا            -3                    خوش آمدی      -2                   فروغ زرّین     -1

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

 جمله زیر را کامل می کند؟ ،کدام فعل-

 **این آهنگ شورانگیز، روحیه ی شجاعت و دفاع از کشور را در مردم ....................

 ر می انگیزندب-4         بر می انگیزد        -3                       برانگیزاند       -2                        برانگیزد    -1

 

 صخره( –فضای  –خوش نما  –)لحظه                    داده شده پر کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب  3
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 به نام خالق هستی
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مدت امتحان:       4تعداد سوال:           2تعداد صفحه:              
 

 



 

  

 ردیف سواالت 

 

 

 

 

 ست(دو –گار–)گرابتدا با استفاده از پسونده های روبرو کلمه ای جدید بسازید و برای هر کدام یک جمله بنویسید.

 .................................................................................................................................................. ............................... .............. شنا

 .................................................................................................................................................. ............................... .............. روز

 .................................................................................................................................................. ............................... .............. وطن
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 بعد از خواندن متن زیر به جای    نشانه ی نگارشی مناسب بگذارید.

- را نزد خود فرا خواند و به آن ها گفت      بگوییدتکه های گوشت را بیاورندپس از چند روز طبیب    بزرگان شهر   
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 بنویسید. دو هم خانوادهی هر کدام از کلمات زیر برا  

 صبر: ..................   .....................-2لحظه: .................   ......................         -1
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 جمالت زیر را مشخص کنید. بودندرست یا نادرست  

 نادرست           درست            پرچم هر کشور نشانه استقالل آن کشور است.                                               -

 صحنه پردازی یعنی فضای مناسب برای اجرا و متناسب با محتوا، طراحی کنیم       درست              نادرست-
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 سواالت زیر را با یکی از کلمات مناسب داخل کمانک پر کنید. 

 سعدی( –)حافظ شعر فضل خدا سروده .....................است.-

 خوب گوش دادن( –)خوب شنیدن ......... است.سخن دیگران، ..................یکی از راه های درست فهمیدن و درک -
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 کنید.حروف به جای مانده زیر را کامل  

ها، .....هره گیری امروزه همه ی ما ....الش می کنیم کارهای ......وبی انجام دهیم یکی از شر......های موفقیّت در کار-

 وشیا.....ی است.از دانایی و ه
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 (                                                                                 2)صفحه                                                             


