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امتحان
اول
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و
نام
خانوادگی :
 )1معنی واژگان زیر را بنویسید .
قنادی
غایب :
بیشه :

سکوت :

:

:
حتمی :
دهقان :

 )2درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید .
 آن کسی که از نظر غایب است و روزی ظهور خواهد کرد  ،حضرت مهدی (عج) میباشد .
 آلودگی صوتی باعث ایجاد کم شنوایی در کودکان می شود . برای یادگیری یک رشته ی ورزشی  ،تمرین زیاد الزم نیست . ) 3جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید .
...............
آسمان ........... ،
 ..............در حال سفر
بال مرغان ...........
برسر گلدسته ها
.............

 )4کلمات هم خانواده را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید .
منظم  ،مواظبت  ،شاهد  ،ناظم  ،شهود  ،نظم  ،مواظب  ،مشهد
.......................................................................
............................
 )5برای مفهوم زیر یک ضرب المثل مناسب بنویسید .
(( به کسی که به دیگران نیکی کند  ،نیکی می رسد و به کسی که به دیگران بدی
کند  ،بدی می رسد )).
.......................................................................
............................
 )6واژگان زیر را با هم ترکیب نموده و سپس آن را معنی کنید .
......................
دل  +خور
............................................
......................
سر  +بند
............................................
......................
سر  +حال
............................................
......................
دل  +خواه
............................................
 )7به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .
 فرمانروا به چه کسی می گویند ؟ -به چه گلی  ،گل خوش بو می گویند ؟

 )11قافیه و ردیف را در این بیت شعر مشخص کنید .
تو گفتی مهربان تر از خدا نیست

دمی از

 )8خداوند در قرآن کریم درباره کمک به نیازمندان چه فرموده اند ؟
 )9فرمانروا با شنیدن کدام جمله پیرمرد به فکر فرو رفت ؟
 )11واژه زیر را به  2صورت خوانده و برای هر کدام یک جمله بنویسید ؟
شکر

 )11با توجه به نمونه ها جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید .
من هر روز صبح ورزش می کنم .
 ..........هر روز صبح ورزش می کنیم .
شما هر روز صبح ورزش .................
زهرا و مادرش هر روز صبح ورزش ..................

من به استخر رفتم .
 ...........به استخر رفت .
آنها به استخر . .................
 ...........به استخر رفتید .

 )21جمله زیر را با توجه به کلمه داخل پرانتز تغییر داده و بنویسید .
امسال علی و خانواده اش به مشهد می روند .
(............................................................................................................سال گذشته)
(..........................................................................................................سال آینده)
 )21برای موضوع داده شده یک بند در  4خط بنویسید (( .عید نوروز))
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

