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1 

                                                                                             درست ونادرست بودن جمالت زیر را مشّخص کنید.

                                .غ          ص                                پرستوها هرسال النه ی جدیدی برای خود می سازند 

           غ            گذشت زمان به درک معنی بعضی ازمطالب کمک می کند.                                           ص 

 

2 

                                                                   خط بکشید. دورشپیوند را درمتن زیرپیدا کرده و  حروف ربط یا

ماخورده ای وقتی می بینندسر امّاگاومان هر روز می زاید  ولیروزگار عجیبی شده است،مرغ ها تخم نمی گذارند 

 و انندوصله می چسب زود لباست کهنه باشد و وش می دوزندکفش نداشته باشی برایت پاپ وسرت کاله می گذارند

 تصمیم به ساختن خانه ای داشته باشی نانت را آجرمی کنند.

 

3 

 باکلمه های داده شده ،ترکیب های معنی دار بسازید.

 گین                 مند                 انداز                                                                          تیزبال       = بال+  زتی 

 سر                          تیر                    تیز                                        تیرانداز                           =  انداز+ تیر 

 بال                      نیم                      اندوه                                            نیرومند                     =  مند. + نیرو 

 زمین                    نیرو                           روز                                                        اندوهگین=  گین+  اندوه 
 

 

4 

 شده را در دو گروه طبقه بندی کنید. تصاویرداده

 

 

 

 نام اعضای گروه ها نام گروه ها

 جوجه کباب مرغ بریان رشتچلوخو غذاها

 دفتر پاک کن خودکار نوشت افزار

 

5 

 یسید.رادرجای داده شده بنو ها ده کلمه ی نادرست متن زیر را پیدا کرده ودورش خط کشیده وشکل صحیح آن

 نیست.(( قسینو اِیبرفت وگفت : )) دربدن من  گلّهبه باالی  مهکمبه سرآمد،آرش با قدم های  انتزار خالسه 

 ردند.رهبری استقبال می ک معذّممی آوردندواز مقام  حجومخودرسیده بودمردم عاشقانه  عوجبه  حیجان 

 
 

 

 معظّم خالصه ، انتظار ، محکم ، قلّه ، عیب ، نقص ، هیجان ، عوج ،هجوم ،

         

 

 

8 
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  از راه رسیدن پاییزخبرداغ کالغ چه بود؟  6

  زیرا آن ها درهمه ی فصل ها سبز وبدون تغییرمی مانند.چراپاییز به رنگ کاج ها وسروها دست نمی زند؟  7

  ایند.برای این که بدون اشتباه این راه طوالنی را می پیماست؟ چرابازگشت پرستوها یکی ازشگفتی های آفرینش 8

9 

 ) نقطه ، ویرگول، تعجب،پرسش(به طورمناسب درجاهای خالی به کارببرید.عالئم نگارشی درمتن زیر

 زاگرگ که باشی خیالشان راحت می شود  !می پندارنددشمنی  ،دوره ی گرگهاست.مهربان که باشی  ،دوره 

 .امی دهم من تاوان گرگ نبودن ر ،به پایان رسیده ام امّا نقطه نمی گذارم یک ویرگول می گذارم  ! خودشانی

 

10 

 هم معنی ومخالف و هم خانواده ی کلمات داده شده را بنویسید. 
 

 خاور نهان پیش حکیم حیات کلمات

 مشرق مخفی جلو دانشمند زندگی هم معنی

 باختر آشکار پس جاهل مرگ مخالف

 خاورمیانه پنهان پیشین حکم بخش حیات هم خانواده

 

11 

                                               معنی واژه های زیر را با جمله های مناسب بنویسید.                                          

  : به کسی می گویند که توانایی های خودرا باور دارد.خودباور 

  : به کسی می گویندکه ازکارهای ناپسندپرهیزمی کند.خود دار 

 نوشته ای است که نتیجه ی کارهای فرد درآن می آید.:  کارنامه 

 نوشته ای است که خبرهای روز درآن می آید.زنامه : رو 

 

12 

 داستان زیر را مرتّب کنید.

   3 

   1 

   4 

   6 

   2 

   5  
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13 

 کلمات مناسب را ازداخل پرانتز جلوی هرجمله انتخاب کرده ودرجای خالی قراردهید.

 توانستن است. )خاستن، خواستن( خواستن ♣

  ساختند.)سد، صد( سدبر روی آب رودخانه  ♣

 خود ادامه می دهد.)حیاط،حیات( حیاتدانشمند هنوز به  ♣

 

  زیراکاروتالش با فکرکردن به  نتیجه می رسد.ه باشد؟ اچرا تالش های ما بایدبافکرکردن همر 14

15 
  ود.بمنظورش علم ودانش را ماندنی هست.(( در درس ارزش علم چه بود؟ منظورحکیم از ))به دست آوریدآنچه

16 

 ومنظوراین است که آینده منظور از))مرز را پرواز تیری می دهد سامان(( در درس آرش کمانگیر چیست؟

 سرنوشت کشور با پرتاب یک تیرمشّخص می شود.

 

17 

ن ادبی صورت فرضی منفی شودتقارن پیدامی کند.(( متجمله ی )) زمان درجهان فیزیک تقارن نداردولی اگربه 

آمار وواضح وروشن ودقیق هست.براساس تحقیق ویژگی این نوع متن رابنویسید.  متن علمیاست یا متن علمی ؟

 وآزمایش واسناداست.

 

18 

 برای کلمات زیر جمله بسازید.

 )تعجّبی(طوطی یک فیل را هنگام پرواز با خودمی برد! طوطی : 

 )امری(گندم را بیاور.خدمتکارگندم : 

 

19 
 حروف جا افتاده را درجای خودش قرار دهیدتاکلمات کامل شوند.

 وملعمـ                         مه                 همـه                                    ا      غغو                                          طنشا 

 

20 

 .متن کوتاه به کارببرید ( را دریک(،کشورنیروهای نظامی، جنگ،دفاع ))رهبر،کلمات 

 اده باشند.((رهبرانقالب اسالمی ایران فرمودند: )) نیروهای نظامی باید برای دفاع ازکشوردرزمان جنگ وصلح آم

 

 

21 
ته یافتن به خواسهرکس تالش وکوشش کندوبه دنبال دست ضرب المثل ))جوینده یابنده بود(( یعنی چه ؟  

 هایش باشدباألخره به آن می رسد.
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22 

 عناصرداستان زیر را درجای مخصوص داده شده به هریک بنویسید.

در زمان قدیم دهکده ای بود که بیشترین محصول گندم را داشت. روزی آفت وحشتناکی به گندم های این دهکده 

شاگردمعمولی پیش دوستش فرستادتاروش ساختن سم باهوش ترین شاگرد خودرا به همراه یک زد. معلم 

آنها فردا صبح به سمت دهکده ی دیگر حرکت کردند و بعد از چند هفته برگشتند.شاگرد زرنگ رایادبگیرند.

توانیم سم را بسازیم و آفت را ازبین ببریم و سپس چند ماده را باهم  گفت که از ترکیب چند ماده ی ساده می

رع پاشید. اما نه تنها آفت ها از بین نرفتند بلکه بیشتر شدند.این بار معلم شاگرد معمولی مخلوط کرده و روی مزا

را صدا زد و خواست که هرچه به یاد دارد را بگوید. او کامل و دقیق مرحله به مرحله از تمیز بودن ظرف سم و 

سم را ساختند و روی مزرعه ها  بار اندازه ی دقیق مواد تا زمان آب ندادن به مزرعه را برایشان شرح داد.این

پاشیدند, بعد از مدتی آفت گندم ها از بین رفت.همه با تعجب از معلم سوال کردند که چطور ممکن است که روش 

شاگرد زرنگ عمل نکرده باشد اما شاگرد معمولی توانسته باشد روش درست را یاد بگیرد؟ معلم گفت شاگرد 

کرده  ه آموزش دوست من زیاد دقت نکرده بوده است، چون فکر میزرنگ به هوش خودش مغرور شده بود و ب

خوبی ه تواند از پسش بربیاید. اما شاگرد معمولی با دقت کافی و پشتکار زیاد توانست ب که با هوش زیاد خود می

 سم آفت کش را یاد بگیرد.

  

 

 

 

 

              )) موفّق باشید.((            

 معلم،شاگردزرنگ،شاگردمعمولی،دوست معلم،شاگردان

 قدیم وگذشته

 

 هکده و مزارعد

 

معمولی به ورفتن شاگردزرنگ  ، ارعفتادن آفت به مزا

 تاثیر،موّثرنبودن سم شاگردزرنگ ،مپیش دوست معلّ

 سمّ شاگردمعمولی برآفت

 

 

 

 م.یریم نباید به خودمان مغرورباشیم وپشتکارودقّت داشته باشینتیجه می گ

 


