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 نادرست درست

  
  
  
  
  
  

.را مشخص کنید تدر عبارت های زیر درست و نادرس  

 .تاریکی شب، روشنایی روز و شبنم صبحگاهی همه از آفریده های ساکت خدا هستند .1
 .فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند .2
 .هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می شود .3
 .باد مهرگان چنار و کدو بن را از بین می برد .4
 .استقال آن کشور استپرچم هر کشور نشانه ی  .5
 .اسکندر در حمله به ایران به هر شهری که رسید آن را با خاک یکسان کرد .6

 

 

.معنای کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده است بنویسید  

 ( .......................................)  .سر در می آورند سنگاخعلف های نازک و لطیف از میان   .7

 ( .......................................)  .ناگهان در خواب شد بستان خشک شد بی آب شد      باغ و چشمه کم کم .8

 ( .......................................)  .و بدبو شده بودند فاسدبعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی  .9

 ( .......................................)  .بورزد، به مقصد نرسد کاهلیهرکه در این چند خصلت  .11

 ( .......................................)  .است ایثارهر کشوری برای اینکه پیشرفت کند، نیازمند همکاری و  .11

 ( ........................................ ) که خاکش گرامی تر از زر و سیم        عنبر نسیمخوشا مرز ایران  .12

 ( .......................................)  دشمن را بر خانمان دید؟ چیرگیآیا باید تسلیم شد و  .13

 ( .......................................)  .داوران ایرانی شگفت آور بود نبرد .14

 ( .......................................)  .آغاز گشت باخترناگاه تاخت و تازی سهمگین از سوی  .15

 

 

.معنی عبارت ها را بنویسید و جاهای خالی را پر کنید  

 .................................................................= بن +  ............     ...........................................................................= گلبن  .16

 .................................................................=   گر+  ............     ............................................................................= زرگر  .17

 .................................................................=  گار+  ............   .........................  ..............................................= آفریدگار .18

 .............................................................=  دوست+  ............   ................. ..............................................=  دوست وطن .19

 

 

 .باشد رفته بکار(  سپس – و –اما ) بنویسید که در آن حروف ربط  جملهیک  .21
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 .از میان کلمات زیر ، کلمات هم خانواده و مخالف را پیدا کرده و در جدول بنویسید .21
-فخر -سستی -خندید -شهید -امیدوار -سربلندی –اوضاع  -افتخار  

شاهد -پژمرده -کند -سر افکندگی-گریه کرد -نومید -شاداب-وضع   

 مخالف هم خانواده

........................... = ...........................  ........................... ≠ ...........................  

........................... = ...........................  ........................... ≠ ...........................  

........................... = ...........................  ........................... ≠ ...........................  

........................... = ...........................  ........................... ≠ ...........................  

 

 

 

 

.پاسخ دهیدبه سواات زیر   

 چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد؟ .22
 
 

 چیست؟« خنده ی گل» منظور از « گل بخندد بر سر گل بوته ها          پرکند بوی خوش گل باغ را » در بیت  .23
 

 سخن گفته؟شاعر از چه فصل هایی « ابر آب داد بیخ درختان مرده را         شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد » در بیت  .24
 به نظر بازرگان مردم در جست و جوی چه چیزهایی هستند؟ .25
 یینه تشبیه شده است؟آچرا سرود ملی به  .26

 

 

.برای عبارت های زیر جمله بسازید  

 ............................................................................................................................................................... :جمهوری اسامی .27

 .................................................................................................................................................................................. :پایداری .28

 

 

 

 .بنویسید در پنج بند  خاطره ی یک روز برفی را .29
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خو معلم                                   با
 نمر ی توصیفی

الدین    نظر 
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