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 )                                                                                   فارسي و نگارش(فارسي 
 21تا  8هاي  هصفح: نگارش/  35تا  10ي  ها صفحه: فارسي

 شوند؟ هاي كدام گزينه پر مي با واژه ترتيب بهجاهاي خالي نمودار زير،  -1

 حياط ـ معلّم ـ ستون ) 1
 كن پاك اتاق ـ در ـ تخته) 2
 كن پاك گل ـ در ـ تخته) 3
 حياط ـ پنجره ـ گچ) 4
 

 است؟ اشتباهمعني چند واژه  -2

/ اسـتادانه  : ماهرانـه / پارچـه  : تُنـگ / خـواه   دل: پذير دل/  سبز متمايل به آبي: اي فيروزه/ آرام  آرام: نرم نرمك«
 » نام درختي زيبا: صنوبر/ چمنزار : بيشه/ گريه كرد : نگريست/ تالش : جوش و جنب

 پنج) 4 سه) 3 چهار) 2 دو) 1

 تري وجود دارد؟ بيش غلط امالييدر كدام گزينه  -3

  كرد ـ بازديد مردم ـ دعوت مي برگذار شدنـ  موضوع بحث) 1
 هاي مختلف ـ موزه خواب ـ علّت هيك دفعه ـ تخت) 2
 حكيم دانا ـ غذاي مخصوص ـ عصباني ـ گذارش گروه) 3
 هاي وحشي ـ آشقال و زباله ـ اطراف النه قرق در شادي ـ پونه) 4

 آمده است؟ نادرستنويسنده يا شاعر كدام اثر در مقابل آن  -4

 ناصر كشاورز ←پدربزرگ ) 2 محمود پوروهاب ←كمان  خداوند رنگين) 1
 واعظ كاشفي  ←تنگ بلور  ي قصه) 4 هللا شعبانيااسد ←بازي  هم) 3

 ؟نيستي جمع  نشانه» ان«در كدام دسته از كلمات،  -5

 دوستان ـ مردان ـ دشمنان )2  گياهان ـ زنان ـ بانوان) 1
 آوران ـ دليران ـ درختان نام) 4  قهرمانانايمان ـ  ـ  فرزندان )3

 ، صحيح آمده است؟ كدام گزينه بيت دوم -6

 كرد انگار درد مي/ بود و پايش  او خسته* ي ما  آمد به خانه/ ديشب پدربزرگم ) 1
 يك نفر هم بازيست /پس با من هم : گفت* گل شادي روييد / ناگهان بر لب او ) 2
 باز آن عصاي زيبا/ در دست پير او بود * عالي  و گفتم كه خوب/ ر از او كردم تشكّ) 3
 برد تا جايي دور  / آن قايق را ،رود* قايقي كوچك ساخت / كودكي با كاغذ ) 4
 

 مدرسه

 كالس راهرو

 تخته نيمكت .............  ) 2

3 (  ............. 

1  ............. ( 

 باغچه
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 وجود دارد؟ تري بيشدر كدام گزينه، كلمات مخالف  -7

 . درخشيدند يق و پهناور اقيانوس، در زير نور خورشيد ميهاي عم هاي كوچك و بزرگ در ميان آب موج) 1
زده و بعضـي آرام بـه آموزگـار خـود نگـاه       دور ميز با نظم و ترتيب، بعضـي هيجـان   ،ه از ريز و درشتهاي محلّ بچه) 2

  .كردند مي
 .به طلوع و غروب خورشيد نگاه كن تا به عظمت و بزرگي خدا برسي) 3
 . شكست ميهياهوي آب، سكوت دره را ) 4

 ؟استكدام گزينه صحيح  عبارتصورت نوشتاري  -8

كنـار هـم بـه راه خودشـان      در آن دو: ادامه دادن تا به يه آبـادي رسـيدن  كنار هم به راه خودشون  دراون دو ) 1
 .ادامه دادن تا به يك آبادي رسيدن

 . دبراي خوب فكر كردن الزم است صبر كني: صبر كنين ، الزمهي خوب فكر كردن واسه) 2
 خوب و دقيق گوش بدهيد و بسيار بخونين: خوب و دقيق گوش بدين و بسيار بخونين) 3
تـو   ،تـر از آنـم كـه در دام بيفـتم     من بـاهوش : تو هنوز منو نشناختي ،تر از اونم كه توي دام بيوفتم من باهوش) 4

 .اي هنوز منو نشناخته

 است؟ نادرستي كدام گزينه  جمله -9

 . پيچد عطر گل در هوا مي) 2 . فتممن و دوستانم به كوه ر) 1
 . من با دوستانم به مسافرت رفتم) 4 . دهند درختان در فصل بهار شكوفه مي) 3

 ترتيب، چه تعداد از كلمات زير به فصل تابستان و چه تعداد به فصل زمستان مربوط هستند؟  به -10

 »چرخبستني ـ شوفاژ ـ زنجير  ي درختان ـ ريزان ـ شكوفه ا ـ برگگرما ـ شن«

 چهار ـ دو ) 4 چهار ـ سه) 3 سه ـ سه) 2 ـ دو  سه) 1
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 :پاسخ

  )فارسي 16ي  نهادها ـ صفحه(ـ » 4« ي گزينه -1

اجـزاي مدرسـه در   . اسـت بنـابراين معلّـم خـارج از نمـودار     . جان مدنظر هستند دقّت كنيد كه در نمودار، اشيا و اجسام بي

اجزاي تخته هم گـچ و  . مكت، در و پنجره استيسؤال، حياط، كالس و راهرو است و اجزاي كالس، تخته، ننمودار صورت 

 . هستندكن  تخته پاك

  )  فارسي 35و  32، 27، 25، 21، 20ي ها صفحه - نهادها و بهداشت( ـ» 2«ي  گزينه -2

 : اند هايي كه نادرست معنا شده معني واژه

هـاي ديگـر    اي كـه در آن آب يـا نوشـيدني    پارچ سفالي يـا شيشـه  : تُنگ/ نگ فيروزه، آبي متمايل به سبز به ر: اي فيروزه

 /. ريزند مي

 جنگل : بيشه/ نگاه كرد : نگريست

  )  فارسي 32تا  30و  28تا  25 ،21 هاي  صفحه - نهادها و بهداشت( ـ» 4«ي  گزينه -3

 : ها بررسي گزينه

 برگزار شدن ← برگذار شدن: يك غلط اماليي :»1«ي  گزينه

 خواب تخت ←خواب  تخته: يك غلط اماليي: »2«ي  گزينه

 گروه گزارش ← گروه گذارش: يك غلط اماليي: »3«ي  گزينه

 و زباله آشغال ← و زباله آشقال/  در شادي غرق ←دي در شاقرق : دو غلط اماليي: »4«ي  گزينه

  )  فارسي 35و  27، 19، 10ي ها صفحه - ستايش، نهادها و بهداشت( ـ» 4«ي  گزينه -4

 . اثر سرور كُتُبي است، نه واعظ كاشفي» ي تنگ بلور قصه«

  )  فارسي 18ي  صفحه - نهادها( ـ» 3«ي  گزينه -5

 . جمع نيست ي نشانهدر پايان كلمات هميشه » ان«

 انبهاران ـ بامداد: ي زمان است شانهگاهي ن

 گريان ـ شادان: ي حالت است گاهي نشانه

 آسمان ـ ايران : گاهي جزئي از خود كلمه است

 . ز خود كلمه استجزئي ا» ان« ،»3«ي  گزينهدر » ايمان«ي  كلمهدر 
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  )  فارسي 35و  19ي ها صفحه - نهادها و بهداشت( ـ» 3«ي  گزينه -6

 
 : ها شكل صحيح ساير گزينه

 ي ما  آمد به خانه/ ديشب پدربزرگم : »1«ي  گزينه

 بوسيد صورتم را/ باز او مرا بغل كرد                     

 دي روييد گل شا/ ناگهان بر لب او : »2«ي  گزينه

 با تعجب نگريست/ اي قايق را  لحظه                    

 قايقي كوچك ساخت / كودكي با كاغذ : »4«ي  گزينه

 برد و در آب انداخت / قايقش را لب رود                     

  )  نگارش 12ي  صفحه - نهادها( ـ» 2«ي  گزينه -7

 :اه در گزينه) متضاد(كلمات مخالف 

 بزرگ ≠كوچك : »1«ي  گزينه

 آرام  ≠زده  هيجاندرشت ـ  ≠ريز : »2«ي  گزينه

 غروب  ≠طلوع : »3«ي  گزينه

 سكوت  ≠هياهو : »4«ي  گزينه

  )  فارسي 34ي  صفحه - بهداشت( ـ» 2«ي  زينهگ -8

 : ها بررسي ساير گزينه

 . تبديل شوند» رسيدند«و » ادامه دادند«بايد به » رسيدن«و » ادامه دادن«: »1«ي  گزينه

 . تبديل شود» بخوانيد«بايد به » بخونين«: »3«ي  گزينه

 . دتغيير ياب» مرا«بايد به » منو« :»4«ي  گزينه

  )  فارسي 24ي  صفحه - نهادها( ـ» 1«ي  گزينه -9

 ».من و دوستانم به كوه رفتيم«: »1«ي  ي گزينه صورت صحيح جمله

  )  فارسي 22ي  صفحه - نهادها( ـ» 1«ي  گزينه -10

 . به فصل زمستان مربوط هستند» زنجير چرخ«و » شوفاژ«هاي  واژه وبه فصل تابستان » بستني«و » شنا«، »گرما«هاي  واژه

.باشد مربوط به فصل بهار مي» ي درختان شكوفه«مربوط به فصل پاييز و » ريزان برگ«توجه كنيد كه 


