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  1399- 1400سال تحصیلی  -دبستان ترنج دانش-جمپن پایه   نوبت دوم-امتحان فارسی 

  وادگی:اننام خنام و 

  نشان دهید. را با عالمت  ودن جمله هاي زیر درست یا نادرست ب -1

    �نادرست      �درست  هاي ساکت خدا هستند. و شبنم صبحگاهی همه از آفریدهروز روشنایی  ،الف) تاریکی شب

  �نادرست    �درست                                                                          ب) باد مهرگان، کدو و چنار را از بین می برد. 

  �  نادرست  �  درست                                                               استقالل آن کشور است.  پ) پرچم هر کشور نشانه 

  �نادرست    �درست                                                                  . را اثر استاد فرشچیان استتابلوي عصر عاشو ت) 

  �نادرست    �  درست                                                            ث و رنج ها است. حواد، نترسیدن از تمام ث) شجاعت

  �  نادرست  �  درست                                                                    لیمان رفتار مورچه را تحسین کرد.  ضرت سحج) 

  

  واژه با بقیه فرق دارد؟ ساخت دستوري کدام  -2

  �کدو بن                      �دیوار بن                       �بن دندان                       �گلبن  

  

  یب می شوند؟ز ترکز و چند واژه با آمیزیر چند واژه با انگیدر بین واژه هاي  -3

  حرس-کنجکاو-آفت-جادو-خیال-غم)(زنح-استعداد-عنبر

   �  یک-یک                     �دو  -دو                    �سه  -یک                    �یک  -سه

  

  در کدام گزینه آمده است؟ لمه اندوه مترادف و متضاد ک -4

  �  آشوب-شادي                      �  شادي-غم                    �  شکست-پیروزي                     �  غم-انینگر

  

  

  همراه نمی شود؟  »نویس «کدام واژه با   -5

  �تفاق  ا                    �پیش                      �پاك                      �یشنامه نما



  

  قیه از حروف بیشتري تشکیل شده است؟مه نسبت به بلکدام ک -6

  �ناهماهنگی                     �ذیر خستگی ناپ                    �ز  انگیتعجب                     �  نریتوانا ت

  

  ق دارد؟ فر با بقیه  » نو چ «و   » چو  «نی معدر گدام گزینه کاربرد و  -7

  �ت او گشتی همه چیز از تو گشچون از                     �چو ایران نباشد تن من مباد                

  �اهی که از بد نیابی گزند  چو خو             �چون شیر به خود سپه شکن باش                

  

  است با:  »ره ش« طه مانند راب »ی پدر عل «  بطهرا -8

  �هن  ک                    �من                      �لوده  آ                     �زیبا 

  

  کدام ترکیب با بقیه فرق دارد؟  -9

  �  قیقفکر دت          �تصمیم گیري قدرت           �تصمیم جدي           �یم گیري به موقع  تصم

  

  در کدام گزینه، تضاد وجود ندارد؟  -10

  �بر گرفته است. فتاب درآسمان و زمین را نور آ            �آواز عشق از چپ و راست می رسد.  

  �ید.  د و ستاره آفرابر و خورشی                �وت نکند لیل و نهار  دادي که تفامبا

  

  لمه مناسب پر کنید.خالی را با کجاهاي  -11

  .... است.ز .................کنایه ا ”لب مردم را در هم فشرد.، قاندوه بار دیگر نگرانی و“در جمله  ”هم فشرددر“الف) 

  ..... است. ، ............... و .............به ترتیب، .................. »حضور« و  » شوق« ،  » لممع« انواده واژه هاي ب) هم خ

  د.ل و نهاد هستن........ مفعو............... و ................هاي ....... بیت زیر واژهدر  پ)

  مکن کاري که هشیاران بخندند                    ت را ببندندکه پایو راهی مر

  .. جمله تشکیل شده است. ...از ..............بیت زیر  ت)



  ل کن آم، تحال منب در خو  : اي آشنا، ببخش مرا                                      گفت

  ........... می کند...ت انسان را .............خی دارو سالمتلث) 

  بهمن ....................... ماست               ........................ ي  فروغ دیده               سرزد از افق ......................ج) 

  ، ............................است.” شايو خرد دلگ مايخرد رهن“چ) قالب شعر 

  ........ جمله امري به کار رفته است:.........................) در بیت زیر ح

  چارگانچاره کن اي چاره بی            یار شو، اي مونس غمخوارگان               

  

  شخص کنید.ی را مي اضاف، ترکیب هاي وصفی وترکیب هادر عبارت زیر -12

  ، در مدت بیست روز، قد کشید.یی در کنار چنار کهن سال و بلند قامتی روییدبوته ي کدو

  

  هاي زیر را بنویسید. هژ وا انوادهخ جمع و هم، مترادف -13

  جیب ع

  ن مکاا

  

  هاي ساکت خدا چیست؟ ظور از آفریده من -14

  

  

  غاز گشت، چه بود؟ دلیل آن را بیان کنید؟خترآی که از سوي بامگینتاخت و تاز سه -15

  

  

  لک و خواجه نصیر توسی چه بود؟م المخواجه نظاکارهاي مشترك  -16

  

  

  چیست؟ » .دانند گانهمه چیز را هم« ر از ظو من -17



  

  

  .یسیدآن را بنو ت یدا کنید و درسمالیی را پلط هاي اغ، زیردر گروه کلمه هاي  -18

سویر  ت-آثرتاریخ م-متوجه-غرق شدن-هو تماشام-ذاحمتانم-خیره می شدیم-ضم و خوش نمامن-موضوع درس
  .برخواستم-تهویل دادم-سیما

  

  معنی کنید.  -19

  دانش، دل پیر برنا بود ز                     توانا بود هر که دانا بود               

  

  ، زنده یک تن، مبادبدین بوم و بر              چو ایران نباشد، تن من، مباد               

  

  هانچه، در آشکار و نزین با              ، مهان جهانبخندند بر من                

  

  د به بار اینمرگ، ، جز اسکه از ی              برو کارگر باش و امیدوار               

  

  . »قدر سالمت کشتی نمی دانستنچشیده بود و  ن،غرقه شدول، محنت ا«  گفت:

  

                                   

  . دیموفق باش                                                                                                                                  

	پوالدي                                                                                                                                       	

              

  


