
 

بسمه تعالی

 فروردین -نوع ابزار: آزمون مداد کاغذی 

 ( ایران منفارسی) 

 

   تاریخ امتحان:   

 

 نام ونام خانوادگی

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . 
 همین برگ پاسخ دهید. در

 متن سواالت   

 "عکّاس، شمعدان، گلدان، خیّاطی   جاهای خالی را با کلمه های داده شده کامل کنید.     "-1

. گذاشت.  مادرم شمع را در .................

. است، می رود.   او هر روز به محلّ کارش که یک مغازه ی ....................

. زیباتر دیده می شود.گل در  .................. 

. حرفه ای است.  عموی من یک .............................

 دهید. تغییر جمله ی زیر را با توجّه به کلمه های داخل کمانک -2

 ما به دانشمندان ایرانی افتخار می کنیم. 

. ) پدر من( ......................................................... .................................................................................. 

. ) دانش آموزان(............................................................................................................................ ............... 

 هم معنی کلمه های زیر را بنویسید. -3

.         .................صنعت : .......  نهراسیم : ..............................   ملّی : .................................     نیاکان: ..............................

 در متن زیر کلمه های درست را مشخّص کنید. -4

همه ی مردم باید گذشته و تاریخ ) میهن / میحن( خود را  گروه تاریخ، یکی ) برخواست / برخاست ( و گفت: "از میان 

هلّی / محلّی ( گنجینه ای با ارزش هستند و زبان فارسی برای ) حفض / حفظ ( وطن، خوب بشناسند. زبان های ) م

 بسیار با اهمیّت است.

5- ₓ ( مشخّص کنید. جمله ی صحیح و غلط را با عالمت ) 

         ⃝غلط                   ⃝صحیح                          ابوریحان بیرونی، یکی از دانشمندان بزرگ کشورمان است.                

        ⃝غلط                  ⃝صحیح                        گفته، ایران از چهار سو بر دریا راه دارد.  ایران عزیز" شاعر در شعر " -

      ⃝غلط                   ⃝صحیح                                کشور ایران به فرهنگ جهان خدمت کرده است.                          -

      ⃝غلط                  ⃝یح  صح                                سعدی، حافظ و شهریار، از شاعران معروف ایرانی هستند.         -



 به هر کدام از کلمه های زیر، یک کلمه ی مناسب اضافه کنید. -6

.                  .............. سرزمین .......  مردم ..............................          خلیج .........................          کوه .....................

 نقطه های کلمات زیر را بگذارید، سپس دور کلمه ای که بیشترین نقطه را دارد، خط بکشید. -7

 همبستگی  ،    وطیفه  ،       مناطق  ،      شجاعانه  ،        خلبان

 به نظر گروه جغرافیا، نگهبان اصلی وطن چه کسانی هستند؟  -8

       ⃝خلبانان           ⃝مرزنشینان           ⃝همه ی مردم           ⃝مردمان کویر  

 "خوب و عزیزی ایران زیبا          پاینده باشی ای خانه ی ما   نوشته ی زیر چه نام دارد؟                         " -9

       ⃝نامه             ⃝ضرب المثل            ⃝شعر             ⃝حکایت  

 
مالک 

 

 خیلی کم کم متوسط تسلّط خوب  کامل  تسلّط 

      جای خالی را با کلمه ی مناسب پر می کند.

جمله را با توّجه به کلمه ی داخل کمانک ویرایش می 

 کند. 

     

      معنای کلمات را میتواند بنویسد.

با توجّه به متن، امالی درست کلمه را تشخیص می 

 دهد.

     

      می دهد. جمله ی درست و نادرست را تشخیص

      به کلمات می تواند کلمه ی مناسب اضافه کند. 

کلمات بدون نقطه را تشخیص می دهد و می تواند نقطه 

 گذاری کند.

     

      نوع نوشته ) شعر ( را تشخیص می دهد.

با توجّه به متن درس، به سوال چهار گزینه ای 

 پاسخ می دهد.

     

 بازخورد: 

 

 

.                   آنچه که یاد گرفتم و چه کار کنم تا همیشه نتیجه ی بهتری بگیرم: ............................................................... ........................................ 

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 بچّه های عزیز موفّق باشید

                                                                                                  


