
    پايه: باسمه تعالي نام:

  امتحان: تاريخ مديريت آموزش و پرورش      خانوادگي:نام

  :امتحان مدت   5تا  1درس  فارسي – نام درس:

 امتیاز )تستی(سواالت ردیف

شعر )فضل خدای ( از کیست ؟ 1

 الف( سعدی                ب( حافظ                 ج( پروين دولت آبادی               د( فردوسي
1 

خدای ( پاسخ مادر به فرزند چه بود ؟ در شعر ) فضل 2

ه ها جستجو کن.ب( خدا را در دل خود و پديد                          الف( خدا خیلي بزرگ است.            

د( خدا ديدني نیست.             ج( تو نمي تواني خدا را به اين زودی ها ببیني.  

1 

در درس ) آفريدگار زيبايي ( کدام فصل ابتدا قلم را در دست گرفت ؟ 3

د( زمستان                             ج( پايیز                     ب( تابستان                الف( بهار
1 

ی گندم پوشانید ؟دشت ها را با خوشه ها در درس ) آفريدگار زيبايي ( کدام فصل 4

د( زمستان                            ج( پايیز                       ب( تابستان               الف( بهار
1 

 شعر ) برگ درختان سبز در نظر هوشیار             هر ورقش دفتريست معرفت کردگار ( از کیست ؟ 5

  د( فردوسي                           موالناج(            الف( سعدی                ب( حافظ        

 

1 

 منظور از ) رمه بر گشت به ده ( کدام گزينه است ؟ 6

 د( ده پايیزی شد.                 ه بازگشت.ج( گلّ         شد.  ب( زمستان             ( پايیز آمد. الف

 

1 

 نخستین کار پرستو ها در ابتدای بهار چیست ؟ 7

 النه های قديمي را بازسازی کنند.ب(                          الف( النه های جديد بسازند. 

 . د( گزينه ب و ج               خود را پیدا کنند.ج( النه های گذشته 

 

1 

 ند روز بر روی تخم ها میخوابند ؟پرستو ها چ 8

 هفته 2د(                   روز  12ج(                  روز  20ب(                 روز 2الف( 

 

1 

 کدام خطر ها پرستو ها را تهديد مي کند ؟ 9

 د( گزينه الف و ب        ج( پرواز در ارتفاع              ب( حمله پرندگان شکاری      الف( تغییرات هوا 

 

1 

 ) دست باالی دست بسیار است ( اشاره شده است ؟ ضرب المثل در کدام گزينه به معني 10

 . ب( دست روی دست گذاشتن           الف( همیشه بهتر وقوی تر از ما کسي ديگر وجود دارد .

 د( همیشه دستي بهتر از دست ديگری مي باشد .                   ج( دست باالی دست گذاشتن .             

 

1 
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 امتیاز )تستی(سواالت ردیف

 ؟ ان گذاشتجای شکل دايره چه عالمتي میتوبه امروز چند جلد کتاب داستان خريد . ( علي    مادردر جمله ) 11

 ؟د(                           ج( ،                              ب( .                               الف( :  

 

1 

 در درس ) راز نشانه ها ( چه کسي به هوش پسر آفرين گفت ؟ 12

 د( خود پسر                             ج( مرد                     ب( حاکم                       الف( قاضي 

 

1 

 معني کدام لغت اشتباه است ؟ 13

 د( حیات: زندگي             ج( خاست: برخاستن              ب( خار: تیغ          خرد: خوردن چیزی  الف( 

 

1 

 ) ارزش علم ( در چه بود ؟ 14

 د( هیپکدام .    ج( پول با آن به دست مي آيد .            ب( از بین رفتني است .             الف( ماندني است .

 

1 

 طوطي چه بود ؟هديه بازرگان برای  15

 د( قفس جديد              ج( رساندن پیام                ب( خوراکي              الف( آزادی 

 

1 

 معني کدام واژه اشتباه است ؟ 16

 د( دانا: اگاه               ج( قضا: خوراکي              ب( کمیاب: ناياب                الف( نهان: مخفي 

 

1 

 هم خانواده کلمه فکر کدام گزينه است ؟ 17

 د( منجي                       ج( افکار                         ب( کافر                       الف( متحرک 

 

1 

 ضاد کلمات ) خواب ، شادمان ، خام ( به ترتیب در کدام گزينه وجود دارد ؟مت 18

 پخته  -غمگین -ب( خفته                          سیر -دلخوش -الف( بیدار

 سیر -دلخوش -د( خفته                           پخته  -غمگین -ج( بیدار

 

1 

 ) گفت خام ( به چه معني مي باشد ؟ 19

 د( سخن گفتن            ج( سخن بي ربط                ن آسانب( سخ               الف( سخن ناپخته

 

1 

 طوطي هندوستان که پیغام طوطي بازرگان را شنید چه گفت ؟ 20

 د( پر زد و رفت                       ج( خنديد               ب( لرزير و مرد       الف( او را راهنمايي کرد. 
1 

 بازخورد توصیفی:               :                             خطاتعداد                                       تعداد درست :      

بازخورد اولیا :

   موفق باشید .
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