امتحان
نوبت اول
بنویسیم
و
نام
خانوادگی :

نام

 )1سازمان  ....................................یک سازمان علمی  ،فرهنگی  ،تربیتی است .
ب) یونیسف

الف) یونسکو

د) هیچکدام

ج) ملل

 )2کدام یک از موارد زیر ترکیب «اسم و صفت » هستند .
الف)درس خواندن

ب) روش تازه

د) کتاب من

ج) بام مدرسه

 )3به کدام کلمه می توان « تر و ترین » اضافه کرد ؟
ب) درختان

الف) خانه

د)مهربان

ج) آسمان

 )4مخالف کلمه های زیر را بنویسید ؟
نخستین

دانا

دوستی

شاداب

 )5جمع این کلمات را بنویسید .
مدرسه

درخت

فکر

حق

 )6برای هر یک از کلمات یک هم خانواده بنویسید .
شوق :

انتظار :

وظایف :

 )7منظور از کنایه و ضرب المثل زیر چیست ؟
کنایه  :دست روی دست گذاشتن
ضرب المثل  :توانا بود هر که دانا بود

 )8منادا و حرف ندا را در جمله های زیر مشخص کنید .
کاج همسایه گفت با تندی  « :مردم آزار از تو بیزارم »
ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

 )9اسم و صفت را در جمله های زیر مشخص کنید .
مینا آن گردنبند زیبا را در جعبه گذاشت .
پدرم به حرف عجیب من خندید .

 )11قافیه و ردیف را در این بیت شعر مشخص کنید .
تو گفتی مهربان تر از خدا نیست

دمی از بندگان خود جدا نیست

علم :

 )11با توجه به عبارت زیربه سواالت ،پاسخ دهید .
لذت زندگی وقتی حاصل می شود که دوستان خود را در آسایش ببینیم  .ما باید سعی کنیم تا آنجا که می توانیم به دیگران کمک کنیم
تا خدا از ما راضی باشد .
الف – زیر فعل ها خط بکشید .
ب -تعداد جمله ها را مشخص کنید .

 )12از بین کلمه های زیر کلمات غیرساده را مشخص کرده و اجزای آنرا بنویسید .
روزگار ...........................

بهره مند ............................

دیوار ...........................

مهربان .................................

 )13کلمه ی« باز » را با هر یک از کلمه های داده شده ترکیب کن و با کلمه ی ساخته شده جمله بساز .
 .......................رس :

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

 .....................گشت ................................................................................ :
 )14یکی از کلمات متشابه را انتخاب کرده در جای مناسب قرار دهید :
(خویش  ،خیش  ،خوار  ،خار  ،حیات  ،حیاط)
 کشاورز زمین خود را با  .......................شخم می زند . در زمین کشاورزی او  .........................سبز شده است . این کشاورز در زمان  ........................تا می تواند تالش می کند . )15دختر خوبم (خواستن توانستن است )
تو هم می توانی چند سطر درباره ی این ضرب المثل بنویسی .

