
 

 ماه    آبان –فارسی                                  به نام آرامش دلها                          نام و نام خانوادگی:                 

 شروع کن. امیدوارم بتوانی آنچه تالش کرده ای را به نمایش بگذاری. ا...امتحان را با نام و یاد ، دانش آموز لگم

 به معنای آن ها وصل کن.عزیزم، کلمات را -1

 

 

 

 

 

 

 ، نمودار های زیر را کامل کنید.من خوب-2

 

 مهربان من، با استفاده از واژگان زیر یک جمله ی زیبا بنویس.-3

 ......................................................................................................................................................................................................................... :تعلیم

 .............................................................................................................................................................................................:...............................توکل

 ......................................................................................................................................................................................................................: خرطوم

 ...............................................................................................................................................................................................: .................ارزش علم

 واژه ای مناسب بساز.، با استفاده از حروف بهم ریخته دانش آموز عزیزم -4

 

 

 

 

 جاهای خالی را کامل کنید.شاعر من، -5

 

 

 

خانه

 جامه

 غوک

 مهاجرت

 قورباغه

 کوچ

 لباس

 لطیف

 راه و رسم

 شهرت

 کلفت

 نیک نامی ،معروف

 مالیم

کفش لباس

 ک-ر-پ-ی

 ح-م-ی-ک

 ا-ش-ز-ر

 ع-م-ت-ر-ذ

 و-ر-پ-ت-س

 د-و-س-آ-گ-ی

 سیاه رنگ و قشنگ  ................ و..............

 ......... رنگ..............نیست باالتر از .........

 ............. کند..................... میخواست .....

 ....... آشکار کند................تا که .............

 

 خبری داشت کالغ

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

 سار از شاخه پرید

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



 به داستان زیر به سواالت پاسخ بده.با توجه عزیزم، -8

ر بیاورند. پادشاه خوابش را برای روزی پادشاهی خواب عجیبی دیده بود. بنابراین دستور داد خوابگزاری را برای تعبیر خواب او به قص

بگو ببینم تعبیر این خواب چیست؟  ".من دیشب خواب دیدم که تمام دندان هایم از دهانم بیرون افتاده اند"خوابگزار اول تعریف کرد و گفت: 

یدن این حرف خیلی ناراحت شد و گفت . پادشاه از شن"قربان تعبیر خواب شما این است که همه ی اقوام شما قبل از شما می میرند"خوابگزار گفت: 

ضربه  111تو چطور جرات می کنی حرف به این تلخی را به من بزنی. اگر همه ی اقوام من بمیرند من با چه کسی باشم. بعد دستور داد 

قربان، تعبیر "گفت:  نهفکر اینگوبه قصر بیاورند. خوابگزار دوم بعد از کمی چوب به خوابگزار اول بزنند. پادشاه دستور داد خوابگزار دیگری 

  ........................................................... پادشاه لبخندی زد و گفت: .........."خواب شما این است که؛ عمر شما، از عمر همه ی خویشاوندانتان طوالنی تر است

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

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

 ضربه چوب را برای خوابگزار اول داد؟ 111چرا پادشاه دستور الف(

 به نظر شما حکم پادشاه برای خوابگزار اول عادالنه بود یا خیر؟ چرا؟ب(

 

 پ(داستان را هر طور که دوست داری به پایان برسان.

 این پادشاه خوابگزار بودی، خواب پادشاهت را چگونه تعبیر می کردی؟در زمان ت(اگر شما 

   

 معنای هر جمله را بنویسید.عزیزم، -6

 چرا اوقات تلخی می کنی؟الف( 

 ب(بر تن کوه ها و دشت ها لباس سفید پوشانید.

 تا ببیند چه پیش می آید.و صبر کرد دل به خدا سپرد پ( 

 گل من، مناسبترین کلمه را انتخاب کنید.-7

 برد. هاکم( –مرد، خشمگین شد و پسر را پیش )حاکم الف( 

 رنگ آمیزی کرد.دست به کار شد و با رنگ سبز تیره، سراسر جنگل را  بهار( –دومین نقاش یعنی )تابستان ب( 

 خورشید پنهان ساخت. نذر( –رنگ را در آسمان پهن کرد و زمین را از )نظر ابرهای خاکستری  پاییز(-)زمستانپ( 

 مبعث دبستان -محمدرضا دهقانی


