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  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه
  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتاست كه بياناست كه بياندهدهاستفاده شاستفاده شبه شرح زير به شرح زير   هاييهاييدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

  

  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 
  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   معناي جمعيت شركتمعناي جمعيت شركتبه به 
  

  

  
جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 
منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر ميتر مي  رويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمرويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال   نسبتاً دشوار: سطح اول دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
10 - 15  1 - 9 شماره سوال  19 -16  

 درصد مراجعه 82 - 90  68 -78  54 -65  
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سطحي هاي سهمجموعه كتاب  10 ستايشـيادآوريفارسي دوم دبستان

 هاي نسبتاً دشوار سؤال
 

 

  .پاسخ دهند سؤال 5به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال )7يا  6(به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 8به بيش از  سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 ؟نيستدرست » دليل شروع كارها با نام خدا«ي  كدام گزينه درباره - 1

  927  08/11/95  %68  %90  

  .دهد شروع كارها با نام خدا به ما شادي و نشاط مي) 1

  .شويم كنيم، در آن موفّق مي وقتي كارها را با نام خدا شروع مي) 2

  .استچون نام خدا بهترين سرآغاز ) 3

  .دهند چون كارهايمان را ديگران برايمان انجام مي) 4

  دهد؟ مي» اُ«در كدام كلمه، صداي » و«ي  نشانه - 2
  2208  24/08/92  %74  %88  

  ورزش) 4  خواهر) 3  خودكار) 2  سوزن) 1

  دارد؟ تفاوتدر كدام كلمه با ساير كلمات ) و(ي  صداي نشانه - 3
  461  10/05/93  %77  %87  

  صورت) 4  روان) 3  گروهي) 2  آموزگار) 1

بندي كنيم، كدام  ها را دسته ايم، چند تا از آن اگر بخواهيم از ميان كلماتي كه در زير آورده - 4

  بندي درست است؟ دسته

  »آب -شير -مانتو - شلوار -پيراهن -دوغ«
  1731  21/09/93  %72  %87  

  شير -مانتو -شلوار) 2  آب  -شلوار -پيراهن) 1

  شلوار -آب -شير) 4    آب -شير -دوغ) 3



 
  
  
  

 11 ستايشـ  يادآوريسطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480 :كد كتاب
فارسي دوم دبستان

  گيرند؟ ها در يك دسته جاي مي ي كلمه همه  در كدام گزينه - 5
  1839  26/10/93  %56  %87  

  زنبور -سوسك -پروانه) 2  بستني -بشقاب -شكالت) 1
  موش -گوسفند -گل) 4  پليس -دوچرخه -هواپيما) 3

  در كدام گزينه تمامي كلمات نياز به تشديد دارند؟ -6
  1731  21/09/93  %71  %86  

  تولد -محمد -اول -توجه ) 2  دقت -خيابان -اره -نرده) 1
  خيابان -اره -توجه -تصوير ) 4  تشكر -پايين -بچه -تغيير) 3

خواهد تاريخ تولّدش را روي تخته براي دوستانش بنويسد، كدام گزينه شكل صحيح  پريسا مي - 7
  نوشتن تاريخ تولّد اوست؟

  2382  22/09/92  %54  %86  

1 (04/13/1382  2 (1382/04/13  3 (13/04/1382  4 (04/1382/13  

  هاي زير است؟ ي كلمه كدام گزينه، مرتّب شده - 8
  »هايم خواهم، ياري، تا، تو، هميشه، موفّق، از، در، شوم، درس مي«

  606  04/05/92  %62  %82  

  .هايم موفّق شوم خواهم تا هميشه در درس از تو ياري مي) 1
  .م هميشههاي خواهم ياري تا موفّق شوم در درس از تو مي) 2

  .هايم هميشه موفّق شوم خواهم از تو ياري تا در درس مي) 3
  .هايم شوم خواهم براي هميشه موفّق در درس از تو ياري مي) 4

  ؟نيستمفهوم  هم» جز نام تو، نيست بر زبانم/ اي ياد تو مونس روانم«كدام گزينه با بيت  - 9
  581  15/05/95  %35  %82  

  نيايد) كسي(ياد تو ياد كس  با/ بي ياد توام نَفَس نيايد) 1
  نام تو كليد هر چه بستند/ اي كارگشاي هرچه هستند) 2

  ها  افتاده چو روح در روان/ ها اي ياد تو بر دل و زبان) 3
  ي تنهايي  و اي ياد توام مونس، در گوشه) / ناخوشي(اي درد توام درمان، در بسترناكامي ) 4



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  12 ستايشـيادآوريفارسي دوم دبستان

 هاي دشوار سؤال
  

 

  .پاسخ دهند سؤال 40به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  شانتظار داريم دان

  .پاسخ دهند سؤال )6يا  5(به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 7به بيش از  سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 

  زينه با توجه به تصاوير زير درست است؟امالي كدام گ - 10
  1749  23/08/93  %61  %78  

  خرشيد) ب ،خوروس) الف) 1

    خورشيد) ب ،خروس) الف) 2

  خرشيد) ب ،خروس) الف) 3

  خورشيد) ب ،خوروس) الف) 4

 ي نوشتاري هستند؟ در ميان حروف زير، چند حرف داراي چهار نشانه - 11

  »غ –ه  –ع  –ر  –ز «
  515  28/06/93  %26  %76  

  يك) 2    دو) 1

 سه) 4    چهار) 3

به ترتيب از راست به (؟ندا دومين حرف از حروف الفبا در كدام گزينه آمده و  سومين و سي - 12

  )چپ
  606  04/05/92  %49  %75  

  پ، ي) 1

  ت، ه) 2

  ث، و) 3

  پ، و) 4

 )ب( )الف(



 
  
  
  

 ستايشـ  يادآوريسطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480:كد كتاب
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فارسي دوم دبستان

  دهد؟ مي ترتيب حروف الفبا نشان  كدام گزينه، كلمات زير را به - 13

  »امين -قرمز -جمله -گذشته -پيدا - دوست -گم -بترتي - الفبا -حروف«
  1731  21/09/93  %37  %72  

  گذشته  -گم -قرمز -دوست -حروف -پيدا -جمله -ترتيب -الفبا -امين) 1

  گم -گذشته -دوست -قرمز -جمله -حروف -ترتيب -پيدا -الفبا -امين) 2

  مگ -گذشته -قرمز -دوست -حروف -جمله -ترتيب -پيدا -امين -الفبا) 3

  گذشته -گم -دوست -قرمز -جمله -حروف -پيدا -ترتيب -امين  -الفبا) 4

 هاي زير، چند واژه، احتياج به تشديد دارند؟ در بين كلمه - 14

 »اهميت، خانه، رعايت، قصه، منظم، هفته«

  449  27/04/93  %35  %69  

  يك ) 1

  دو) 2

  سه) 3

 چهار) 4

 ؟ندارد» اي«كدام كلمه صداي  - 15

  449  27/04/93  %49  %68  

  شيرين )1

  بيدار )2

  ليوان )3

 يحيي )4

  



  
  
  
سطحي هاي سهمجموعه كتاب    14 تايشسـيادآوريفارسي دوم دبستان

 هاي دشوارتر سؤال
   

 

  .پاسخ دهند سؤال 3به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال )5يا  4(به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 6 به بيش از سؤال 10به باال از هر   6250ن ترازهاي آموزا انتظار داريم دانش
 

 ؟ندارداحتياج » تشديد«كدام گزينه، به  -16

  449  27/04/93  %55  %65  

 پايين) 4  دقت) 3  حتي) 2  بچه) 1

 ترتيب از راست به چپ ششمين و نوزدهمين حرف از حروف الفباي فارسي چيست؟ به - 17

  1087  12/07/92  %34  %55  

 ط -پ) 4  ظ -چ) 3  ط -ج) 2  ض -ث) 1

وگو، گروه، با، هم، اعضاي، خود، را، و، نظر، كردند،  گفت«ي كلمات  شده كدام جمله، مرتّب - 18

 باشد؟ مي» نوشتند

  284  13/04/93  %32  %55  

  .وگو باهم نوشتند نظر اعضاي گروه را با گفت) 1

  . وگو كردند و نظر خود را هم نوشتند گروه با اعضاي خود گفت) 2

  .وگو كردند و نظر خود را نوشتند اعضاي گروه با هم گفت) 3

 .وگو اعضاي گروه و نوشتند نظر خود را كردند گفت) 4

 .خواهد بود............. ي زير، يك جمله بسازيم، آخرين كلمه،  هاي درهم ريخته اگر با كلمه - 19

 »كنيم، آن، كنيم، را، پيشنهادها، رعايت تالش، كه، مي«

  240  24/05/93  %33  %54  

  كنيم) 2    كنيم مي) 1

  پيشنهادها) 4    رعايت) 3



 
  
 
 
 
 

 ي كالس ما كتابخانه ـ 1درس  سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480 :كد كتاب

119
فارسي دوم دبستان

  ) فارسي 6ي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 37
ها كه بخش مهمي از  از بين رفتن جنگل سوزي و روشن كردن آتش در جنگل ممكن است باعث آتش

  .طبيعت هستند، بشود

 ) نگارش فارسي 16و  فارسي 8و  7هاي  صفحه( - »4«ي  گزينه - 38

  :ها بررسي گزينه. شود ها اضافه مي به آن» اي«باشد كه  مي» ا«، »4«ي  ي كلمات گزينه صداي آخر همه
  اي تازه -گروهي -اي پاكيزه -اي ستاره: »1«ي  گزينه
  اي رايانه -اي مجلّه -نگاهي - اي نامه: »2«ي  هگزين
  كوهي -اي محلّه - اي ايستاده -اي قصه: »3«ي   گزينه
 اي خانه -اي نماينده -اي ساده -اي روزنامه: »4«ي  گزينه

  ) فارسي 9ي   صفحه( - »1«ي  گزينه - 39
  بيانم دانا و خوش/ من يار مهربانم) الف
  من يار پنددانم/ پندت دهم فراوان) ب
  من يار مهربانم/ از من مباش غافل )پ

  ) نگارش فارسي 17ي  صفحه( - »1«ي  گزينه - 40
  » .ها مفيد نيستند بعضي از كتاب«

  ) نگارش فارسي 18ي  صفحه( - »2«ي  گزينه - 41
آموزگار از هر يك . كرد ي ميسپر الم و احوالسآموزان  او با دانش. تاده بودسآموزگار در كالس اي

  .رنگي از داخل پاكت بردارد و در گروه خود قرار بگيردخواست، تا يك برگ كاغذ  مي

 )نگارش فارسي 16ي   صفحه( - »4«ي  گزينه - 42

= اي+ خانه : اضافه كرد» اي«توان به آخر آن،  دهد و مي مي» ا«، صداي »خانه«ي  در پايان كلمه» ه«حرف 
 اي خانه

 )كتاب فارسي 9ي  صفحه( - »2«ي  گزينه - 43

 .باشد مي» كتاب«ي  سروده است و درباره» شريف يميني عباس«را » يارِ مهربان«شعر 



  
  
 
 
 
 

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  ي مامسجد محلّهـ2درسفارسي دوم دبستان

120

 ) فارسي 9و  2هاي   صفحه( - »2«ي  گزينه - 44

 .است» نظامي«ي  سروده» بهترين سرآغاز«و شعر » شريف عباس يميني«ي  سروده» يار مهربان«شعر 

 ) فارسي كتاب 7ي  صفحه( -»1«ي گزينه - 45

اند ولي  ساخته شده» فكر، گروه و كالس+ هم « ترتيب از به» كالس گروه و هم فكر، هم هم«كلمات 
 .گونه نيست اين» همايون«

 ) فارسي 5ي  صفحه( -»4«ي گزينه - 46

 .است» فكري كردن و سودمند هم«ترتيب  به» مشورت و مفيد«هاي  معناي صحيح واژه

  ) فارسي 9ي   صفحه( - »4«ي  گزينه - 47
ي ما است، بيان شده است؛ اما  كننده ريها، به نوعي اين موضوع كه كتاب، دوست و يا در ساير گزينه

تواند  زبان بودن، مي شود كه كتاب با وجود بي ي اين موضوع سخن گفته مي ، تنها درباره»4«ي  درگزينه
  .صحبت كند

 ) فارسيكتاب  2ي  صفحه( -»2«ي گزينه - 48

 .كند صحبت مي» خداوند«كه شاعر شعر است، با » نظامي«در شعر صورت سؤال 
 

 ي ما جد محلّهـ مس 2درس 

 ) فارسي 16و  12ي ها صفحه( -»3«ي گزينه - 49

. شود خوانده مي» صورت«ي  ها، مانند كلمه در آن» و«ي  ، نشانه»او«و » چوب«، »زود«، »روز«هاي  در كلمه
 )دهد مي» او«صداي (

 ) فارسي 10ي   صفحه( - »4«ي  گزينه - 50

 .ي، رايانه و عكّاسي داشتهاي آموزش قرآن، نقّاش ي مهدي، كالس ي خانواده مسجد محلّه

 ) فارسي 12ي  صفحه( - »1«ي  گزينه - 51

 .شود در هر سه كلمه خوانده نمي» و«ي  نشانه» 1«ي  تنها در گزينه



 
  
 
 
 
 

 ي مامسجد محلّه ـ 2درس  سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480 :كد كتاب

121
فارسي دوم دبستان

 ) فارسي 10ي   صفحه( - »4«ي  گزينه - 52

آييم، از  وقتي براي خواندنِ نماز به مسجد مي. ي خداست مسجد، خانه«  :امام جماعت بعد از نماز گفت
 » .توانيم كارهاي خوب و بزرگ انجام دهيم فكري، مي شويم و با هم باخبر مي ديگر حال يك

 ) فارسي 14و  13هاي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 53

كردند و براي بيرون كشيدن چغندر از زمين هم به  ها كمك مي هاي پيرزن و پيرمرد، هر سال به آن نوه
 .رفتند ميها  كمك آن

  ) فارسي 10ي   صفحه( -4«ي  گزينه - 54
  .كردند ند نفر با شيريني و شربت از مردم پذيرايي ميچ

  )فارسي 12ي  صفحه( -»1«ي گزينه - 55
شود با ايمان ولي اگر به ابتداي كلمات ديگر اضافه كنيم،  اضافه كنيم مي» با«، »ايمان«اگر به ابتداي 

  . دنشو معني ساخته مي كلمات بي

 ) فارسي 10ي   صفحه( - »4«ي  گزينه -56

 .زاستند و نماوخ ه، ميزال، تاحخوش: ا ه امالي صحيح كلمه

 ) نگارش فارسي 11و  فارسي 12هاي    صفحه( - »2«ي  گزينه - 57

  »اُ«صداي  خورشيد و خوراكي 
  »او«صداي آموز دانش
  »وِ«صداي نوشته

 .صدا ندارد» و«ي  ، نشانه»تن، خواب و خوارخواهش، خواس«هاي  در كلمه

 ) فارسي 12ي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 58

» حوصله+ با«، »3«ي  كلمه است و به آن اضافه نشده است، اما در گزينهخود جزء » با«ها،  ي گزينه در همه
 .يعني كسي كه صبر و حوصله دارد
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 ) فارسي كتاب 12ي  صفحه( -»1«ي گزينه - 59

 .دهد مي» او«صداي » سرود، پول، روستا و درود«ي  ر واژهدر چها» و«ي  نشانه

 .دهد مي» وِ«صداي » نَوه، برَويد و ميوه«ي  در سه واژه» و«ي  نشانه

 ) فارسي كتاب 10و   5، 4، 2ي ها   صفحه( -»1«ي گزينه -60

  :هايي كه غلط اماليي دارند شكل درست واژه
 پرندگان  -خواستند مي  -گزار سپاس

  ) فارسي 14و  13ي ها صفحه( - »3«ي  گزينه -61
ها تقسيم شد، بركت  ، چون چغندر بسيار بزرگ بود و ميان همسايه»چغندر پربركت«بر اساس داستان 

  .زيادي داشت

 )كتاب فارسي 10ي  صفحه( - »3«ي  گزينه - 62

 .احتياج به تشديد دارند» تشكّر، بنّايي، محلّه«ي  سه كلمه

  ) فارسي 12ي   صفحه( - »2«ي  گزينه - 63
  .دهد مي» او«صداي » و«ي  نشانه» 2«ي  مي كلمات گزينهدر تما
  .بدون صدا» خواهش«و » واو« صداي » سماور«، »او« صداي » بود و كوه«: » 1« ي گزينه
  .»او« صداي » بانو«و » واو« صداي » وقت، نانوا و سرو«: » 3« ي  گزينه
  .ن صدابدو» خواهر«و » واو« صداي » كوير، واژه و وسط«: »  4« ي  گزينه

 ) فارسي 10و  9، 5، 4، 2هاي  صفحه( - »4«ي  گزينه - 64

  :ها عبارت است از امالي چهار واژه نادرست است كه امالي صحيح آن
 »غافل -نظم -سپاسگزار -نشاط«

  ) فارسي 12ي  صفحه( - »3«ي  گزينه -65
  »باحجاب -المثل ضرب«: امالي صحيح كلمات نادرست



 
  
 
 
 
 

 ها ي خرگوش مدرسه ـ 4درس  سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480 :كد كتاب
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فارسي دوم دبستان

 ) فارسي 27و  26، 12، 5ي  ها صفحه( -»3«ي گزينه - 119

 .كنيم ترها، انتخاب مي كتاب خوب را هم مانند دوست، پس از مشورت با بزرگ

 ) فارسي 30و  21، 9، 2ي ها  صفحه( -»3«ي ينهگز - 120

  : معناي صحيح كلمات صورت سؤال
 .اراده براي انجام كاري: تصميم/ سالمتي: تندرستي/ خبر ناآگاه، بي: غافل/ خوار همدم، غم: مونس

 )با اراده: مصمم(

 ) فارسي 27ي   صفحه( - »2«ي  گزينه - 121

 .معني هستند با يكديگر هم» سودمند و مفيد«و » ريگزا تشكّر و سپاس«، »كمك و همكاري«: هاي كلمه

  )فارسي 27ي  صفحه( - »1« ي گزينه - 122
  .ها است مخالف اين كلمه» سريع«ي  هم معني هستند ولي كلمه» آهسته، يواش و آرام«هاي  كلمه

 ) فارسي 27ي  صفحه( -»4«ي گزينه - 123

 .معني نيستند هم» تر كوتاه و كم«هاي  واژه

 ) فارسي 27 ي صفحه( -»3«ي گزينه - 124

 .ي خلق، آفرينش است مترادف كلمه

 ) فارسي 27ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 125

 .گويند دهد و به آن تنوين مي مي» ـَ ن«صداي » فعالً و لطفاً«هايي مانند  در پايان كلمه» اً«شكل 

 )فارسي 28و  13، 10، 4هاي  صفحه( - »4«ي  گزينه - 126

  .هيچ غلط اماليي وجود ندارد» 4«ي  در گزينه
  :ها ي گزينهبررس
  نظافت نضافت : »1«ي  گزينه
  چغندر چقندر : »2«ي  گزينه
 خواستند مي خاستند  مي: »3«ي  گزينه



  
  
 
 
 
 

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  چوپان درستكارـ5درستانفارسي دوم دبس
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 ) فارسي 27ي  صفحه( - »4« ي گزينه - 127

  خيلي و بسيار/ تالش و كوشش/ پاسخ و جواب: هاي مترادف كلمه
 .اضافي است» اول«ي  بنابراين واژه

 )فارسي 25ي  صفحه( - »2«ي  گزينه - 128

  .قرار دهيم) ؟(ي پرسشي است و بايد در پايان اين جمله، عالمت سؤال  ي سؤال، جمله جمله
 » داشته باشيم؟ هاي سالمي چه بايد بكنيم تا گوش«

 

 ـ چوپان درستكار 5درس 

  

 ) نگارش فارسي 40ي  و صفحه فارسي 33ي  صفحه( - »3«ي  گزينه - 129

 .مخالف يكديگر هستند» خارج«و » داخل«كلمات 

 ) فارسي 33ي  صفحه( - »4«ي  گزينه - 130

  .معنا هستند ، هم»4«ي  ديگر هستند ولي كلمات گزينه مخالف يك» 3و  2، 1«هاي  كلمات گزينه

 ) فارسي 34ي    صفحه( - »4«ي  گزينه - 131

 »ها ها و باغبان ها، درخت ها، گل باغ« :اند از كلمات جمع در متن عبارت

 ) فارسي 32ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 132

اين است كه هر چيز بزرگي، ذره ذره جمع شده و بعد » 3«ي  مفهوم مثل صورت سؤال و بيت گزينه
 .بزرگ شده است

 ) نگارش فارسي 39ي  صفحه( -»4«ي گزينه -133

 .آمده است» 4«ي  گزينه در» رقصيد«و » همفكري«هاي  ي واژه حروف در هم ريخته

 ) فارسي 35 ي صفحه( - »4« ي گزينه - 134

 ».پرسي كرد، گل با ناز خوابيد، پروانه خنديد پروانه احوال«: »پرسي احوال«با توجه به شعر 



 
  
 
 
 
 

 چوپان درستكار ـ  5درس  سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480 :كد كتاب
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 ) فارسي 32 ي صفحه( - »3« ي گزينه - 135

 . المثل را چوپان به صاحب گوسفندان گفت اين ضرب

 ) يفارس 33و  32هاي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 136

 .در ارتباط است» گذاري و دورانديشي سرمايه«المثل با  مفهوم اين ضرب

 ) فارسي 34و  26، 12، 5ي  ها صفحه( -»3«ي گزينه - 137

 .كنيم ترها، انتخاب مي كتاب خوب را هم مانند دوست، پس از مشورت با بزرگ

 ) فارسي 34ي   صفحه( - »4«ي  گزينه - 138

 .جمع نيست» آسمان«ي  كلمه

 ) فارسي 33ي  و صفحه نگارش فارسي 40ي   صفحه( - »1«ي  گزينه - 139

 .مخالف هم هستند» گرم و سرد«كلمات 

 )فارسي 33و  32هاي  صفحه( -»3«ي گزينه - 140

ها  اين است كه هر چيز بزرگ و با ارزشي، حاصل تالش» 3«ي  ي گزينه مفهوم مثل صورت سؤال و جمله
 .هاي كوچك و مداوم ما است و زحمت

 ) نگارش فارسي 39ي  صفحه( -»4«ي گزينه - 141

 .آمده است» 4«ي  در گزينه» قطره«و » گوسفندان«هاي  ي واژه حروف در هم ريخته

 ) فارسي 35ي   صفحه( - »2«ي  گزينه - 142

 .است» محمود كيانوش«اثر » پرسي احوال«شعر 

 )فارسي 34ي  صفحه( - »3«ي  گزينه - 143

 .اند جمع بسته شده» ها«ها و شيرها با عالمت  هاي آب كلمه

 ) نگارش فارسي 37و  فارسي 33ي  صفحه( - »3« ي گزينه - 144

 .است» دشمن«ي ، كلمه»دوست«ي مخالف كلمه و است» كوتاه«ي ، كلمه»بلند«ي مخالف كلمه



  
  
 
 
 
 

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  كوشا و نوشاـ6درسفارسي دوم دبستان

134

 ) نگارش فارسي 39و  38هاي  و صفحه فارسي 34ي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 145

 ) ها نسانا= ها+ انسان. (باشد اي آمده است كه جمع مي كلمه» 3«ي  تنها در گزينه

 ) فارسي 35ي  صفحه( -»2«ي گزينه - 146

  :صورت كامل شعر به شكل زير است
 .آرام رقصيد/ پروانه دورش./ با ناز خوابيد/ گل، بازتر شد

 ) فارسي 35 ي صفحه( -»3«ي گزينه - 147

 .كنند ، شعر صورت سؤال را كامل مي»3«ي  كلمات گزينه

 ) فارسي 32ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 148

ي تمام كارهاي خوب و بد ما  ، نتيجه»قطره قطره جمع گردد؛ وانگهي دريا شود«مثل ال با توجه به ضرب
 .گردند شوند و به خود ما برمي شوند و زياد مي كم جمع مي كم

 ) نگارش فارسي 37ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 149

 .، مخالف هستند»3«ي  در گزينه» تاريك و روشن«كلمات 

  )نگارش فارسي 37ي  صفحه( -»2«ي گزينه - 150
  ».ها، مشغول بازي بودند اي از بچه عده«: ي مرتّب شده ملهج

  .است» اي عده«اولين كلمه، 
 

 ـ كوشا و نوشا 6درس 

  

 ) فارسي 39 ي صفحه( - »3« ي گزينه - 151

 . ها وجود دارد ي آن در كلمات صورت سؤال، جزء مشترك است كه در همه» كوش«

 ) ش فارسينگار 45ي  و صفحه فارسي 40ي  صفحه( - »3«ي  گزينه - 152

، »راه«ي  ي آخر كلمه است؛ در حالي كه نشانه» ا«، »فايده«و » ميوه«هاي  ي آخر كلمه نشانه» 3«ي  در گزينه
»باشد مي» ه. 



 
  
 
 
 
 

 كوشا و نوشا ـ 6درس  سطحيهاي سهمجموعه كتاب 5480 :كد كتاب
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فارسي دوم دبستان

 ) فارسي 38تا  36هاي   صفحه( - »4«ي  گزينه - 153

 .طوطي به نوشا گفت كه اول خوب ديدن و خوب گوش كردن را ياد بگيرد و تمرين كند

 ) فارسي 39ي  حهصف( -»3«ي گزينه - 154

  .هم آمده است» 3«ي  است كه در گزينه» آموز«هاي صورت سؤال  بخش مشترك ميان واژه
  :ها بررسي كلمه

 آموز+ كار / آموز+ هنر / آموز+ نو / آموز +  دانش

 ) فارسي 38ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 155

 .شاعر بيت صورت سؤال، فردوسي است

 ) فارسي 38ي  صفحه( -»2«ي گزينه -156

 ».شود مي) جوان(با دانش، دل پير، برنا . كه دانا باشد، تواناست هر كسي«: ت صورت سؤالمعني بي

 .ستايش شده است» دانايي«پس در اين بيت، 

 ) فارسي 38تا  36و  32ي ها   صفحه( -»3«ي گزينه - 157

 .تصميم و نصيحت: صورت صحيح كلمات غلط عبارتند از

 ) فارسي 39ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 158

هم » هنرور«ي  است كه در كلمه» هنر«، »هنرستان، هنرمند و هنرآموز«هاي  ين واژهبخش مشترك ب
 .آمده است 

 ) فارسي 39ي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 159

» دانش، دانا و دانشمند«هاي  مشترك است و در كلمه» علم«ي  ، كلمه»تعليم، معلوم و عالم«هاي  در كلمه
 .مشترك است» دان«ي  كلمه

 ) فارسي 42و  41ي ها صفحه( -»2«ي گزينه -160

 .خواست كهن و مي: صورت صحيح كلمات غلط



  
  
 
 
 
 

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  كوشا و نوشاـ6درسفارسي دوم دبستان
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 ) نگارش فارسي 43و  فارسي 39ي   صفحه( -  »3«ي گزينه -161

رو بخش و جزء  ي خنده است كه با كلمه» خواست«خواست و خواستگار،  هاي مي جزء مشترك ميان كلمه
 .مشترك ندارد

 )ارسينگارش ف 42ي  و صفحه فارسي 27ي  صفحه( -»3«ي گزينه - 162

معني  باشد، پس اين دو كلمه هم مي» كوشش«، »تالش«معني  است و هم» خيلي«، »زياد«ي  معني كلمه هم
 .هم نيستند

  ) فارسي  38ي  صفحه( - »2«ي  گزينه - 163
  .كنند را بيان مي و دانش و بيت صورت سؤال اهميت فراگيري علم» 2«ي  گزينه

 )فارسي 41ي  صفحه( - »3«ي  گزينه - 164

شود همه از ما دوري كنند ولي حفظ آرامش در هنگام  باعث مي» 3«ي  جز گزينه به ها ي گزينه همه
 .شود هميشه دوستان زيادي داشته باشيم عصبانيت، اخالق خوبي است كه باعث مي

 ) فارسي 39ي  صفحه( -»2«ي گزينه -165

آمده  هم » ران سخن«ي  است كه در كلمه» سخن«، »چين گو و سخن سخن«هاي  بخش مشترك بين واژه
 .است

 ) فارسي  39ي  صفحه( -»4«ي گزينه - 166

 . ها جزء مشترك وجود ندارد ميان كلمه» 4«ي  در گزينه

 ) فارسي 40ي  صفحه( -»1«ي گزينه -167

صداي » نامه، شكوفه، پرنده، دونده، دفعه، سايه، پايه و شاخه«ي  در پايان هشت واژه» ه ، ـه«هاي   نشانه
»ه و گروه«ي  دهند ولي در پايان شش واژه مي» ادارند» هـ«صداي » ماه، كوه، شبيه، چهارراه، م. 

 ) فارسي 41و  36، 32ي ها صفحه( -»1«ي گزينه -168

هنگام مرتّب كردن اگر دو . آمده است» 1«ي  ها براساس حروف الفبا در گزينه ترتيب صحيح كلمه
  .كنيم و به آن توجه ميمانند هم باشد، به سراغ حرف دوم رفته  ها كلمه داشته باشيم كه حرف اول آن
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 ) فارسي 68ي  صفحه( - »4«ي  گزينه - 219

  :ي ابيات ل شدهصورت كام
  باشم، بلدم راست بگويم آينهبلدم / ، بزنم شانه به مويممرتّببلدم پاك و «

 »بلدم مردم دنيا، همه را دوست بدارم/  بكارمبلدم روي لب تو، گل لبخند 

 ) نگارش فارسي 66ي   صفحه( - »3«ي  گزينه - 220

 .كند چيز نگاه مي  نقّاش، بادقّت به همه

 ) رسيفا 69ي  صفحه( -»4«ي گزينه - 221

 .متن صورت سؤال يك حكايت است

 )نگارش فارسي 68ي    صفحه( -»4«ي گزينه -222

  نابينا= بينا + نا / نااميد= اميد + نا / ناآشنا = آشنا + نا 
» بي«توان با  اين كلمه را مي. شود معني مي اضافه كرد، چون كلمه بي» نا«توان  نمي» ايمان«ي  ولي به كلمه
  :همراه كرد

 ايمان بي= ايمان + بي 

 ) فارسي 67 ي صفحه( -»3«ي گزينه -223

 .باشد صحيح مي» خواهند رفت رفتند «

 ) فارسي 67ي  صفحه( -»4«ي گزينه - 224

 .است» خواهد فهميد«صورت  به» 4«ي  صورت صحيح گزينه» 3و  2، 1«هاي  مطابق الگوي گزينه

 ) فارسي 66و  65ي ها  صفحه( - »4«ي  گزينه - 225

  .ها جزو هنرمندان هستند نقّاش: » 1«ي  ينهگز
  .كند سفالگر با گل چيزهاي زيبا درست مي: »2«ي  گزينه
 .گيرد، هنر است هر كاري كه بادقّت و فكر انجام : »3«ي  گزينه




