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  آزمون اول
  24تا  8 هاي صفحه :نگارش فارسي و  35تا  8ي ها صفحه :فارسي 

  ها ر زيبايي، كوچ پرستوها، راز نشانهستايش، آفريدگا
   33تا  2 هاي صفحه :رياضي 

  اعداد و الگوها، كسر
  20تا  1هاي  صفحه :علوم 

  ها در زندگي، انرژي نياز هر روز ما زنگ علوم، مخلوط
  18تا  2هاي  صفحه :مطالعات اجتماعي 

  ، ي ماست، خريد و فروش ي ما، اينجا محلّه همسايهي ما،  محلّه(
  )ي ما ي محلّه ، نقشه لّهر محد

   27تا  8هاي  صفحه :هاي آسمان  هديه
  رويم ، ما به مسجد مي... خواست برويد،  اي كه نمي دانه
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 يك از ابيات داده شده، با بيت زير ارتباط دارد؟  كدام  .1

ــيار« ــر هوش ــبز در نظ ــان س ــرگ درخت  ب
  

 هر ورقش دفتري است معرفت كردگـار   
  

  فردا همه از خاك تو برخواهد رست/ اين سبزه كه امروز تماشاگه توست  )1
  ت بهار و باغ و گل از او نشان اس/ بوي گل نهان است خدا در رنگ و )2

  ي نامحرم زد  دست غيب آمد و بر سينه/ مدعي خواست كه آيد به تماشاگه راز  )3

  آدم آورد در اين دير خراب آبادم/ من ملك بودم و فردوس برين جايم بود  )4

  
 است؟ متفاوتاي وجود دارد، كه با بقيه  در كدام گزينه كلمه  .2

  ، بازاراصفهان، شيراز )2  ماشين، اتوبوس، موتورسيكلت  )1

  مداد، دفتر، تراش  )4    بع دايره، مثلّث، مر )3

  
 شود؟ كلمات كدام گزينه كامل مي باجاهاي خالي شعر زير  .3

..............................ســـــــار از شـــــــاخه
  

  ..............................بــــــــال زد تــــــــا   
  

ــبزه و  ــا سـ ــت بـ ..............................گفـ
  

  ..............................هـــــــــر چـــــــــه را  
  

  

  گفت و شنيد/ باغ / ي دشت  پهنه/ پريد  )1
  گفت كالغ/ گل / ته باغ / پريد  )2

  گفت و شنيد / گل / دشت  ي پهنه/ جهيد  )3
  گفت كالغ/ باغ / ته باغ / جهيد  )4

 ، آفريدگار زيباييكتاب درسي17يصفحهمرتبط با شعر حفظي خبر داغ  

  ي، آفريدگار زيبايكتاب درسي14يصفحهآموزيمرتبط با واژه

  ، آفريدگار زيباييكتاب درسي13يصفحهمكمل با متن درس

 1آزمون
  فارسي

  ها آفريدگار زيبايي، كوچ پرستوها، راز نشانهستايش، 
 24تا  8ي  ها صفحه:نگارش فارسي/ 35تا8يهاصفحه:فارسي
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 است؟ نادرست، كدام گزينه »كوچ پرستوها«با توجه به درس  .4

  .هاي سال گذشته است ستوهاي از راه رسيده، يافتن النهنخستين كار پر )1

  .آموزند پرستوهاي جوان، ساختن النه را از پدر و مادر خود مي )2

  . خوابد ها مي گذارد و دوازده روز روي آن هر پرستو چهار تا شش تخم مي )3

  . كند تغييرات هوا يكي از خطراتي است كه در زمان كوچ، پرستوها را تهديد مي )4

  
 است؟ متفاوتدر پايان كدام جمله با ساير جمالت » عالمت نگارشي«  .5

  .ها تاب نياوردند شاخه )2  .  روم من امروز به پارك مي: سارا گفت )1

  . چطور خدا را پيدا كنم )4    . داد كسي جوابش را نمي )3

  
 وجود دارد؟ غلط امالييباتوجه به معني جمالت، در كدام گزينه  .6

  .  اكسيژن يكي از عوامل اصلي حيات انسان است )2  . وستانمان را در جمع خوار كنيمنبايد د )1

  . گذاري كرد خوان بزرگ تاج )4  .  سينا گلي از باغ چيد و خار در دستش فرو رفت )3

  
 است؟ نادرستهاي زير  يك از مصراع مفهوم كدام  .7

  .ديدتوان  خدا را با چشم نمي: تو را ديدم، خدايت را نديدم )1

  . ي وجود خداست هاي طبيعت، نشانه زيبايي: بهار و باغ و گل، از او نشان است )2

  . آهو به سوي دشت حركت كرد: آهو از دشت گريخت )3

  .روباه پريد و طعمه را برد: روبهك جست و طعمه را بربود )4

  ، ستايش و آفريدگار زيباييكتاب درسي35و8،17يهافحهصمرتبط با شعر حفظي  

  ها ، راز نشانهكتاب درسي32يصفحهآموزيمرتبط با واژه

  ، كوچ پرستوهاكتاب درسي22يصفحهمرتبط با دانش زباني

  ، درس كوچ پرستوهاكتاب درسي21تا18يصفحهمرتبط با متن درس
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 مربوط به كدام شاعر يا نويسنده است؟ ترتيب بههريك از آثار زير،  .8

 شعر خبر داغ   غشعر روباه و زا وجو  داستان در جست  شعر خدا

  حبيب يغمايي/ نيا  شكوه قاسم/ محمد ميركياني / آبادي  پروين دولت )1

  نيا  شكوه قاسم/ حبيب يغمايي / محمد ميركياني / پروين اعتصامي  )2

  حبيب يغمايي/ نيا  شكوه قاسم/ كلر ژوبرت / پروين اعتصامي  )3

  نيا شكوه قاسم/ حبيب يغمايي / كلر ژوبرت / آبادي  لتپروين دو )4

  
 وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير چند  در ميان واژه  .9

 معذرت  تغيرات  معتدل  صنوبر  ارقواني  صطح زمين  صحبت 

    دو  )1

  سه )2

    چهار )3

  پنج )4

  
 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بههاي زير،  معني واژه  .10

 پهنه  پيمودن  معتدل  طعمه  از س حيلت

  عريض/ پشت سرگذاشتن / متوسط / شكار / مكّار  )1

  عريض/ طي كردن / متوسط / خوراك / زيرك  )2

  سطح/ طي كردن / نه سرد و نه گرم / خوراك / مكّار  )3

  سطح / پشت سر گذاشتن / نه سرد و نه گرم / شكار / زيرك  )4

  

 ، كوچ پرستوهاكتاب درسي35و10،12،19،20يهاصفحهمرتبط با متن

 ، كوچ پرستوهاكتاب درسي35و17،19،21،34يهاصفحهمرتبط با متن

 ، آفريدگار زيباييكتاب درسي34و8،17،23يهاصفحهمرتبط با متن
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 ما وارد چه سالي شديم؟ اين عدد چند رقمي است؟ امسال فرزندان عزيزم .11

حروف  رقم و بهه ب و داده قرار مكاني ارزش جدول در را آن ،داده عدد اين سال را با شكل نشان
  . بنويسيد

 

  

  
ي  به نظر شما در هر يك از وسايل نقليه. خواهند با يكي از وسايل زير به سفر بروند ي سهيل مي خانواده .12

 . ها را به هم وصل كن گيرند؟ آن قريبي چند مسافر جاي ميطور ت به ،زير
 

  نقليه ي وسيله  نفرات
     نفر 5  
     نفر 100  
    نفر 500  
    نفر 40  

  هواپيما    
  اتوبوس    
  اتومبيل    
  قطار    

 

  
 . كامل كنيد با اعداد مناسب جاهاي خالي را  .13

   

  
  

 1آزمون
  رياضي

  اعداد و الگوها، كسر
 33تا2هايصفحه

  الگوها و ، فصل اعدادب درسيكتا4يصفحهفعاليتمرتبط با

  ، فصل اعداد و الگوهاكتاب درسي7يصفحه،9مرتبط با تمرين

  ، فصل اعداد و الگوهاكتاب درسي14يصفحهمرتبط با كار در كالس



 
 
 

  14  

ها چه  شان، آن با توجه به مقدار پول .د به بازار رفتهاي عي الناز به همراه مادرش براي خريد لباس .14

مقدار  برابر باها  جمع خريد آنها طوري باشد كه  خريد آن(. بكش ها خط دور آنتوانند بخرند؟  وسايلي را مي
 ).كاال فقط يك عدد خريداري كنندهر شان باشد و از  پول

  
  

  
 

  

  
,لغ پدر ويدا براي خريد يك اتومبيل يك چك به مب .15 ,25 380 براي كامل . خواهد بكشد تومان مي 000

 . كردن چك تو هم به او كمك كن

  

  

  بانك نوروز
  : .................تاريخ

  ريال ....................................................................مبلغ به رقم 
  ريال .......................................................................به حروف 

 امضاء

  الگوها، فصل اعداد وكتاب درسي16يصفحه3فعاليتمكمل

  ، فصل اعداد و الگوهاكتاب درسي17يصفحه،3مكمل كار در كالس



  
  
 

 15  

  

 او چند تومان عيدي گرفته است؟ . هستندهاي سينا  يهاي زير، عيد پول  .16

 
  ششصد و هشتاد هزار تومان )2  هشتصد و هشتاد هزار تومان  )1

 شصت و هشت هزار تومان )4  و هشت هزار تومان هشتاد  )3

  

از باال به ( پنجمين شكل يك الگو باشد، سومين شكل اين الگو چند دايره دارد؟ اگر شكل  .17

 .)شود پايين يك رديف دايره در هر مرحله اضافه مي

1( 3  2( 5  3( 9  4( 6 

  

  
 رسد؟ دايره مي 24ه ب ي چندم ها در مرحله با توجه به الگوي زير، تعداد دايره  .18

1( 6  

2( 8  

3( 7  

4( 9 

  1ي  مرحله         2ي  مرحله                  3ي  مرحله                4ي  مرحله                                        

  

  

  ، فصل اعداد وا لگوهاكتاب درسي7يصفحه3مرتبط با تمرين

  ، فصل اعداد والگوهاكتاب درسي9يصفحهفعاليتمكمل

  ، فصل اعداد والگوهاكتاب درسي9يصفحهفعاليتمرتبط با



 
 
 

  16  

  كدام گزينه است؟ ، خروجي ماشيندهد با توجه به كاري كه ماشين انجام مي .19

 

  

 

1(     2(   

  

3(   4(  

  
كيلومتر  677ي امير در ايام نوروز از تهران به سمت يزد حركت كردند و پس از طي كردن  خانواده  .20

 677اس هم ي يزد تا بندرعب فاصله .اس حركت كردندسپس از يزد به طرف بندرعب .جا رسيدند به آن
حركت  ،فاصله داشتكيلومتر  1137اس به سمت بندر چابهار كه حدود پس از بندرعب. كيلومتر بود

 چابهار راه پيمودند؟ ي چند كيلومتر از تهران تا بندرطور كلّ ها به آن. كردند

    دو هزار و چهارصد و نود و يك  )1

  سه هزار و چهارصد و نود و يك  )2

    هزار و دويست و سي و چهار  )3

 چهارهزار و دويست و سي و چهار )4

  

  

  ، فصل اعداد و الگوهاكتاب درسي15يصفحه3مرتبط با تمرين

 ، فصل اعداد و الگوهاكتاب درسي19يفحهصمرتبط با جمع و تفريق كن

3
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1 ،ي كدام ساعت عقربه .21
3

 ساعت را طي كرده است؟ 

1(   2(   3(   4(  

  

  
 چه كسري از شكل زير رنگ شده است؟   .22

1( 6
22   

2( 3
16   

3( 2
18   

4( 1
4   

  
15لوط ي كدام ساعت عدد مخها  عقربه  .23

4
 د؟نده را نشان مي 

1(   2(   3(   4(  

  

  

  ، فصل كسركتاب درسي27يصفحه1مرتبط با كار در كالس

  ، فصل كسركتاب درسي27يصفحه2مكمل كار در كالس

  ، فصل كسركتاب درسي28يصفحه1مرتبط با كار در كالس



 
 
 

  18  

24. 2
7

3هاي يك باغ به شهر اصفهان و  ميوه  
7

هاي  كدام شكل براي نشان دادن ميوه. آن به شهر خمين رفت 

 تر است؟ مانده در باغ مناسب باقي
 

1(     2(   

3(     4(   

 

  

  
4عبارت  ،كدام محور .25 1 3

6 6 6
  دهد؟ را نشان مي 

1(   

2(   

3(   

4(  

 

  ، فصل كسركتاب درسي31يصفحه1مكمل كار در كالس

  ، فصل كسركتاب درسي31يحهصف1مرتبط با كار در كالس
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استفاده كنيم، شكل  شكل اي ، لوزي و ستارههاي مربعي از سيم ،ها به نظر شما اگر در آزمايش حباب .26

 سازيم چگونه است؟  هايي كه با اين سه سيم مي حباب

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

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

  

27.  از طريق تبخير مخلوط ه كنيد و مشخص كنيد كدام مخلوط از طريق صاف كردن و كدام جدولي تهي

 شود؟ جدا مي

  ماست چكيدهي  تهيه آب دريا  ماسه و آب  آب و برنج  گل گاوزبان  ي دم كرده
 

  تبخير  صاف كردن

    

    

    

    

  
 )با مثال(كنند؟  ياستفاده م هاي ديگر چگونه از انرژي آب براي توليد انرژي .28

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

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

  

  ، زنگ علوم كتاب درسي3يصفحهبيني كنيدمرتبط با پيش

  ها در زندگي، مخلوطكتاب درسي13يصفحهوگومكمل گفت

  ، انرژي نياز هر روز ماكتاب درسي20يصفحهمرتبط با علم و زندگي

 1آزمون
   علوم

  ها در زندگي، انرژي نياز هر روز ما زنگ علوم، مخلوط
 20تا1هايصفحه
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 ؟هر كدام ازموارد زير داراي چه نوع انرژي هستند .29

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

  
دو مخلوط جامد در جامد، دو مخلوط جامد در مايع، دو مخلوط مايع در مايع و يك مخلوط گاز در گاز را نام  .30

 . ببريد

  گاز رگاز د  مايع در مايع  جامد در مايع  در جامد جامد

        

  ـــ      

  
 دانشمندان بر چه اساسي است؟ توسط ني پاسخ سؤاالت گوناگونيب پيش .31

  فقط آزمايش  )1

  آوري اطالعات دقيق و جمع ي مشاهده )2

  .دنمصاحبه با افرادي كه در آن زمينه تخصص دار )3

  پرسش از افراد گوناگون )4

  
 هايي استفاده كنيم؟ از چه رنگ لباس براي گرم ماندن ظر شما بهتر است در فصل سرمابه ن  .32

  طوسي )1

  سفيد )2

  زرد )3

  مشكي يره و ت )4

  

  ، زنگ علوم كتاب درسي3يصفحهمرتبط با متن

  ، زنگ علوم كتاب درسي4يصفحهبيني كنيدمرتبط با پيش

  ، انرژي نياز هر روز ماسيكتاب در17يصفحهمرتبط با متن

  ها در زندگي ، مخلوطكتاب درسي8يصفحهمرتبط با فكر كنيد
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 ؟نيستهاي زير جامد در جامد  يك از مخلوط كدام  .33

  هاي خشك مخلوط ميوه )2    آجيل عيد )1

  خاكشير شربت  )4    باقالي پلو )3

  
 دهد؟ محلول مايع در مايع را نشان مي هاي زير يك از ظرف كدام .34

  شربت خاكشير )2    نوشابه  )1

  آرد در آب   )4    گالب  )3

  
 ؟آيد نميحساب  زير يك محلول به كدام مخلوط  .35

    آب قند )1

  دوغ )2

    آب نمك )3

   زعفران دم كرده و صاف شده )4

  
 كدام مخلوط با بقيه تفاوت دارد؟ در مايع روش جداسازي .36

    خاكشيربت شر )1

  چاي شيرين )2

    آب نمك )3

   جوش و نبات آب )4

  

  ها در زندگي، مخلوطكتاب درسي7يصفحهمرتبط با متن

  ها در زندگيط، مخلوكتاب درسي8يصفحهمرتبط با فكر كنيد

  ها در زندگي ، مخلوطكتاب درسي9يصفحهمرتبط با متن و فكر كنيد

  ها در زندگي، مخلوطكتاب درسي13يصفحهفعاليتمكمل



 
 
 

  22  

 شود؟ يك از موارد زير مخلوط مضر براي محيط زيست محسوب مي كدام .37

  ي شيمياييها رنگ )2    داروها )1

  سيمان  )4    ها ادويه )3

  
 دو بيشتر از بقيه است؟ ي احتمال برنده شدن كدام فرد در مسابقه .38

   . چيز نخورد بخوابد و از روز قبل هيچميزان كافي فردي كه  )1

  .فقط از روز قبل آب بنوشدفردي كه  )2

   . خواب كافي دارد و غذاي الزم و آب خورده استفردي كه  )3

  . شوند برنده مي احتمال يكساننفر با  3هر  )4

  
 ؟نوع انرژي مصرف شده در كدام گزينه با بقيه متفاوت است  .39

1(     2(     

3(     4(   

  
 است؟ نشدهدر كدام مورد از انرژي باد براي حركت اجسام استفاده  .40

  بادنما )4  فرفره )3  سقفي ي پنكه )2  بادبادك )1

  

  ها در زندگي، مخلوطكتاب درسي14يصفحهمرتبط با متن

  ، انرژي نياز هر روز ماكتاب درسي16يحهصفمرتبط با متن

  ، انرژي نياز هر روز ماكتاب درسي17يصفحهمكمل تصاوير

  ، انرژي نياز هر روز ماكتاب درسي18يصفحهمرتبط با فكر كنيد
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ما را دوست )  ص(شود تا خداوند و پيامبر  طبق سخن پيامبر اسالم چه تعداد از موارد زير موجب مي .41

 داشته باشند؟

  مهرباني به كودكان ) ج  راستگو بودن ) ب  دار بودن  امانت) الف
 با همسايگان به نيكي رفتار كردن) هـ   خواندن نماز در اول وقت) د

1( 5  2( 4  3( 3  4( 2  

  
 باشند؟ مي نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت  .42

  . پردازند محلّي است كه مردم در آن فقط به عبادت خدا مي ،مسجد) الف
  .ها ثابت است شكل آنكنند و  نميها با گذشت زمان تغيير  محلّه) ب
  . ها، وسايل بازي و ورزش مخصوص كودكان دارند ي بوستان همه) ج
از جمله امكاناتي هستند كه همگان حق استفاده از  ليمي  ايستگاه اتوبوس، فضاي سبز و كتابخانه) د
 . را ندارند ها آن

1( 4  2( 3   3( 2  4( 1  

  
تومان  9000ي او در دو هفته برابر ها هزينه تومان باشد و 6000اگر درآمد علي در هر هفته   .43

 .)ي ثابت و مساوي دارد او در هر هفته هزينه( انداز كرده است؟ باشد، او بعد از پنج هفته چه مقدار پس

    تومان 15000 )1
  تومان 7500 )2

    تومان 3000 )3
  . اطالعات مسئله كافي نيست )4

  

  ي ما ، همسايهكتاب درسي3يفحهصمتن

 1آزمون
  مطالعات اجتماعي

  ) ي ما ي محلّه ، نقشه... ي ما،  همسايه(ي ما  محله
  18تا  2هاي  صفحه

  ي ماست، خريد و فروش در محلّه ، اينجا محلّهكتاب درسي9و6،7يهاصفحهمرتبط با متن

  ، خريد و فروش در محله كتاب درسي11و10يهاصفحهمكمل با متن
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 اب كدام توپ را بايد انتخاب كند؟با توجه به جدول زير و جدول امتيازها، سهر .44

  )2(ي  توپ شماره )2    )1(ي  توپ شماره )1

  )4(ي  توپ شماره )4    )3(ي  توپ شماره )3

ي  شماره
  توپ

  رنگ توپ  قيمت توپ  جنس توپ

  قرمز   تومان  50000  چرم   1

  آبي    25000  فوم   2

  سبز  تومان  40000  چرم   3

  مشكي   1500  الستيك   4
  

  جدول امتيازها
  خيلي خوب  خوب   متوسط  ضعيف
      ــ

  

  
 باشند؟  صحيح مي زير هاي چه تعداد از عبارت  .45

  . شوند زمين گرفته مي سطح شود كه با هواپيما از باالي هايي استفاده مي ي نقشه از عكس براي تهيه) الف
  . كند هاي روي نقشه را مشخص مي عالمتها و  راهنماي نقشه معناي رنگ) ب
هاي كتاب را  هاي داخل قفسه  كتاب كه از باال آن را ببينيم و بكشيم ي يك كالس در كشيدن نقشه) ج

 . توانيم نشان دهيم نمي

    صفر )1

2( 1    

3( 2    
4( 3  

  

  ، خريد و فروش در محله كتاب درسي12يصفحهفعاليتمكمل متن و

 ي ما ي محله ، نقشهكتاب درسي17تا13يهاصفحهتن و تصاويرمرتبط با م
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 ؟شدبا وند ميي كدام صفات خدا دهنده نشان موجوداترفع نياز جهت قرار دادن ابزار   .46

    پذيري و توبه بخشش )1
  دانايي و توانايي )2

    عادل بودنتوانايي و  )3
  و دانايي عادل بودن )4

  
 در مورد كدام پيامبر است؟  زيربيت  .47

 ».كنند گوييم ما، آن مي آنچه مي/ كنند  رودها از خود نه طغيان مي«

    )ع(حضرت عيسي  )1
  )ع(حضرت ابراهيم  )2

    )ع(حضرت موسي  )3
  ) ص(محمد  حضرت )4

  
  به مردان و زنان با ايمان چه چيزي آموخت؟  آسيهمعرفي كرده است،  ................خداوند آسيه را در قرآن  .48

  . بهترين بندگان ـ الگوي ديگران باشند )1

  . الگوي مؤمنان ـ الگوي ديگران باشند )2

  . الگوي مؤمنان ـ از مبارزه با ستمكاران هراس نداشته باشند )3

  . ران هراس نداشته باشندگبهترين بندگان ـ از مبارزه با ستم )4

  

  خواست برويد  اي كه نمي، دانهكتاب درسي13يصفحهمكمل تدبر كنيم

  ، كودكي بر آب كتاب درسي19يفحهصمكمل ايستگاه فكر

  ، كودكي بر آب كتاب درسي17يصفحهمرتبط با بگرد و پيدا كن

 1آزمون
  هاي آسمان هديه

  رويم خواست برويد، كودكي بر آب، ما به مسجد مي اي كه نمي دانه
 27تا8هايصفحه
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 چه تعداد از عبارات زير در مورد نماز صحيح است؟  .49

  . تر از نماز جماعت است پاداش نماز فرادي بيش) الف

  . كند سوم و چهارم فرق ميذكر ركعت ذكر ركعت اول و دوم با  در نمازهاي چهار ركعتي )ب

  . خوانيم و چهارم نماز، تسبيحات اربعه ميدر ركعت سوم ) ج

 . اولين كاري كه براي نماز خواندن بايد انجام دهيم وضو گرفتن است) د

1( 1    

2( 2    

3( 3    

4( 4  

  
نام  ................و يارانش ساختند ) ص(قرار دارد و اولين مسجدي كه پيامبر  ................آرامگاه پيامبر در .50

  . داشت

    قبا ـ مسجد االقصي مسجد )1

  مسجد قبا ـ مسجد النبي )2

  مسجد االقصي ـ مسجد النبي )3

4( بي ـ مسجد قبا النّ مسجد  

  
 

  رويم، ما به مسجد ميتاب درسيك26تا20يهاصفحهمكمل متن و تمرين و ايستگاه فكر

  رويم ، ما به مسجد ميكتاب درسي20يصفحهمرتبط با متن
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  دومآزمون 
 36تا  25 هاي صفحه :نگارش فارسي و  59تا  36 هاي صفحه :فارسي 

  گير ارزش علم، رهايي از قفس، آرش كمان
   59تا  34 هاي صفحه :رياضي 

  كسر، ضرب و تقسيم
   36تا  21 هاي صفحه :علوم 

  گرما و مادهانرژي نياز هر روز ما، انرژي الكتريكي، 
  45تا  19هاي  صفحه :مطالعات اجتماعي 

  ،... دانان ، جغرافي... زندگي در شهر و روستا، (شهر من، روستاي من 
  ) ، مورخان... ، روستاها نخستين(پيدايش شهر و روستا 

  51تا  28هاي  صفحه :هاي آسمان  هديه
  ، نماز در كوهستان ... ، ! يك نماز، ده ركوع 

 




