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 پاسخ دهید. دستور زبان فارسیمتن زیر را به دقت بخوانید و سپس به سواالت درک مطلب و پرسش های 

 
 پرسش های درک مطلب:

 ................................................... ی المپیک برگزار شد چه بود؟تنها مسابقه ای که در اولین دوره -1

 

 ............................................ ی المپیک در باالی کوه برگزار شد یا در یک دشت پهناور؟اولین مسابقه -2

 

 ........................................................ ای به برندگان می دادند؟در اولین مسابقه های المپیک چه جایزه  -3 

 

 ................ )در اولین دوره های المپیک مرد ها و زن ها رقابت می کردند.(   این جمله درست است یا نادرست؟ -4

 

 ......................... ی المپیک، گرامی داشته شد؟در اولین دورهکدام ایزد یونانی ها  -5

 

 شد را نام ببر.حداقل نام دو ورزش را که بعد از اولین دوره، به مسابقه های المپیک افزوده  -6

 ...................................... و ......................................

 

 ............................... شود؟دیسک، پرتاب می شود، زده می شود یا باز و بسته می -7

 ی المپیک در دشت پهناورقهبسال قبل از آغاز سال هجری خورشیدی )تقویم ایرانی ها( اولین مسا1337

 ار شد. زالمپیا در یونان باستان برگ

 گرد هم آمدند تا برتری ورزشی خود را نشان دهند. -پادشاه ایزدان یونانی ها -مردم به احترام زئوس

 ی دوی سرعت.آن هم یک رقابت کوتاه: مسابقه ، فقط یک مسابقه وجود داشت.در اولین دوره

المپیک را برگزار کنند. آن ها ورزش های دیگری های  یونانی ها تصمیم گرفتند هر چهار سال مسابقه

 رقابت های المپیک افزودند. به مانند دو های طوالنی تر، مشت زنی، کشتی و ارابه رانی را هم

بعضی از ورزش ها برای نشان دادن زور بازوی ورزشکاران بود. مانند مسابقه های پرتابی که در آن نیزه یا 

ی هر مسابقه یک چرم ساخته می شد( را پرتاب می کردند. به برنده دیسک )جسم سنگینی که از سنگ یا

تاج بافته شده از شاخه های زیتون می دادند. در آن زمان تمام برندگان مرد بودند. در واقع زن ها اصالً حق 

 ن ها حتی اجازه نداشتند رقابت ها را تماشا کنند.آ شرکت در مسابقه را نداشتند.
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 پرسش های دستور زبان:

 

 ؟(دور آن خط بکشید) ی باستانی کدام کلمه استمخالف کلمه -1

 قدیمی، خارجی، مدرن، ورزشی.

 

 ؟(دور آن خط بکشید)رقابت یعنی -2

 رفاقت، مقاومت، مسابقه، مراقبت.

 

 مرتب کن:  – 3

 ها، زور بازوی، براینشان دادن، بود، بعضی از، ورزشکاران، ورزش

………………………………………………………………………….. 
 

 ..………………… ارابه یعنی: -4

 

 کلمه های مربوط به هم را کنار هم بنویس: -5

 زنی.احترام، کشتی، مسابقه، گرا می داشتن، برنده، مشت

         ...................... و .....................          ...................... و .....................  ...................... و ....................         .

 

 ...................................... شما چه ورزشی را دوست دارید انجام دهید یا تماشا کنید؟ -6

  

 

 سربلند باشید.موفق و 


