
 بسمه تعالی

 :آزمون مداد کاغذی فارسی                                 تاریخ:                                                    نام

دقیقه 03: زمان                                                                                                       :             نام خانوادگی

.هم معنی کلمات زیر را بنویسید  -1

:             فرق                       :قدیمی                  :        بناهای قدیمی               :      فراوان           :             کشور

          :           نوروز            :                    زآغا              :           صلح       :                   نشانه              

:بعضی  

.مخالف کلمات زیر را بنویسید -2

:     صلح:                       آهسته:                       دشمنان         :              قدیم:                        فراوان

:کهنه:                      نخستین:                         تفاوت:                       زیبا:                         گذشته

.جاهای خالی را کامل کنید -3

. سی و سه پل در شهر  .قرار دارد.............

. در شهر بیستون  . قرار دارد.............
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:نظر آموزگار  

 سنجه ها  خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تالش
.بر مترادف و مخالف کلمات به خوبی مسلط است -1

محل آثار باستانی ایران و معنی کلماتی که با گاه جمع شده است را به  -2
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