
 به نام حق
 رماپایه چه                                                             31تا  31آزمون فارسی از درس           نام نام خانوادگی :                                            

 
 اسفند ماه :                        دبستان :                                                                   

 

بنویسید؟ را زیر کلمات ی خانواده هم_1

 : ادب         :                                               عدل                                                                      لطف
 

 : وحوش                                       :                مغفرت                             :                                    عطار
 

 .بنویسید را زیر کلمات مخالف-2
 : خاموش                                           :           گرفتار                  :                                                خفته

 
 : فایده بی                                        :                باطل                                  :                                  خرد

 

 بنویس؟ را زیر کلمات معنی هم-3
 

 : کمح                    :                                       حسرت                        :                                کردم پرهیز
 

 : متغیر                      :                                  ای بیشه                  :                                               شیوه
 

 بنویس؟ را زیر کلمات ی شده کامل-4
 

 : کاین                :                                           گر                                  :                                    رهی
 
 : سیه                  :                                          زین                    :                                                   به
 

 معنی بیت های زیر و نثر زیر را بنویس.  - 5

 
 کند لطف خدای                                       چون رهی زین کشتی بی ناخدای ؟، گر فراموشت 

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

 
 در تو تنها ، عشق و مهر مادری است                          شیوه ی ما ، عدل و بنده پروری است

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

 
 بود شیری به بیشه ای خفته                                   موشکی کرد، خوابش آشفته

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

 
 موش چون حال شیر را دریافت                             از برای خالص او بشتافت

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

 
 «به زنبور بی عسل.» گفت : « عالم بی عمل ، به چه ماند؟» یکی را گفتند: 

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

 
 ن طبل غازی، بلند آواز و میان تهیدانا چون طبله ی عطار است. خاموش و هنر نمای؛ و نادان چو

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

 



 معنی ضرب المثل ) با دم شیر می کنی بازی ( چیست؟-6

 
 
 
 

 نمودار جمله های زیر را بکشید.-7

 
 پسر باهوش رسید.                      

 
 .دانش آموزان جشن نوروز گرفتند

 
 مادرم غذا را پخت .

 

 با کلمات زیر جمله بسازید.-8

 
 نمک زار:

 
 گل زار :

 
 سراسر:

 
 گرداگرد:

 
 

 با حروف در هم ریخته کلمه با معنی بساز
 

 ب –س  –ا  –ل  –ی                                              ن  –ا  –ل  –م  –ق 
 
 ه  –ت  –ف  –آ  –ا                                             ش  –م  –ت  –س  –ا  -ل
 

 
 
 
 
 
 

 نظر آموزگار:
 
 
 
 

 پیروز و سربلند باشید                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 نظر والدین
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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