
 :تاریخ                                   یا حق :                                                   نام ونام خانوادگی

 :شماره آزمون                    آزمون فصل دوم فارسی          :                                     کد دانش آموز

 .باتوجه به معنی جمله ها ،کلمه مناسب را انتخاب کن 1

 (عرض  ارض .)آن شکل احتیاج داریم......................برای بدست آوردن مساحت مستطیل به طول و-

 (غذا  قضا .)نیاز داریم..........................برای رشد کردن به-

 (صد سد .)ساختند.........................کشاورزان برای جمع کردن آب در یک منطقه -

 .همه ی گفت وگوها،توانایی علمی دانش آموزان است...................پایه و-

 

 .با اضافه کردن یک کلمه به نامه  کلمه ی معنا دار جدید بنویسید ومعنای آن را دریک جمله بنویسید 2

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 .با اصطالحات زیر جمله بساز 3

 .......................................................................................................................پیپی در -

. 

 ......................................................................................................................ترس ولرز-

. 

 ......................................................................................................................آزاد ورها-

 

 

 .زیر جمله های کامل خط بکش وجمله های وجمله های ناقص را کامل کن 4

 حکیم قلمش را به جوهر زد و-

 

 فهمیدم-

 

 پخش شد وبه گوش امیر رسیدخبر در میان مردم شهر -

. 



 سرمایه ای با خود داشته باشید که هرگز-

 

 

 .بیت قبل وبعد بیت زیر را بنویس 5

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

 

 که از آن می گذشت روباهی هی                بر درختی نشست در را          

 

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

 

 

 

 ن ت  ق ق   خ   خ خ دگیری اهـــــــــــــــــدا فــــــــــــ یا                

     .کلمات هم آوا را به درستی نوشته است

     با اضافه کردن نامه کلمه جدید ساخته ومعنی آنرانوشته 

     .با اصطالحات جمالت زیبا ساخته است

     جمالت کامل وناقص را درست تشخیص داده وکامل کرده است

     .شعر راکامل کرده است

 

 :خودسنجی

 اگر قرار باشد فردا همین آزمون را دوباره تکرار کنیم کدام قسمت را بیشتر مطالعه می کنم؟

 

 

 

 ......ارزشیابی معلم

 

 

 

 :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
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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