
 وام يوام خاوًادگي:

وام پدر:                                                                                                  

 وام كالس:

                                                                                                                 شیرياويوام آمًزگار:  

 باسمٍ تعالي

 ادارٌ كل آمًزش ي پريرش استان اصفهان

 ادارٌ آمًزش يپريرش مىطقٍ زيارٌ

 دبستان دختراوٍ ام البىیه

                      فارسي وًشتاریوام درس:  

 تاريخ آزمًن:سًم                            پايٍ:

 مدت آزمًن:

   
   رديف

1 

 
 

 درست یا وادرست بودن جمله های زیر را مشخص کىیذ.

                                           ًادسست                                     کلوِ ی)ًطاط( تِ هعٌی )ضادهاًی ( است.                    دسست    -

                                            ًادسست                                     تِ کٌاس آسواى )افق ( هی گَیٌذ. .                              دسست   -2

                                          ًادسست                                       دسست    ّن خاًَادُ ی )ضاکش ( ٍاطُ ی)تطکش( است . .          -3

                                            ًادسست                                    کلوِ ی )تی فایذُ ( هخالف کلوِ )فَایذ( است. .       دسست    -4

 

2 

 

 

 مشخص کىیذ. گسیىه ی درست را با عالمت 

 هفَْم )صًیشٍ تَد هشد سا ساستی( چیست ؟-1

 د( اّویت ٍپشٍسش جسن                الف( ًیشٍهٌذی                     ب( ساستگَیی                           ج( ًیکَکاسی     

 است ؟دسجاّای خالی استفادُ اص کذام عالهت ّای ًگاسضی هٌاسة -2

 پذس گفت.......))هي اٍسا دیذم .........(( ٍلی آیا کاسی تا اٍداضتی .............

 ؟     0؟                                     د( !        0:                      ج( :      0؟                    ب( ؟    0 0الف( 

 صهاى کذام جولِ تا تقیِ هتفاٍت است ؟ -3

 ب( تَ هحسي سا دیذُ تَدی  .                                    ف( هي تِ هذسسِ سفتن .          ال

 د( آًْا تِ هسافشت خَاٌّذ سفت .                               ج( آًْا تاصی هی کشدًذ.          

 کذام کلوِ تا تقیِ هتفاٍت است ؟ -4

 ب( عادل                                        ج( عالن                                    د( هعلواى      الف( علَم                         

 

3 

 

 با استفاده از سبذ کلمه ها جاهای خالی را کامل که 

 هي تِ ٍسصش ّای صهستاًی ................................ ًذاسم . -1

 هذسسِ ی ها ............................  تضسگ تشای داًص آهَصاى است .  -2

 تشای ٍسصش کشدى تِ غَست ............................   تایذ تشًاهِ سیضی کشد . -3

 . نیساعت ٍسصش داس ی......................................  تشا ذیجذ یلیهادس سال تحػ -4

5-  

 

4 

 

 به سوال های زیر پاسخ کوتاه بذه:     

 ّن هعٌی ٍاطُ ّای صیش سا تٌَیس -1

 ی....................ّوثستگ................     آساستِ اًذ   ..   ............. ...      صالل....            تی ًْایت :...................

 

 عالقه ای

 خانه ای
 حرفه ای

 برنامه ای

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 .جولِ ای تٌَیس کِ تشای کا هل ضذى هفَْم تِ کلوِ ی دیگشی ًیاص داضتِ تاضذ -2

 . به سوال های زیر با دقت کامل پاسخ بذه 5

 هاًٌذ هثال کاهل کي -

 حشٍف اغلی  ّن خاًَادُ کلوِ

 ب  –ت  –ک  هکتَب  –کتاب  کاتة 

 ..................._............._........ ....................._...................... عادل 

 .................._............_........... ........................_.................... عظین 

  ................_..........._................ ......................_.................. حاهذ

 

 هطخع کٌیذ.× کذام یک اص کلوِ ّای صیش تشای کاهل ضذى هفَْم ًیاص تِ کلوِ ی دیگشی داسد تا عالهت  6

 

 

 

 

7 
 

 جذٍل سا کاهل کي .-

 هخالف ّن هعٌی  کلوِ

   ًطاط

   هشتة

    عالقِ

 

 (  سادسجای هٌاسة قشاس تذُ .  ِ ی تطذیذ ) ًطاً 8

 دقت                                تطکش                              رست                                               فعالیت 

 

 کلوِ ّای صیش سا تش اساس حشٍف الفثا هشتة کي . ب 9

 هخػَظ ،  تاسیک،  جْل،  جاهعِ،  َّا،  ًطاط،  داًطوٌذ،  لزت تخص  ، طثیعت 

 

 ) ح      (   سادس جای هٌاسة قشاس تذُ . ٍاًِ ی ) ُ   (  ًط 10

 ًگا ......                           م........تاب                سٍف                    .........   ِ ّا                   .......هسای

 

 

 تا کلوِ ّای صیش جولِ تساص . 11

 غثحاًِ :

 غوٌاک :

 دًذاًِ :

 ًخلستاى:

 

 هتي صیش سا اداهِ تذُ . 12

 ..........................................................................................................................................................جٌگل صیثا 

 

 نوشید شکست خورد بردم
پرواز 

 کردم
 پریدند دیدم



 *تاصخَسد آهَصگاس:

 تسلط کن تسلط هتَسط تسلط خَب تسلط کاهل جذٍل تَغیف عولکشد

 هعیاس ّای اسصضیاتی

     جوالت دسست ًادسست سا هطخع کشدُ است

     تِ سَاالت عیٌی دسست پاسخ دادُ است

جاّای خالی سا تا تَجِ تِ کلوات داخل کادس 

 پاسخ دادُ است

    

     تا کلوات دس ّن سیختِ جولِ ساصی کشدُ است

کشدُ ٍاطُ ّای گفتاسی سا تِ ًَضتاسی تثذیل 

 است

    

تِ هفَْم کلوات ّن خاًَادُ ، ّن هعٌی ٍ 

 هخالف پی تشدُ است .

    

    

     تاصخَسد تَغیفی

 

  خَد سٌجی:

 آى چِ اص ایي آصهَى یاد گشفتن: 

 آى چِ تایذ تیاهَصم: 

 آًچِ تایذ اًجام تذّن : 

 

 اسصیاتی ٍالذیي:
 

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

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

 

  

 

 

 

 

 

   

https://t.me/MoallemYarir

