


 باسمه تعالي 

 دبستان غیردولتي شهید رضا محمدپور

 69نوشتاریآزمون                                        :                                                                                           خانوادگي نامو  نام   

 دقیقه        مدت امتحان:     72/7/69:تاريخ آزمون
 

 سؤاالت رديف

1  

 هم خانواده کلمات زير را بنويسید.
 ن:کوشش:                                                       فضل:                                                         تضمی

 

    انتظار::                                                    برص                                                  معلوم:        
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 متضاد يا مخالف کلمات زير را بنويسید.
 زشت:        سهل:                                      پايان:                                      سیاهي:                                 

 ناتوان:                                      بیدار:                                                                                    جهل:        
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 کدام يک از گزينه های زير، يک جمله است؟ -

 ترس و وحشت                   د(رفت و آمدج( جنگ و صلح                     ب( واری                        الف(ياس و امید

 رابطه شب و روز مانند رابطه ی نیازمند است به: -

 د( بي نیاز      الف(فقیر                                          ب(نیاز                                    ج(محتاج                          

 قیه فرق دارد؟کدام کلمه از نظر ساختار با ب -

 پايندگي الف(رانندگي                                    ب( تفنگي                               ج( جاودانگي                          د(
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 يا کسره  عبارت ها را کامل کنید. "ی"با افزودن 
 .                                  مادر+          +دلسوز=...................................=.....................................+ دانا    طبیب+      

 ............................گله+             +آهوان=.............................................                          هديه+        +ارزشمند=........
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 ني واژه های زير را بنويسید.هم مع

 چیرگي:                              باختر:                                          عظمت:                                       پیکار:

 نامدار:                           پرفروغ:                   مهیب:                                           نکوهیده:           

 

9 

 با نوشتن کلمه يا عبارت مناسب جاهای خالي را پر کنید.
 مولوی(-پروين دولت آبادی-شعر چشمه و سنگ را.............................سروده است.)ملک الشعرا -

 جهل و ناداني(-فريشه ی اصلي ترس های نادرست در...........................است.)ناتواني و ضع -

 خوش نام(-کتاب ها خیلي منظم و..............................چیده شده بودند.)خوش نما -

 برآمد(-ناگهان از آسمان بانگي........................... .)در شنید -

 فراخواند(-خواندن و نوشتن پارسي را به خوبي......................................)فراگرفت -

 محتاج دارم(-ه نصیحت های خوب................................)احتیاج دارممن ب -

 

2 

 با توجه به کلمه های داده شده، مفرد يا جمع آن کلمه را بنويسید.

 کتاب:                            افکار:                          مجالس:                          امر:

 



8 

 گار( کلمه های جديد بسازيد و با آنها جمله بنويسید.-ز اجزا )گربا استفاده ا
 ..................................................................................................+گر=....................................: ...............................................

 ...............................................................................................+گار=...................................: .................................................
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 عبارت های زير را بخوان و زير کلمه های متضاد خط بکشید. -

 آغاز مي کنیم و تا رسیدن به موفقیت و پايان کار چند بار شکست مي خوريم. گاه کاری را

 ناگهان چه قدر زود، دير مي شود.

   

 چه معنايي دارد؟  "  چون" در هريک از جمله های زير واژه ی  -

 چون مي خواهم سالم باشم ورزش مي کنم...........................................

   ن پاره مي کرد ابرها را......................................برق چون شمشیر برا

 

11 

 قافیه و رديف بیت زير را مشخص نمايید.

 چشمه کم کم خشک شد، بي آب شد                   باغ و بستان ناگهان در خواب شد                                

 
 معني بیت را به زبان ساده بنويس.

 بکوش اندر بهار زندگاني                                    که شد پیرايه ی پیری جواني                          

 

11 

       (مفعولری کنید.)ه مقابل را در نمودار زير جای گذاجمل

 عبداهلل چند سوره از قرآن را آموخته است.     

 شت.جواني آرزوی رفتن به خانه ی کعبه را در سر دا    
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 پر کنید.»  «" "،  :   ؟    جاهای خالي را با نشانه های 

 پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان آمد و گفت.....  ...... ای باغبان مهربان که با درخت ها مهربانی.... مرا خوب نگاه کن.....

 ...« ببین چقدر کوچکم......  من گوشت زیادی ندارم چرا می خواهی مرا بخوری.
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 از بین واژه های زير، گوش دادني ها و شنیدني ها را جدا کنید و در جای مناسب خود بنويسید.

 تنديس معلم                                گوش دادني ها  شنیدني ها-اخبار-بوق ماشین -تیک تیک ساعت-تالوت قران

 

 

 

 



 د و سپس درباره ی آن يک بند بنويسید.يکي از صداهای گفته شده را در ذهن خود مجسم کنی

 صدای شر شر آب-صدای غرش رعد و برق-صدای آژير اورژانس -صدای وزش باد

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

 

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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 ید.موضوع را انتخاب کنید و در مورد آن انشایی بنویس از بین موضوعات زیر دو

 خالصه ی شعر چشمه و سنگ را بنویسید -

 ط زیست چه کارهایی باید انجام بدهیم.برای تمیز نگه داشتن طبیعت و محی -

 خالصه چنار و کدو را بنویسید -

 سفر به مشهد مقدس -

 نوعی بازی کودکانه در روزگار گذشته و امروز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید                                                   طاعتی                       



 


