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نوع آزمون:

کالس:

طراح سوال:

زمان آزمون:

 کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید.

ایستادگی 

 آسوده خاطر

مطمئن 

 هدف

همدم 

 شوکت

مقصود 

 مونس

شکوه 

 پایداری

 در جمالت زیر منظور از بخشی را که زیر آن خط کشیده شده ،بنویسید.

.

 -1شما به کمک چشم و از راه دیدن با خط آشنا میشوید و آن را درک میکنید.

 -2همان گونه که گفتم ،عمر و زندگی پر ماجرایی دارم.

 -3من هم موجودی زنده هستم و زندگی من ،فراز و فرودها و داستانی طوالنی دارد.

 جاهای خالی را در جمالت زیر با حروف پیوند «که ،ولی ،با» کامل کنید.

گاهی  ..........کسانی دیگر ،دوستی کردهایم و پیمان محبت بستهایم.
شجاعت و دلیری ،صفتهای پسنیدیدهای هستند  ...........باید احتیاط را هم فراموش نکنیم.
افتخارهایی  .......شما فرزندان مهربان میآفرینید ،باعث سربلندی و اعتبار من است.

 با سه حرف اصلی نوشته شده ،سه واژهی هم خانواده بنویسید.

م.ث.ل
ش.هـ.د
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 جاهای خالی را با توجه به معنای داده شده کامل کنید.

 -1ات......اد :همسبتگی (حـ ،ـهـ)

 -2تلـفـ: ........به زبان آوردن،گفتن (ز،ذ،ض،ظ)

......-3ا....ر :آشکار ،پیدا (ز،ذ،ضـ،ظ)(هـ،حـ)

 -4ا ....تبار :ارزش (عـ،ئـ ،ؤ)

 دو واژه بنویسید که دو شکل نوشتاری داشته باشد و هر دو شکل آن صحیح باشد.

 دو واژه بنویسید که پایان آنها مانند واژهی «اتفاقاً» تنوین دار باشد.

 جمله های درست را با عالمت  و جمله های نادرست را با عالمت × مشخص کنید.

 -1ریشهی کلمهی «صادق» و «صداقت» واژهی صدق است.

درست  نادرست

 -2مترادف کلمهی «آوا» واژهی «آوار» است.

درست  نادرست

 -3حروف ربط برای برقراری پیوند بین دو یا چند کلمه و جمله به کار میرود.

درست  نادرست

 -4کلمهای که عیناً در آخر دو مصراع تکرار شود «ردیف» نام دارد.

درست  نادرست

 جدول زیر را کامل کنید.

کلمه
درخت
سخن

جمع با «ان»

جمع با «ها»

صفت
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زمان آزمون:

 واژه های متضاد زیر را در جمله به کار ببرید.

پیر و جوان
سیاه و سفید

فراز و فرود
 جملهی زیر را با تغییرهایی به چند جملهی کوتاه تبدیل کنید.

هفتهی پی

مدرسه ،ما را به بوستان جنگلی صفه که از جاذبههای دیدنی شهر اصفهان و بسیار ب ر

و سرسب

است برد تا عالوه بر بازی و تفریح ،ناهار را هم در آنجا دور هم نوش جان کنیم.

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...
 معنا و مفهوم بیت زیر را حداقل در یک بند توضیح دهید.

کم گوی و گ یده گوی ،چون دُر

تا ز اندک تـــو ،جــــهان شــود پر

