


 

 

 

 بسمه تعالی

 

 اکمی () ترنوع ابزار: آزمون 

 فارسی

 

    تاریخ امتحان:   

 

 نام ونام خانوادگی

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . 
 همین برگ پاسخ دهید. در 

 متن سواالت   

 ( مشص کنید.ₓپاسخ درست را با عالمت )الف( 

 م کلمه با بقیّه فرق دارد؟کدا-1

         ⃝حیوانات            ⃝شکالت                   ⃝لحظات               ⃝خاطرات  

 کدام کلمه با بقیّه ارتباط ندارد؟ -2

             ⃝تابستان               ⃝بخاری                    ⃝سرماخوردگی             ⃝سرما  

 نام دو کتاب با ارزش سعدی کدام است؟ -3

       ⃝بهارستان    -گلستان            ⃝مهستان   -بوستان              ⃝بوستان    -گلستان            ⃝بوستان   -بهارستان

 چیست؟   "یا بی نمک  شود می  آشپز که دوتا شد،   آش یا شور "منظور از ضرب المثل  -4

        ⃝عالقه داشتن به آشپزی                 ⃝کمک کردن به یکدیگر               ⃝هماهنگ نبودن در کارها                  ⃝اذیّت کردن دیگران  

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.ب

 استخر یک مکان ............................ است. -5

 بزّاز کسی است که ..................... می فروشد و محلّ کار او ............................. است.  -6

 به کسی که هنر دارد ................................. می گویند. -7

 می دهند، ............................. می گویند. جا درسجایی که دبیران در آنبه  -8

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ج( جمالت زیر را کامل کنید.

 ..................مادر مثل ........................ است، چون .................................................................................. -9

 چون .................................................................................................. دریا مثل .......................... است، -10

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 کلمه های زیر را بنویسید. مخالفهم معنی وه( 

 ...................................  ≠ روشن     ............................  ..........  ≠ راست گو     .....      ............................  ≠  چاق    ......................       ........  ≠غروب  -11

 ....................................... = فروغ     .......................        ........... = سماط           .................   ................  =شریف    ......................      ..........=  عظمت -12

 جمله های زیر را مشخّص کنید. زمان -13د( 

 (           من مشغول مطالعه هستم. )       (                      انه خواهد رفت. )به کتاب خ داحمید فر    (        . )               ا دیروز ورزش داشتیمم



 

 

 

 دانش آموزان عزیز موفّق باشید.                                                                                                                                                                 

  

 .بنویسید را ".  کنه تمیز خودشو ی خونه داره عادت انسان " ی جمله نوشتاری شکل -14(  م 

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

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 به خودش وصل کنید. مربوطهر کلمه را به کلمه ی  -15ن( 

   ●سر            ●غم               ●قدرت            ●نمک               ●کوه              ●دل                ●میخ               ●خوش             

   ●کش           ●ستان               ●دان               ●ناک             ●بلند               ●مزه               ● مند              ● خور            

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نید و جمله بسازید.کلمه های در هم ریخته را مرتّب ک-16ر( 

 ای ایران .  -هستی   -تو  -و   -دلیری ها   -سرزمین  -پاکی ها 

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

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 بند زیر را کامل کنید.-17ی( 

 .................................................................................................................................................................................................................................................  ،اگر جنگل نباشد

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

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

 مالکها و  عملکردها

 

تسلّط 

 کامل

تسلّط 

 خوب

خیلی  کم متوسط

 کم

      ( 3،4، 2، 1سوال چهار گزینه ای را درست پاسخ می دهد. الف ) 

      ( 8، 7، 6،  5جاهای خالی را به درستی کامل می کند. ب ) 

      (10، 9می تواند از تشبیه به درستی استفاده کند. ج ) 

      ( کلمات را می نویسد. 12( و مخالف  ) ه 11-هم معنی ) ه

      ( 13 -زمان جمله را تشخیص می دهد. ) د

      (14-جمله را از حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل می کند. ) م

      ( 15-کلمات مربوط به هم را به درستی وصل می کند. ) ن

      (  16-کلمه های به هم ریخته را مرتب می کند و جمله می سازد. ) ر

      (17-) یرا با توجّه به اطّالعات خود کامل می کند. بند 

 :توصیفی  دبازخور

 

 

 

 ...........................................................آنچه که یاد گرفتم:...........................................................................................................

 ..........................................................................................................چه کار کنم تا نتیجه ی بهتری بگیرم : ...................................

 


