


 

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 1:ي صفحه

  
 .)يك كلمه اضافي است. (معني را به هم وصل كن كلمات هم -1

  تالش    حال خوش

  خشمگين    يواش

  آرام    عصباني

  شاد    داري نگه

  مراقبت    كوشش

  سريع    

 .ها را بنويس هاي زير را پيدا كن و درست آن  اماليي جملههاي غلط -2

هـاي ديگـر خـودش را شـست و            او با كمـك پرنـده     . ه از گودال آب بيرون بيايد     حنايي قصه خورد و خاست ك     «

 ».تصميم گرفت تا هميشه پاكيزه و پيش همه عذيز باشد

 .پيدا كن و بنويس» ي ما مسجد محلّه« پنهان جدول را از درس هاي كلمه -3

 

  
 بخوانيم و بنويسيم

  
-   
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  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 2:ي صفحه

  . خالي را پر كنجاهاي -4

  . . .  .سواد يعني، كسي كه  بي

  .اكت دارديعني، كسي كه نِز. . . 

 . زير را مرتّب كن و جمله را بنويسهاي كلمه -5

  »دهد، نشاط، اي، تو، و، خداي، شادي، مهربان، نام، من، به مي«

 .ها را بنويس اضافه كن و معني آن» گاه« زير هاي واژهبه  -6

 يعني +                                           نمايش

                   يعني+                         آزمايش

  . زير را كامل كنهاي جمله -7

 .گويند مي. . . كه اهل شيراز است،   به كسي

  . . .   .سنگي يعني 
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 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 3:ي صفحه

  .هاي زير را بنويس  كلمهمعني -8

 :نابينا

  : ناسالم

  . زير جمله بسازهاي كلمهبا  -9

 بهار، فصل، زمين

  زمستان، سرما، يخ

  . پر كني مناسب داخل كمانك  زير را با كلمههاي جمله -10

 ) پرواز- تشكّر-جيك جيك. (كنند مي. . .  ها از ما دهيم، آن ها غذا مي وقتي به جوجه

  ) سرد–برگ   بي-سرسبز. (هستند. . . درختان در تابستان 

  



  

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 4:ي صفحه

 كه يك عكس خوب بگيريم چه لوازمي الزم داريم؟ براي اين -11

  

 .اضافه شده باشد» گر«ها   بنويس، كه به آخر آنكلمه 4 -12

  

 گويند؟ ي هنرمند ميبه چه كس -13

  

 توان ساخت؟ با گِل چه چيزهايي مي -14

  

 يك خياط براي دوختن لباس به چه چيزهايي نياز دارد؟ -15



  
  

 

  »»نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـانم دو

 1:ي صفحه

  
1-   

  تالش    حال خوش
  ينخشمگ    يواش

  آرام    عصباني
  شاد    داري نگه

  مراقبت    كوشش
  .اضافي است» سريع«ي  كلمه

هـاي ديگـر خـودش را شـست و تـصميم       او بـا كمـك پرنـده   .  كه از گودال آب بيرون بيايد   استوخ خورد و    صهغحنايي  « -2
  ». باشدعزيزگرفت تا هميشه پاكيزه و پيش همه 

3-  

 
  . عني، كسي كه نزاكت دارد يبانزاكت / .سواد نداردسواد يعني، كسي كه  بي -4

 )نزاكت يعني ادب: نكته* (

 .دهد اي خداي مهربان، نام تو به من شادي و نشاط مي -5

 . نمايشيعني محّل، گاه                         نمايشگاه+نمايش -6

                          . آزمايشيعني محّل، گاه                       آزمايشگاه+ آزمايش

  .گويند  ميكه اهل شيراز است، شيرازي به كسي -7
 .                                        سنگي يعني چيزي كه از سنگ ساخته شده است  

  .                ناسالم يعني چيزي كه سالم نيست/ . نابينا يعني كسي كه نمي بيند -8
 .شود آب يخ بزند  ميسرما در زمستان باعث / .گيرد  ميدر فصل بهار زمين دوباره جان -9

 . هستندسرسبزدرختان در تابستان / .كنند مي تشكّرها از ما  دهيم، آن  ميوقتي به جوجه ها غذا -10

  .اي زيبا، توانايي استفاده از دوربين، صبر و حوصله به هنگام انداختن عكس يك دوربين، منظره -11
 .آرايشگر، امدادگر، بازيگر، كاوشگر -12

 . همه چيز را نگاه كند، صبر و حوصله داشته باشدكه خوب فكر كند، با دقّت به كسي -13

  گلدان، پارچ، ليوان، مجسمه  -14
  ...پارچه، متر، سوزن، نخ، چرخ خياطي، دكمه و  -15




