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                                                                                                     سؤاالت            
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 هم معنی کلمه های زیر را بنویس.

 آسیب:                                    نگاه کن :                 

 فریاد :                                                        بعضی : 

 دوباره :                                                      بنای قدیمی : 

 اکنون :                                                     نیایش : 
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 مخالف کلمه های زیر را بنویس. 

 هرگز :                                                     ناراحتی :

 گرسنه :                                                     کثیف : 

 اولین :                                                     شدید : 

 پراکنده :                                       صلح :               
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 به تشدید دارد؟  نیاز در کدام گزینه همه ی کلمات 

 لذت -معلم   –الف( عکاس 

 ساده -جمعیت  –ب(حتما 

 بله  -بقال-پ(مواظب

 دیدنی  -منظم-ت(خطر
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 مناسب کامل کن. و جمله های    ه هاجاهای خالی را با کلم

 :......................................................................... آزمایشگاه یعنی  

 به کسی که اهل کرمان باشد ...................................................... می گویند. 

 بی نظم یعنی :........................................................................... 

 کو کار یعنی :.................................................................. نی
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 جمع کن و بنویس.  "ان"کلمه های زیر را با 

 مرد + ..........=................................................... 

 فرشته+..........=................................................... 
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 کامل کن. 

 من به کالس ورزشی ..................................... . 
 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 : دوم دبستان مقطع 

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  7اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 شریعتی سرای دانش واحد  پسرانهغیردولتی   ستاندب

 1400  -1401سال تحصيلی  دومنوبت  ترم  پایانآزمون 

 فارسینام درس: 

 زینب سراج  نام دبیر:

 1401/...... /......  امتحان:  تاریخ

 عصر  /صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 کیف او یعنی ..................................... . 
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 استفاده نکن.(  منبا کلمه های زیر جمله بساز . )در جمله ها از 

 ..................... ................................................................... گلدان : ..................................................................................................................... 

 ...................... ..............................................................................................................................................................دعا:.................................
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 گزینه ی درست کدام است ؟ 

 برج میالد .............................................. برج ایران است .

 پ(بلند ترین              الف( بلند          ب(بلند تر    
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 مرتب کن. 

 است .  –زیبایی های  –و  –نوروز - آغاز -طبیعت  -سرسبزی -فصل 

................................................................................................................................................................ .................. 
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 متن زیر را تا دو جمله ادامه بده. 

 ......................... ....................................... ............................................................. دیروز دوستم به کالس زبان نیامد ، من تصمیم گرفتم 

.............................................................................................................................................................. ..................................................... ................ 
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 قسمت مشترک هر دسته کلمه چیست ؟

 .......... ( .................بی کاری  ) ........... – همکاری  –نیکو کاری 

 ......... ( .............. ....گرم خانه ) ............ – نماز خانه  –وضو خانه 
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 درباره ی تصویر زیر یک بند بنویس. 

 

 

 

  موفق باشی پسر خوبم  


