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 هم معنی کلمات زیر را بنویسید:

مردی:                  مخصوص:                 سعادتمند:                  فروغ:                 آزرده:                      جوانعظمت:               

 واقعه:       اشتیاق:                          کیهان:                       فریبا:           
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 مخالف هر یک از کلمه های زیر را بنویس. 

 :هنرمند                  راستگو:                                          شروع:                                       :            غروب
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 با کلمات زیر جمالت زیبا بنویس:  

 بخش:لذّت 

 :میهن

 غمناک: 

 برزگر:

 

4 

 جمالت نامرتب را مرتب کنید: 

 تالش.  - کشورم   - ایران  - من  - برای  -سربلندی  –می کنم    الف(

 

 . همیشه  - است - هرگز   - مشغول   - خورشید  -و - نمی خوابد  - ب(نورافشانی
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 کلمات زیر را با )ان(،)ها( و )ات( جمع ببندید.

 لحظه:                                قطعه:                               درخت:                          کتاب:      
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  توانی بخوانید؟ آن را بخوانید و با هر کدام از آنها جمله بسازید.این کلمه را به چند شکل می

 دم:

 :دم
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 کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ 

 بیمارستانالف(گلستان                 ب( کودکستان                  ج( تابستان                   د(  
 

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

 

 .................  مقطع و رشته:

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

 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: 

 خانم فزونی نام دبیر:

 1401/ 03 / 02 امتحان:  تاریخ

 عصر  /صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه......... مدت امتحان : 
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 توان »مند« اضافه کرد؟ به آخر کدام کلمه نمی

 الف( کار                      ب( باهوش                    ج( توان                         د( ثروت 
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 جاهای خالی را کامل کن.) یک کلمه اضافه است( با استفاده از کلمات داده شده

  ای  خانه   - ای  برنامه  –   جهان  –  ای   عالقه   –   خاک  

 الف(اگر جنگل نباشد، باران .............................. را می شوید.

 ب( ما در سال تحصیلی جدید .................................... برای ساعت ورزش داریم.

 ورزش های زمستانی ...................................... ندارم. ج(من به  

 د(ایران عزیز، سرزمینی است که به فرهنگ ....................... خدمت کرد.
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 جمله های زیر را با کلمه های داخل کمانک تغییر بده و بنویس.

 الف(ما هر سال به مشهد سفر می کنیم.) تابستان آینده(

 

 ب(آنها امروز مسابقه فوتبال را تماشا کردند. ) دیشب(

 

 ج(شهید بابایی، دالورانه پرواز کرد. ) شهید شد(

 

 

11 

 فعل و فاعل را در جمله های زیر مشخص کنید. 

 الف( علی در اصفهان کار می کند.                  فعل:                       فاعل:

 ه رفت.         فعل:                  فاعل: کتابخانه محلّبرای مطالعه به  سارا  ب(  
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 جاهای خالی را پر کنید. 

 روسری پوشاک .............................. است. 

 زخم ..........................، یعنی زخمی که درد دارد.

 من زبان دارم؛ اما قفل ....................... دارد. 

 ............................. کسی است که گوشت می فروشد و ....................... محل کار اوست. 

 .........................، یعنی جای یخ 

 دهند، ...................... نام دارد.جایی که دبیران در آن درس می

 ...(، یعنی حضرت فاطمه )............( خوشحال بود. امام علی )........( از ازدواج با دختر حضرت محمد )......

 

  پیروز باشید  


