
 
                                                             

گارش                                                                                                                                                                                                                                                انم:                                                          13../......./....اترخی:                                                                                                    آزمون ن
 :کالس                                                                                                                                        دبستان شهید باهنر                           انم خانوادگی:

 

  وخوش خط نوشتن وبدون قلم خوردگی ا امتیاز مثبت لحاظ می شود تمیز 

 با بقیه متفاوت است؟ "ان"جمع بستن کدام کلمه با نشانه  (.1 

 الف(.بیمار                           ب(.مشترک                        ج(.مسافر                           د(.خواننده 

 

 (.در داستان هفت خان رستم،رستم چه مراحلی راسپری کرد؟)به ترتیبب(2 

 

 

  به تنگ آمدن کنایه از چیست؟(.3 

 خانواده بنویسید.(.برای هریک ازکلمات زیر یک هم 4 

 معلوم)                            ( ، امثال)                        (، عزت)                               (( ،                                قصد)  

 

 (.درمتن زیر ،کلمات مشخص شده را باحروف مناسب کامل کنید.5 

)باعث..( سربلندی و)عز....(من می شود.و)عظ...مت (من وشما دراین است که  تالش وکوشش شما تنها فرزندمهربان

 باهم نگاهبان هم باشیم.تغییر و)تحو..ل(ویژگی هرپدیده زنده ای است.

 

 با واژه های داده شده ،چهار واژه ی جدیدبسازید.(.6 

   "ی ، بزرگ ،دل ، خوش ،راهسنگ ، رو ،نظر ،قو"                                                     

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

 

 کلمه کامل کنید.(.جاهای خالی را با توجه به معنای 7 

                ک.....ن:قدیمی                                نا.....زیر:ناچار                                            ......کیم:دانشمند    

 

 (.ریشه سه حرفی کلمات زیر راپیدا کنید.8 

 معرفی،عرفان،تعریف)......................(            احترام،حرمت،حریف)........................(طب،طبیب،مطب)...................(      

 

 متن زیر رابایکی ازکلمات )از،به،در ،با (کامل کنید.(.9 

.......او لبخند چلچله ی خوش آواز.............آسمان به پرواز در آمد............ابرسالم کرد..........کنار خورشید گذشت و...

 زد...........باد هم نوا شد...........زمزمه ی آب گوش فرا دادوچهره ی زیبای خود را..........آن مشاهده کرذ.

 

 (.به جای واژه گان مشخص شده ،واژه های دیگری قراردهیدوجمله ها را بازنویسی کنید.10 

 .......................................................... .. نهراسیمبپرسیم واز هیچ - 

 بی شماری را دیده ام.  ........................................ . رویداد هایدرطول تاریخ - 

 

 را توضیح دهید. "دشمن دانا بلندت می کند   برزمینت می زند نادان دوست"(.مفهوم ضرب المثل11 

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

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

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

 

 

 (.معنای دور ونزدیک کنایه زیررابنویسید.12 

 معنای نزدیک:                                                                         

  آب درهاون کوبیدن  

   

 معنای دور:                                                             

 

  



 متن  امال
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 دسنجی   جدول توصیف عملکردی                                                                                                    جدول خو

 سطح وعملکرد              

 مالک وشواهد

تسلط 

 کامل

تسلط 

 خوب

خیلی  کم متوسط

 کم

      داند.را می .نشانه های جمع 1

      رامی داند.کلمات هم خانواده 2

      اند.را می د .مفهوم کنایه3

       (.مفهوم ضرب المثل را می داند.4

      رامی داند.(.معنی کلمات 5

      (.کاربردحروف اضافه را می داند. 6

      .امالی متن درس را می داند.7

 .ازنوشته های خود راضی هستم؟چرا؟1

 

 

 .از این آزمون چه چیزهایی رابیشتریادگرفته ام؟2

 

 

 .برای یادگیری بهتر،چه تالش هایی باید بکنم؟3

 

 

 

 


