
 
                                                             

 13فصل دوم                                تاریخ:...../....../......-نام:                                                                آزمون فارسی

 دبستان شهید باهنر                                       کالس:     نام خانوادگی:

 

 (.معنی بیت های زیر را بنویسید.1 

 بااینکه سخن به لطف آب است                        کم گفتن هرسخن ،صواب است- 

 

 بینداخت چون باد،خم کمند                            سرجادو آورد ناکه به بند- 

 

 بزد تیغ وبنداخت از بر ،سرش                          فرو ریخت چون رود،خون از برش-

 

 یک دسته گل دماغ پرور                                 ازخرمن صدگیاه ،بهتر- 

 

 

 (.معنی لغت های زیر رابنویسید.2 

 زرده خاطر:                     ماالمال:آ                         قصد:                              ملک:

 صواب:                           مالل:                          الف:                                 دماغ پرور:

 د:دالوری:                          آوا:                            اتحاد:                               نبر

 تیمار:                            چیره شدن:                                                        یزدان:

 

 است به جز.......... "کمند"(.همه ی گزینه های زیر معنی واژه ی 3 

 الف(.طناب                 ب(.نخ                     ج(.ریسمان                             د(.بند 

 

کدام مفهوم  "برخیزوغنیمت شمار ،جنبش باد ربیع  /   ناله ی موزون مرغ،بوی خوش الله زار "(. باتوجه به بیت:4 

 استنباط می شود؟

 یدن درخلقت           ج(.مژده دادن برای رسیدن فصل بهارالف(.استفاده ازفرصت مناسب برای اندیش

 د(.توصیف زیبایی های طبیعت درفصل بهار       ب(.استفاده ولذت بردن از نعمت های الهی                        

 

 (.نهاد رادر جمالت زیر پیدا کنید.5 

 را که درترکش داشت،بیرون آورد. ملک، جامی-شاه از شدت تشنگی خشمگین شد.                     - 

 

 

 (.جمع هریک ازکلمات زیر رابنویسید.6 

 واژه:                             پرنده:                            نویسنده:                         ایرانی: 

 

  چیست؟ "نغمه های مهربانی"و   "آواهای دلنشین"(.مقصود از  7 

 مرتبط با ستون الف  را به ستون ب وصل کنید.(.جمالت 8 

 است .    "گلشن راز"ازعارفان مشهور ایرانی واثرمشهور او                            نظامی    

 

 ازشاعران قرن ششم واز آثار او می توان لیلی مجنون ومخزن االسرار را نام برد.                شبستری        

 

یکی ازبزرگترین نویسندگان وحماسه سرایان جهان است واثرمشهور او شاهنامه است.              فردوسی           

  

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw


 (.متن زیر رابخوانید وبه سواالت داده شده پاسخ مناسب دهید.9

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

به او روزی مالنصرالدین با لباسی کهنه  به جشن عروسی رفت .اورا کتک زدند وازمجلس بیرون کردند.می گویند 

خانه برگشت.لباسی نو وگرانبها از کسی امانت گرفته وپوشید وباز به مجلس عروسی رفت.این بار از او به گرمی 

خورد وتنها آستین خودرا به غذا استقبال کردند وبهترین جای مجلس اورا نشاندند.وقت شام او هیچ غذایی ن

 . <<آستین تو بخور پلو >>نزدیک می کرد ومی گفت:

 الف(.نام مناسب برای این داستان انتخاب کنید.

 ب(.منظورازاو چه کسی است؟

 تن درمورد ضرب المثل:  ج(.این م

 
 (.کنایه ومبالغه رادرشعر های زیر مشخص کنید.10 

 بشنود نام افراسیابشود کوه آهن چو دریای آب،اگر -

 حاج آقا موسوی،ریش سفید محله ما است.-

 

 رست ان هارابنویسید.(.غلط های امالیی متن زیر رابیابید وشکل د11 

ی ÷اژدهایی برلب آن چشمه مرده وحرارت آب برآن اصرکرده است واب دهان زهرآلودش با آب چشمه مخلوط م

رادیده بودبه ارض پادشاه رسانید وپادشاه ناراحت شد وگفت:من شود.رکاب دار سراسیمه ازکوه پایین امد وآنچه 

 نکرده ام وبسیار اندوهگین هستم. کار ثوابی

 

 (.حفظ شعر.12 

 کم گوی وگزیده گوی چون در /............................................ .

 پرتوان زد .................................................. /آن خشت بود که 

 خشنودی تو مایه خشنودی من است  /...................................... .

 

  موفق باشید.                                                           مجسن زاده 

 دسنجی   جدول توصیف عملکردی                                                                                                    جدول خو

 سطح وعملکرد              

 مالک وشواهد

تسلط 

 کامل

تسلط 

 خوب

خیلی  کم متوسط

 کم

      را می داند. مفهوم بیت ها.1

      رامی داند.معنی لغات 2

را می  .نشانه های جمع فارسی3

 داند.

     

را می  (.آثار شاعران ونویسندگان4

 داند.

     

      رامی داند.(.دستورزبان فارسی 5

را می (.ارایه های مبالغه وکنایه 6

 داند.

     

      را می داند. .امالی متن درس7

      ..اشعار حفظی را می داند.8

 های خود راضی هستم؟چرا؟ .ازنوشته1

 

 

.از این آزمون چه چیزهایی رابیشتریادگرفته 2

 ام؟

 

 

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

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw

