
                                    دبستان شاهد حسین وفاطمه                                     نام و نام خانوادگی :                  
                                                  

                                     ناحیه یک یزد                                                           موضوع: آزمون بنویسیم

طّراح :  حسینی مطلق                                                                                                                       28/2/1400    تاریخ:    

-------------------:  ملّی زبان       -------------------------: گردش علمی: معنی هر کدام از کلمه های زیر را بنویسید -1  

---------------اشتیاق :     -------------------: معموالً   ---------------:  بی خیال         -----------------اتّحاد:   

 

کلمه های داده شده را با نشانه های )ات ، ان ، ها ( هرکدام که مناسب است جمع ببندید. -2  

--------------------------------------:مداد                          ---------------------------------:شیرینی   

---------------------------------------:جمله                      ----------------------------------: تشنه   

 

در متن داده شده عالئم نگارشی مناسب استفاده کنید. -3  

     همه را به علم آموزی تشویق   پدرش  ایشان در مدینه زندگی می کردند   است علیه الّسالم  جعفر صادق امام   شیعیان امامِ ما  ششمین 

 شاگردان زیادی را تربیت کرد  می کرد و خود 

 

با توجّه به هر کلمه یک کلمه ی مرتبط دیگر نوشته و سپس کلمات هر قسمت را در یک جمله به کار ببرید. -4  

---------------------------------------------------------------------        (    -------------نور افشانی  )     

  ---------------------------------------------------------------------(      ---------------سفر فضایی )  

کرده  و سپس نوع مکان آن ها را مشخّص کنید .دسته بندی داده شده را از نظر نوع مکان کلمات    -5  

استادیوم ورزشی ( –چهارراه   -مرکز امدادسالمت   –حسینیّه  –پزشک مطب  –کتاب نمایشگاه  –کوچه  –مسجد  –)  سینما        

 

 

را باذکر یک مثال معنی کنید.«   هرچه  کنی به خود کنی     گر همه نیک یا بد کنی :» ضرب المثل   -6  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



با توجّه به کلمات  نوشته شده مقابل هر جمله ، آ نها را به طور مناسب تغییر دهید . -7  

. ( .) خیره خواهید شدشده بودم با عالقه ی تمام به ستارگان آسمان خیره  ب گذشته ش الف (  من   

------------------------------------------------------------------------------------------------  

) معروف خواهند کرد ( .«   می کند معروف جا  را  میهن ما همه  پرتالش ،  دانش آموز» رضا گفت :  ب(   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

این کلمات چگونه ساخته شده اند؟  -8  

-------------------------------توانمند :            --------------------------------  کودکستان :  

-----------------------------دل نشین :            --------------------------------  نمازخانه :  

----------------------------خط کش :             ---------------------------------  بزّازی :  

 

     کلمه های داده شده را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید و بنویسید . -9

   صنوبر –اصلی   -نتیجه ی  –عالقه   -فوتبالی   -اطراف   -گوشه ای    -شروع  

        -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

    

هر جمله یک زمان خاص به کار رفته باشد ، همچنین عالمتهای آخر هر ( سه جمله بنویسید طوریکه در انسانهای شریف با کلمه ی )   -10 

داشته باشیدجمله را هم در نظر   

) زمان حال (  .  -------------------------------------------------------------------------      

) زمان گذشته ( ؟    -----------------------------------------------------------------------      

) زمان آینده ( !   -----------------------------------------------------------------------      



 

سمت جمله ها کامل  بسازید .با مرتب کردن کلمات داده شده در هر ق  -11  

   

–شهر -کنار   –به  –هر روز  –بیشه ی  –صنوبر  –می رفت   

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

–برای  –دستور  –بپزند  –غذای  –داد  –حاکم  – یمخصوص –فرزندش   

        ---------------------------------------------------------------------------------------

-                       

 

 

هر کلمه  دو هم خانواده بنویسید :برای  – 11  

معلومات :        

 مسجد :

 حاکم :

 عظمتی :

 

 

 

موفق باشی نازنیم                                                                                                                                         

 

 

 

 

 



 

 


