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 باسمه تعالی

 مشهد 6آموزش و پرورش ناحیه 

 دبستان دخترانه غیردولتی ترنج دانش

 :نام و نام خانوادگی:                                                                                       کالس

 نام درس:                                           نام آموزگار:                                                     

 جمله ی نامرتب زیر را مرتب کنید و بنویسید.-1 

 باشند * –آن ها  –نیز  –تا  –دیگران  –مهربان  –به  –کنید  –شما  –با  –*محبت 

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

 کلمات را در جاهای خالی قرار دهید :-2

 زباله (–پاک  –کشتزاری  –منتظر  –)نشاط 

 برای نفس کشیدن به هوای ...................... نیاز دارند.*همه ی انسان ها 

 *بچه های کالس سوم بی صبرانه ........................ مربی بهداشت بودند.

 * دو بلدرچین با جوجه های خود در ......................... زندگی می کردند.

 مخالف کلمه های زیر را بنویسید:-3

 دیر ب غرو راستگو  گرما 

 هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویسید:-4

 مدرسه = مشرق = هنر = علم = 

 برای کلمه ی زیر دو جمله با معنای متفاوت بسازید: -5

 ................................................باز : .......................................                                                     باز : 

 به چه نوشته ای بند می گویند؟ -6

 شعر لحظه ی سبز دعا از کیست؟ -7

 منظور این بیت چه کسی است؟ -8

 ***تو آفتای وفایی، خدا کند که بیایی                                  فروغ دیده ی مایی، خدا کند که بیایی ***

 نده ی داستان پری کوچولو چه کسی است؟نویس -9

 ضرب المثل )) هنوز دو قورت و نیمش باقیست(( در چه زمانی به کار می رود؟ -10

 

 هم معنی کلمات زیر را بنویسید: -11

 = ..................عطر  قامت = .................... فروغ = .................... غایب = ................... غصه = ..................

 



 

 کامل کنید : -12

 *میخ کش وسیله ای است که ..........................

 *غذای خوشمزه، غذایی است که ......................... دارد.

 *انسان ....................... کسی است که حال خوبی دارد.

 یند.* به کسی که هنر دارد ........................ می گو

 جمالت زیر را با توجه به زمان داخل کمانک بازنویسی کنید:-14

 *سهیل به کتابخانه خواهد رفت )حال(         .........................................

 *پیرمرد به عصای خود تکیه داد )آینده (     ........................................

 : با کلمات زیر جمله بساز -14

 *فرمانروا = ...................................................................................................

 * مخصوص = ................................................................................................

 جمع کلمات زیر را بنویسید: -15

 ....................... *قطعه : ..................              

 : ...............                .......................* پرنده 

 *کتاب: .................                 ......................

 متن زیر را بخوانید و داخل کمانک عالمت مخصوص بگذارید:-16

 فاطمه )        ( دختر حضرت محمد )         ( است. ایشان با حضرت علی )           ( ازدواج کردند.حضرت 

 بند را کامل کن: -17

 .................................***پری کوچکی بود که با مادرش ................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
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زباله( -پاک-منتظر -تزارکشت-کلمه های داده شده را در جای مناسب لرار بده)نشاط-1

.نیاز دارند.  همه ی انسانها برای نفس کشیدن به هوای .....

 بچه های کالس سوم بی صبرانه .........مربی بهداشت بودند.

 دو بلدرچین با جوجه های خود در .......زندگی می کردند.

 

 از کلمه های زیر هم خانواده بنویس. برای هریک-2

 مدرسه......           مختلف.......            شغل.....

 صبر.....              نظر........             تعجب......

 

 ات بصورت جمع بنویس. –ان  -کلمه های زیر را با نشانه های  ها-3

 مداد....خاطره......          درخت......         

 

 هم معنی کلمه های زیر را بنویس.-4

 جوز:                  نشاط:                  عظمت:                    پیشروی:   

 

 مخالف کلمه های زیررا بنویس. -5

 غروب:              فایده:                    وحشی:                     مشرق:

 

 ه جمله که معنای متفاوت داشته باشد.با کلمات  کرم س -6

 کرم:

 

 کرم:

 

 کرم:
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 جمالت در هم ریخته را مرتب کنید.-7

 ما -هستند -انسانهای فداکار –چراغ راه  –و  -سرمشك

 

 

 با کلمه های داده شده جمله هایی در زمانهای خواسته شده بنویسید. -8

 

 دعا)زمان حال(

 

 درس خواندن)زمان اینده(

 

 سبز)زمان گذشته(فضای 

 

 عبارت صحیح را به یکدیگر وصل کن. -9

 وسیله ای که نفت را جا به جا می کند          نمطه

 در پایان جمله می گذاریم                       نفت کش

 به کسی که خط خوبی دارد                     سرزمین

 جایی که در ان زندگی می کنیم                خوش خط

 

 جمله ی زیر را با دلت بخوان و در جاهای خالی نشانه های نگارشی بگذار.-01

  امام خمینی )ره( فرمودند....    .....رهبر ما ان طفل دوازده ساله ای است که با نارنجک ....    خود را زیر تانک دشمن انداخت.....  

...... 

 

 ل کنید.جمله ی زیر را از حالت گفتاری به نوشتاری  تبدی -00

 علی و برادرش به مسجد رفته بودن اونجا دوستای زیادی پیدا کردن و هر دو خوشحال شدن 
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 در مورد موضوع زیر یک بند بنویس. -02

 

 ) فاطمه زهرا)س( (

 

 

 



نام و نام خانوادگی :

پایه تحصیلی :

سرکار خانم ایرانشاهی نام دبیر :

فارسی عنوان آزمون :

دبستان دخترانه شمس

1399/10/21 تاریخ برگزاري
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