وام درس :فارسي وًشتاری
تاريخ آزمًن:

پايٍ :سًم
مدت آزمًن:

رديف

1

2

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنیذ.
-1جولِ ی « پیاهثش تِ فقیشاى کوک هی کشد» صهاى گزشتِ سا ًشاى هی دّذ.

دسست 

ًادسست

 -2کلوِ ی « فشاق » ّن خاًَادُ ی ٍاطُ ی فقیش است.

دسست 

ًادسست

 -3تِ کسی کِ قیافِ ی خَتی داسد خَش قیافِ هی گَیٌذ.

دسست 

ًادسست

 -4لطیف یعٌی ًشم ٍ خَشایٌذ.

دسست 

ًادسست

گسینه ی درست را با عالمت  مشخص کنیذ.
-1کذام کلوِ ّن خاًَادُ ی ٍاطُ ی هشغَل ًیست؟
ب) هشعل 

الف) شاغل 

د) هشغلِ

ج) شغل 

 -2هخالف کلوِ ی « سَد» کذام کلوِ است؟
ب) هفیذ

الف) فَایذ 

د) فایذُ ّا 

ج) ضشس 

 -3اهالی کذام کلوِ تا تَجِ تِ هعٌی آى دسست است؟
الف) حیاط  :صًذگی 

ب) تشخاست :تلٌذ شذ

د) تشخَاست  :تلٌذ شذ

ج) حیات :صًذگی

 -4دس کذام گضیٌِ ّوِ ی کلوِ ّا تِ صَست صحیح ًَشتِ شذُ اًذ؟
الف) هحاست ،تصادف ،هقصذ 
ج) فاسغ  ،ظعیف ،سیحاى 
3

ب) اطشاف ،فشصت  ،خاطشُ 
د) هاّش ،تاتع ،عادل 

جاهای خالی را با استفاده از کلمات داخل کادر کامل کنیذ.

( علوی ً ،غوِ  ،دکاى  ،عالقِ)

-1آٍاص  .........................پشًذگاى شٌیذًی است.
 -2دس هحلِ ی اهیذ تاصاس چِ ی تضسگی تا تعذاد صیادی  ٍ .........................هغاصُ تَد.
 -3صّشا تا  .................................تِ سخٌاى هعلن گَش هی داد.
 -4ها تشای گشدش  .............................تِ جٌگل سفتین.
4

کلوات دس ّن سیختِ ی صیش سا هشتة کي ٍ جولِ تٌَیس.
الف) اًجام  ،صف  ،ایستادُ  ،صثحگاّی  ،تشای  ،تَدین ،هشاسن ،سش
ب) عضیض  ،تشای ،پشچن  ،صحثت  ،دستاسُ ی  ،هاى  ،هعلن  ،ها ،هی کشد.

5

ٍاطُ ّای گفتاسی داخل کواًک سا تِ ًَشتاسی تثذیل کي.
صًگ صدم کِ تِ علی ( تگن ) دس ( خًَِ) ( تاصُ) ( تثٌذش)

6

تا استفادُ اص کلوات صیش جولِ ّای تا هعاًی هتفاٍت تٌَیس.
شکش

7

8

تشای ّش ًوًَِ دٍ ٍاطُ تٌَیس.
خَش  +تخت ; خَش تخت

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

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

دل  +گیش ; دلگیش

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

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

سش  +گشم ; سشگشم

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

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

کلوِ ّایی سا تٌَیس کِ ایي ًشاًِ ّا دس آى تِ کاس سفتِ تاشذ.
(

9

کشم

ّ

)

(ر)

(ط)

(ض)

تِ آخش کلوات « ی »  « ،ای » اضافِ کي ٍ دس جذٍل تٌَیس.
گفتِ  ،کالس  ،خَاست ،ستاسُ  ،تْذاشت  ،دسس
ی

11

پیام ٍ هفَْم ضشب الوثل صیش سا تٌَیس.
آشپض کِ دٍ تا شذ ،آش یا شَس هی شَد یا تی ًوک.

11

اداهِ تذُ.
هي خذا سا دٍست داسم ،صیشا ..... ،

ای

*تاصخَسد آهَصگاس:
جذٍل تَصیف عولکشد
هعیاس ّای اسصشیاتی
جوالت دسست ًادسست سا هشخص کشدُ است
تِ سَاالت عیٌی دسست پاسخ دادُ است
جاّای خالی سا تا تَجِ تِ کلوات داخل کادس
پاسخ دادُ است
تا کلوات دس ّن سیختِ جولِ ساصی کشدُ است
ٍاطُ ّای گفتاسی سا تِ ًَشتاسی تثذیل کشدُ
است
تا کلوات ّن ًَیسِ جولِ ساصی کشدُ است
تِ هفَْم ضشب الوثل پی تشدُ ٍ ًوًَِ ای اص
ضشب الوثل سا دس صًذگی تیاى کشدُ است
هی تَاًذ دستاسُ هَضَعی تٌذی هٌسجن تٌَیسذ
تاصخَسد تَصیفی
خَد سٌجی:
آى چِ اص ایي آصهَى یاد گشفتن:
آى چِ تایذ تیاهَصم:
آًچِ تایذ اًجام تذّن :

اسصیاتی ٍالذیي:

تسلط کاهل

تسلط خَب

تسلط هتَسط

تسلط کن

