به نام خدا
آزمون فارسی پایه دوم درس هفدهم (مثل دانشمندان)
نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

آموزگار:

با نشانه های در هم ریخته ی زیر کلمه بساز و بنویس.
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کلمه های زیر را به صورت جمله مرتب کن و بنویس.

پدر و مادرم – به – پارک جنگلی – من – همراه  -بودم – رفته
...........................................................................................................
قدم زنان – پدر – رفت -به – طبیعت – تماشای
..............................................................................................

کلمه های زیر را طبقه بندی کن و در جدول بنویس.
کلمه هایی که نا دارند

کلمه هایی که با دارند

با ارزش

نادرست

ناخوانا
باسواد

با ایمان

با ادب
ناشایست

نایاب

ناروا
با حجاب

هریک از صداهای زیر مربوط به چیست؟
واق واق .................... :

قوقولی قوقو..........................:

میو میو ..............................:

هم معنی کلمه های زیر را بنویس.
ناراحت :

مریض:

زمان:

با شنیدن هر کدام از کلمه های زیر یاد چه چیزی می افتی؟

پارک

جنگل

در هر ردیف دور کلمه ی اشتباه خط بکش و درست آن را بنویس.

تعطیل  -سنجاقک – غورباغه – صبر  -فصل

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

قدم زنان – آصیب – مراقب – مادرم –حیوانات

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

جمله ی زیر را تا دو خط ادامه بده.
من یک زنبور عسل هستم................................................................................................ ........
................................................................................................................................................

کلمه ی مناسب را انتخاب و در جای خالی بنویس.
برای فهمیدن بیشتر باید همه چیز را  ......................نگاه کنیم( .با نظم  ،با دقّت  ،سرحال)
برای موفّقیّ ت در کارها باید  .....................بود(.پرحرف  ،خندان  ،کنجکاو)
شعر را کامل کن.
به دست خود درختی ............................

به پایش  .........................آبی ....................

کمی تخم چمن بر روی خاکش

برای ...........................................................

درختم کم کم آرد برگ و باری

بسازد بر سر خود........................................

چمن  ....................در آنجا سبز و خرّم

شود زیر درختم ............................................

به تابستان که .....................................

درختم چتر خود را .......................................

بازخورد آموزگار:

