مقطع و رشته :دوم دبستان

اداره ی کل آموزش و پرورش

نام پدر...... .................... ............... :

ردیف

1

جمله های درهم ریخته ی زیر را مرتب کنید.

تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:

تعداد صفحه سؤال 4:صفحه

سؤاالت

نام دبیر:

مدت امتحان  44:دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بزرگترین – داستان های – رستم – است – پهلوان  -شاهنامه
................. .............................................................................................................................
سربلندی – نشانه ی – یک کشور – پرچم – است – و – آزادی
................. .............................................................................................................................
فصل – آغاز – و – طبیعت – نوروز – زیبایی های – است – سرسبزی
................. .............................................................................................................................
صورت طالیی – ابر کوچولو – بوسید – را – خورشید
............................................................................. .................................................................

2

جمله های درست را با ( ) و نادرست را با ( )xمشخص کنید.
سی و سه پل در شهر مشهد است . ...........
تخت جمشید در نزدیکی شیراز است ..........

3

آرامگاه فردوسی در توس مشهد است ..........
بیستون در گیالن است ............

با کلمه های زیر جمله بسازید.
میهن:
پرچم:
سنجاقک:

4

شعر را کامل کنید.
بلدم پاک و مرتب بزنم شانه به مویت

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

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

بسازد بر سر خود شاخساری

صفحه ی  1از 4

بارم

نام و نام خانوادگی......................... :

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :فارسی

ردیف

5

جمله های زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.
مریم دانش آموز کالس دوم است .خواهر مریم سال قبل در دانشگاه شهر اصفهان شروع وبه درس خواندن کرد .او
دانشجوی بسیار باهوشی است .مریم و خواهرش به مکان های دیدنی اصفهان رفتند و از تماشای آن جا لذا بردند.
الف) دانشگاه یعنی
. ...................................................................... .................................................................................................................
ب) مکانهای دیدنی شهر اصفهان را نام ببرید.
. .................................................................. ....................................................................
ج) در کلمه های دانش آموز – دانشجو – دانشگاه کدام مشترک است؟
........................................................................................
د) باهوش یعنی کسی که
.............................................................................. ............................................................................................
ه) قبل≠

6

رفت ≠

شروع ≠

جمله های زیر را به شکل مناسب تغییر دهید.
من به زیارت رفتم

من فردا

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

علی تکالیفش را نوشت

علی فردا

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

7

دو جمله بنویسید که کلمه ی (بار) در آن دو معنی متفاوت بدهد.
. .............................. ............ ............................................................................................................................
. .............................. ............ ............................................................................................................................

صفحه ی  2از 4

بارم

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بخوانید و پاسخ دهید.
هر ایرانی نوروز را جشن می گیرد و در جشن نیکوکاری شرکت می کند .قبل از تحویل سال سفره ای می چیند.

الف) نوروز به چه روزی گفته می شود؟

ب) نیکوکار یعنی
.................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ج) ایرانی به کسی گفته می شود که .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

د) چه چیزهایی روی سفره ی هفت سین قرار می دهیم؟
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

صفحه ی  0از 4

ردیف

9

در حکایت «شیر و موش» چرا شیر به دام افتاد؟

داستان «بلبل و مورچه» کدام ضرب المثل را بین می کند؟

به کلمه های زیر «نا» اضافه کن و کلمه بسازید ،سپس جمله بسازید
11

آشنا:

تمام:

مناسب:

بینا:

صفحه ی  4از 4

بارم

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

نام درس :فارسی

نام دبير:
تاریخ امتحان:

کليد

ساعت امتحان:
سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی

راهنمای تصحیح

ردیف

مدت امتحان 45:دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

رستم بزرگترین پهلوان داستان های شاهنامه است.
1

پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی یک کشور است.
نوروز آغاز فصل سرسبزی و زیبایی های طبیعت است.
ابر کوچولو صورت طالیی خورشید را بوسید.

2
3
4

نادرست

درست

درست

نادرست

هرجمله ی معنی داری صحیح است.
بلدم آینه باشم بلدم راست بگویم
درختم کم کم آرد برگ و باری
الف) دانشگاه یعنی جایی که در آن دانش می آموزند.
ب) سی و سه پل – عالی قاپو

5

ج) دانش
د) باهوش :کسی که هوش دارد.
ه) قبل ≠ بعد

6
7

رفت ≠ آمد

شروع ≠ پایان

من فردا به زیارت خواهم رفت
علی فردا تکالیفش را خواهد نوشت
هر جمله ی صحیح قبول است.
الف) نیکوکار= کسی که کار نیک می کند.

8

ب) ایرانی = کسی که اهل ایران است.
ج) سیر – سیب – سنجد – سماق – سمنو – سبزه  -سکه

9

الف) به خاطر خود خواهی و غرورش
ب) جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود
نام آشنا

11

هرجمله معنی دار صحیح است

نام تمام
نامناسب
نابینا

جمع بارم :

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

