
 

 

 

 پاسخ بده .

 از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن چه نام دارد ؟ ..........................

کدام فصل کشاورزان گندم و جو را درو می کنند ؟ ...........................در   

 نام مادر حضرت محّمد ) ص ( چه بود ؟ ........................

 کتاب دینی ما مسلمانان چه نام دارد ؟ ...........................

...............به کسی که در و پنجره ی چوبی می سازد چه می گویند ؟ ........  

 بخش های هر کلمه را جدا جدا بنویس .

......... + ................ + ...............صُبحانه = .......          .................... + .......= ...... حضرت  

خداحافظی = ............... + ............... + ................ + ................. + ..............         

 جمله های داده شده را کامل کن .

.........................................................................، زیرا تشکّر می کنیمما از معلّم خود بسیار   

 در خیابان دوستم را دیدم که ........................................................................................

..............................................................................................عمو به خانه ی ما آمد و   

 برای هر یک از ترکیب های داده شده دو کلمه بنویس .

 

 به نام یکتای بی همتا 

دبستان شهید باهنر                            69خرداد  –نام و نام خانوادگی :                           آزمون پایانی فارسی اوّل ابتدایی   

 

 

 خدا قوّت 

 

ـ   زیـ اق صو ح  



 

 

 

 

 

 

 نام امام هشتم ما شیعیان چیست ؟ ............................

 علی و معصومه برای مسافرت به کدام شهر رفته بودند ؟ ........................

 آن ها در کجا وضو گرفتند ؟ .........................

..................................................................بعد از نماز برای چه کسانی دعا کردند ؟   

به –نام دارد  –پیامبری  –رسید  –که  –روزی  –حضرت محمّد ) ص (  –مبعث مرتّب کن .         

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

  هر روز –صبحانه  –ما  –صبح  –می خوریم 

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

یک جمله بنویس .برای تصویر     

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

 

می گذارد ( –می گذارم  –آذر دفتر خود را در کیف ................)می گذاری   

به ( –تا  –الک پشت .............. دهانش را باز کرد از باال به پایین افتاد.) از   

 متن زیر را بخوان، سپس پاسخ پرسش های داده شده را بنویس.

بودند.علی و معصومه سال گذشته به همراه خانواده برای مسافرت به شهر مشهد رفته    

 آن ها برای زیارت به حرم امام رضا ) ع ( رفتند . امام رضا ) ع ( امامِ هشتم ما

 شیعیان است . آن ها در کنار حوض وضو گرفتند و بعد از نماز برای سالمتی

 همه ی کسانی که مریض هستند دعا کردند .

 

 

بهار ( –زمستان  –........... است . ) پاییز مهر اوّلین ماه فصل .......  

ن 
ل ک

کام
را 
ی 
خال
ی 

اها
ج
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.............................................................................................................ارزیابی آموزگار :   

...............................والدین سنجی : ..................................................................................  


