
 

 

 

 درست      ًادرست                                                   هطخص کٌیذ؟( ×)پاسخ هٌاسة را تا عالهت  -1

 .     کلوِ ی دٍست تا کلوِ ی ّن کالسی ّن هعٌی است(  الف

 .هی دّذ صذای اٌ«  ٍ»در کلوِ ی خَرضیذ ًطاًِ ی (ب

 .هی گذارین« ؟ »در پایاى خولِ ّای پزسطی عالهت (ج

 .                  هخالف کلوِ ی تَاًا پزسٍر است(د

 گشیٌِ ی هٌاسة را اًتخاب کٌیذ؟-2

 اهالی کذام یک اس کلوِ ّای سیز درست ًیست؟

  سزاغ     (عذر خَاّی                د(حتّا                      ج(هیکزٍب           ب(الف

 است؟ «کالُ»صذای آخز کذام هثل صذای آخز کلوِ ی 

 چاُ( پزًذُ                        د( خَردُ                 ج(هَسُ                 ب(الف

 .هی گَیٌذ   .........................اًدام ًوی دّذ قیقتِ کسی کِ کارّایص را د

 تی حَصلِ( د تا دقّت( ج تی دقّت( ب تی ًظن( الف

 اضارُ تِ کذام یک اس هَارد سیز است؟« آهَسایي داًص » ٍقتی هی گَیین 

  ّیچ کذام(د اضارُ تِ دٍر( ج اضارُ تِ غایة(ب اضارُ تِ ًشدیک (الف

 .خاّای خالی را تا استفادُ اس کلوِ ّای داخل کواًک پز کٌیذ-3

 (هی رٍد -هیزٍین......................)علی ّفتِ ای سِ ساعت تِ کتاتخاًِ (الف

 (فعالً -حتواً.)تاراى هی تارد.................ای اهزٍس چِ اتزّای تیزُ(ب

 

 به نام خالق زیبایی ها:......................       نام و نام خانوادگی

 1395آزمون فارسی پایه دوم                                  دبستان شهید باهنر زواره                        دی ماه 

 



 (ّطت  –ضص )پٌح ًقطِ دارد ...................کلوِ ی (ج

 (کَضا-کطاٍرس.)هطتزک است...................کلوِ ی کَضص تا کلوِ ی ( د

 .تٌَیسیذٍ تا یکی اس آًْا خولِ تساسیذ دٍ کلوِ هاًٌذ فعالً-4

 

 .آخز آًْا صذای اِ تذّذ( ُ )کِ ًطاًِ ی  چْار کلوِ تٌَیسیذ-5

 

 .خولِ ّای سیز را هزتّة کٌیذ-6

 تذّذ–تِ  –قثَل  –ًَضا  –آهَسش  –کزد  –ّذّذ (الف

 

 ًتَاًست –تِ  –دیگز  –تزٍد –خزس  –خٌگ  -کَچَلَ –هیکزٍب ّا (ب

 

 (کار-سفز-کالسی-راُ.)تزکیة کي ٍ تا آى خولِ تساس(ّن ) تا را تا  دٍاس هیاى کلوِ ّای هقاتل -7

                                                                                                       ................................................................................................................  :.....................-الف

                                                                                                                           ...................................................................................................................    .....................:  -ب

 ؟یک داستاى کَتاُ ٍ سیثا تٌَیسیذ سیزدر راتطِ تا تصَیز  -8



 ًیاس تِ تالش تیطتز قاتل قثَل خَب خیلی خَب اًتظارات ٍ اّذاف

     تطخیص ضکل آٍاّا ٍ صذاّا در کلوات -1
..خولِ آضٌایی داردتا هفَْم کلوات ٍ کارتزد آى در -2      
     ..تطاتق فعل تا فاعل را در خولِ درک کزدُ ٍ تِ کار هی تزد-3
     ..کلوات ّن هعٌی، هخالف ٍ هطتزک را هی ضٌاسذ ٍ تیاى هی کٌذ-4
     ..تَاًایی هزتة کزدى کلوات ٍ ساخت خولِ ی صحیح ٍ هٌاسة را دارد-5
     ..هتفاٍت را تطخیص هی دّذصذاّای هختلف یک ًطاًِ در کلوات -6
تَاًایی تزکیة کلوات تا پیص تٌذ هٌاسة ٍ ساخت کلوات خذیذ ٍ -7

 .لِ را داردکارتزد آى در خن
    

     ..تَاًایی ًَضتي داستاى راخع تِ تصَیز را دارد-8

 ................................................................................................. .. ..... ..... :تاسخَرد آهَسگار          

 

 ..................................................................................لذت تزدم اس ایي کِ : خَد سٌدی          

 

 تیطتز تالش کٌن.......................................................................................تِ ًظزم تایذ در 

 

 

 .پسز گلن فتح قلِّ ّای سزتلٌذی ٍ سزافزاسی تَسط ضوا، آرسٍی هي است

 قاسویاى:آهَسگار                                                                                                            

 

                                                                        


