
  . ، با رنگ مناسب خط بکش آنبا توجه به صداي  ،کلمه ها  در ) و (شکل دور -1

                     رنگ نارنجی )ا (با صداي )و( -                           رنگ آبی )او(با صداي )و(-
  بدون صدارنگ سبز)و (-                          رنگ قرمز )واو(با صداي )و ( -

      –احوال پرسی  –گوسفندان –بخوانند  –باور  –میکروب ها  –حوصله  –کندو 
 -این طوري  –مواظبت  –گروهی  - می خواستند –خود  –روباه  - می وزید
  وارد  - آموزگار -مشورت  - ویژه  -خوش حالی  -دا ت  جو مو –شروع 

  . جمله ها را کا مل کن)  اي ( و یا  )   ي(با اضا فه کردن  -2

  . صاحب گوسفندان می برد....... چوپان هر روز شیر گوسفندان را می دوشید و به خا نه 

  ؟...... من می خواهم با میکروب ها بجنگم ،تو آن ها را این جا ندیده  

  . به کالس آورده بود ...... آموزگار دیروز مجله 

باشد )؟(یک جمله بنویس که پایان آن عالمت سوال . باشد(.)یک جمله بنویس که پایان آن نقطه -3
  . به کار رفته باشد) «   » (:و یک جمله بنویس که در آن دو نقطه نقل قول و گیومه 

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

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

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

شیر ............. روزهر چوپان . به جاي کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده ،مخالف این کلمات را بنویس  -4
  .بود ................راست گوییاو آدم ..... ..........می فروختو آن را به مردم ............... می دوشیدگوسفندان را 

                  آزمون عملکردي شناسایی فارسی پایه دوم                                         پایان آبان ماه  

نام ونام خانوادگی:.....................................                            
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  . با توجه به جمله ها کامل کن  -5

  . علی صبح ها بی حوصله است ولی عصر ها با حوصله است

  ..............................علی عصر ها حوصله     .............................     علی صبح ها حوصله 

  . مریم در درس فارسی دقت دارد ولی در درس ریاضی  دقت ندارد

   .است............................مریم در درس ریاضی     . است ......................مریم در درس فارسی 

  . دیگري بگذار و بنویس)هم معنی (به جاي کلمه ي داخل کما نک ،کلمه ي مناسب  -6

  . بود که تصادف نکند)...................مواظب (حرکت می کرد و )....................آرام .......  () ......خیلی (راننده 

می کند تا پدر و مادرش را )..................  تالش (است ،او همیشه  ).....................  پاکیزه اي (پسر محمد 
  . مهربانی آنان را بدهد................... ).پاسخ ( کند و   )......................خوش حال(

  . بدهد)ن  -(صداي )ا   ( در جاهاي خالی کلمات مناسبی بنویس که آخر آن ها شکل-7

در کتاب علوم ،در مورد کره ي زمین مطالبی ...................ما می توانیم از کتاب ها چیزهاي زیادي یاد بگیریم ،
  . آمده است

  . غذاي خانگی می خوریم........................ما -    ».امروز من را به نمایشگاه  ببرید .....................«:م گفتم به پدر-

  . مسواك بزنید........................شب ها قبل از خواب -.  وقت ندارد که به من امال بگوید...................مادرم -

  . به کار رفته باشد) بقیه –بیرون  –صاحب ( یک جمله بنویس که در آن کلمات -8

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

  ن  ق  خ  خ خ  انتظارات  »موفق باشی نو گل من «
          شناخت قواعد امالیی 

          شناخت قواعد دستور زبان
          کاربرد عالئم نگارشی 

          )جمله نویسی(نگارش 
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