
 

 
 جمله ها به هم ریخته را مرتّب کن.. 1        

 دانا –شوید  –کنید  -شما - گفت: –تالش  -باید –دارکوب  –تا  –سال ها           
 

           ............................................................ .......................................................................................................................................................................................... 
 که –ی نانوا –ماست  –دوست  –همان  -خیزسحر        

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

 
 . با هر جفت از کلمه های زیر یک جمله بنویس.2         

 

         ..........................................................................................................................      هر روز   ،معموالً        
  

         ..........................................................................................................................       قبالً ، ورزش         
 

 . کلمه های هم معنی را به هم وصل کن.3        
 
 
 
 
 
 
 

 . در هر دسته، کلمه ی مشترک کدام است؟ آن را بنویس.4        
 
 
 
 

 

 کلمه ها را بنویس. . مخالف این5        

   ...............................تازه:                              ...............................: خنده                              ............................... با وفا:          
     

 . با هر کدام از واژه ها، سه کلمه ی ترکیبی دیگر بساز6        
 

  خوش                                                                                        دانش         
 

    را بنویس. چه جاهایی نوبت را رعایت می کنید سه مورد . در7        
 
 

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

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

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

 
 

 بیمار پرسید  درمان عصبانی زیاد

 سوال کرد مریض خشمگین خیلی مدوا

 خوش حال

 خوش مزه

 روشنایی

 روشنک

 کتاب خانه

 نماز خانه

نام و نام خانوادگی: .........................................                   فارسی بهمن ماه                     تاریخ: .......................................... 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR



 . با حروف درهم ریخته ی زیر کلمه بساز.8          
 

                               ...............................ن          –ط  –ا  –ش                   ...............................         ر –ح  –ی  -ز –خ  –س       
 

                                 ...............................ر            –ر  –گ  –ت  –ف         ...............................           ک –ش  –ز  –ت  –م  –ح      

  

 ................................................................................................................         این میز یعنی میزی که. 9         

 ................................................................................................................       همین میز یعنی میزی که         

 ................................................................................................................       آن میز یعنی میزی که        

  ................................................................................................................       همان میز یعنی میزی که        
 

 اده از کلمه های زیر کامل کن.. جاهای خالی را با استف11        

 به کسی که برنامه ای را اجرای می کند، .......................... می گوییم.*          

 به کسی که یک اتّفاق  در حال انجام را گزارش می دهد، ............................. می گوییم.*         

 می کند، مترجم می گوییم. .................................به کسی که متن و کتاب خارجی را  *        
 

 . جمله های زیر را کامل کن.11         

 می گویند. ............................... به کسی که مجسّمه می سازد.*          

 .....................................................کلید ساز کسی است که *         

 .................................................................. دونده یعنی*        
 

 اضافه کن.« گی یا گر» به آخر کلمه های زیر   -12         
 

    ..............................  آهن           ............................رفت             .......................نویسنده                  ....................... پاکیزه         
 

 . در هر دسته، یک کلمه با بقیّه فرق دارد. دور آن خط بکش.13        

 جوجه -مورچه  –بلبل  –کبوتر  –گنجشک 

 نخود  –خیار  –هندوانه  –سیب  –موز 

 نرگس -خیار  –محمّدی  –الله -رز –سرو 
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