
 (جمع کلمات زیر را بنویسید.1
        

 خاطره لحظه قطعه کتاب درخت

             
  

 ( مخالف کلمه های زیر را بنویسید.2
 غروب:                      بلند:                      چاق:                               روز:                           

 فایده: روشن:                      دروغگو:                دیر:                               
 

 ( معنی هر کلمه را بنویسید.3
 گلستان یعنی : 

 جایی که دبیران در آن درس می دهند ................ می گویند.
 انسان ثروتمند یعنی .................... .

 به کسی که هنر دارد ................... می گویند. 
 

 بکش  ( دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند خط4
 

 خواهی شنید.–خواهم نوشت  –نوشتم  –می نویسم –خواهم  –می خورم 
 
 

 (به این کلمه ها یک جزء دیگر اضافه کنید تا کلمۀ معنی دار ساخته شود .5
  

 زمین:                                دل:                              چشم:                                  منظره: 
 

 .( این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی با هر شکل آن جمله بساز6
 دم :

 
 ده:
 
 

 ( جمالت نا مرتب را مرتب کن .7
 

 ای ایران. –هستی  -تو -و  -دلیری ها –سرزمین  –الف( پاکی ها 
 

 من . –به  –پیروزی  –حکیم –و  –خوشبختی  –ای  -راز –بیاموز  -ب( را
 

 را درجای خود قرار بده . ( کلمۀ مناسب8
               

 هرآتشفشان یک ............... دارد. دهان / دهانه 

دوست داریم / 
 دوست دارند

هایی پر تالش ما مرزنشینان را که انسان
 ...........................هستند

 ما به ........................ آبگرم الریجان رفتیم. چشم  / چشمه 

 کالس ما .................... دارد  گوش / گوشه 

 

 باسمه تعالی                                                          
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 ( جمالت زیر را کامل کن .9
 مادر مثل خورشید است چون ........................................... .
 آب آیینه ای است ..........................................................

 ....................................................می شوم شاد ومی زنم 
 

 .( محّل کار هریک از افراد زیر را بنویس 10
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محّل کار شغل  

  خّیاط 

  شیرینی فروش 

  معلّم 

  بّقال 

  نّجار 

  نانوا

  عکّاس

 ( با کلمه های زیر جمله بسازید.11
  : .................................................................................. امرا

 
  :................................................................................... برزگر

 
  ........................:............................................................... فداکار

 
 :.......................................................................... آلودگی صوتی

 

 ( بند را کامل کن 12
 اگر جنگل نباشد ....

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

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

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

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

 
................................................................................................................................... 
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https://t.me/MoallemYarir

