
 95مورخه:     /    /   نام و نام خانوادگی:

 کالس: مپایه: سو

 فارسی دبستان غیر دولتی فرهنگ تکلیف پایان هفته

 

 این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی؟ با هر شکل آن یک جمله بساز. -1

 شکر : ....................................................................................................................

 شکر : ....................................................................................................................

 را با نشانه ی مناسب کامل کن. هر کلمه -2

 کم شنوا.....ی   خـ.....اهش   انتـ......ار   .....احب

 شرو.....   موفـ.....یت   .....بط صوت   توضیـ.....

 پسر خوبم؛ االن شما مشغول انجام چه کاری هستید؟ .................................... -3

 ..................................این جمله، چه زمانی را نشان می دهد؟ ..

 جمله های ناتمام زیر را کامل کن. -4

 ...امروز شنیدیم ................................................................................................................

 ...........................................................................................................او دلش می خواست 

 ........آیا تاکنون ..................................................................................................................

 ....................                               #طلوع                 غایب #ضر حا                                     کامل کن. مانند نمونه -5

 .................... #راست گو          .................... #خاموش  .................... #زیبا  .................... #دور 

 قرار بده.»   « ( متن زیر را بخوان و هر جا الزم است نشانه های ) .   ؟   !   :   ،    -6

 یکی از جوجه ها با نگرانی گفت   اگر فردا این کشتزار را درو کنند  چه کنیم

 مادر جوجه ها گفت   نترس  فردا کسی برای درو نخواهد آمد و النه ی ما خراب نخواهد شد

 

 

 

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://WwW.MoallemYar.IR

https://t.me/MoallemYarir


 تو را به یاد چه چیزهایی می اندازد؟این کلمه ها  -7

 ....................   ....................   ....................  بهداشت مو

 ....................   ....................   ....................  زنگ ورزش

 با توجه به متن درس ها، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن. -8

 امروز هر چه .................... و پسرش به .................... نشستند کسی نیامد. برزگر، پسر را نزد ....................

 خود فرستاد که .................... کند که فردا به کمک آن ها بیایند و با هم، .................... را درو کنند.

 فتاری به نوشتاری تبدیل کن.این جمالت را از حالت گ -9

 .امید با خونوادش تازه به این محلّه اومده بودن 

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

 .دلم می خواد همه با عالقه تو بحث امروز شرکت کنن 

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

 

 هم خانواده کلمات زیر را بنویس .  -10

 معلم  :                                                          منظم  : 

 مربوط  :           مدرسه  :                                            

 

 :بازخورد آموزگار بازخورد اولیا:

https://t.me/MoallemYarir

