
ه های زیر را با استفاده از لغت نامه پیدا کن و بنویس.ژهم معنی وا-1  

 

 

 

واژه های داده شده ،کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای مناسب بنویس.از  -2  

 ) ترجمه ، مجری ، گزارش گر ،شاعر (

 به کسی که شعر می گوید ................ می گوییم .

 به کسی که برنامه ای را اجرا می کند ، ....................... می گوییم .

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

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

ه ها را درست کن و در آخر جمله عالمت مناسب بگذار.ژترتیب وا -2  

.................................................................................................................مادر بزرگ       ...... –نیامدی  –خانه ی  –چرا  –به   

می شوی  –بخوانی  –موفّق  –خوب  –اگر  –درس  –حتما   

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

بدهد . « آ » در پایان کلمه صدای « ی » دو کلمه بنویس که شکل -5  

بستگان پدری و مادری را دسته بندی کن .-7  

 

 

 پدری : 

 مادری:

 بر می چیدند= 

 مامور=  معلّم = قشنگ = زیبا داخل=

     

نوه ی  –دختر عمه  –پسر عمو  –عروس خاله  –شو هر عمه  –زن دایی 

  -زن عمو  –عروس عمو  –دایی 

 

 نام ونام خانوادگی :

دوم  : کالس  

 تصمیم = موقع =  سالم = تندرست  یاری= دعا= 

 میان=  گوشه = وضو خانه =
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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


هم خانواده های مناسب واژه ی نوشته شده را در جاهای خالی بنویس.-6  

 

 ما..........................
 

 من ........................

 تو............................ شما ......................

 او............................. آن ها.....................

 

حرفی را به دلخواه خودت در جدول بنویس و برای هر کدام ،پرسش مناسب بنویس.سه کلمه ی سه  -5  

!بله ، تو جدول ساختی   

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

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

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

 

یک جمله ی زیبا بنویس.« ب ، فراموش و دعا زیر ل» با واژه ی  -0  

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

کلمه ی تازه بساز .چند « کار » با واژه ی -9  

کار گاه                      

 

اگر هم اکنون فرشته های خداوند دعای تو را پیش خدا ببرند ، چه آرزویی داری؟-10  

 

 

 فرزندم بازخورد خود را در سایت برایم بنویس.

 بازخورد ولی:

 خواندن

 من ........................ ما .........................

 تو .......................... شما........................

 او .......................... آن ها ....................

 

 آموختن

   

   

   

 

 کار

رزوی من است .مهربانم موّفقیت تو آ  

https://t.me/MoallemYarir

