
 
 

 

 

 

 با کلمه های زیر جمله بسازید. -1

 .................................................................: .............................................................................................................. نماز

 ....................................................................................................: ................................................................. عید نوروز

 

  گزینه ی صحیح را مشخص کنید.-2

 را می دهد؟«  او  » صدای  «  و» از کلمه های زیر نشانه ی  در کدام یک -الف

  خورشید آموزگار   ورزشکار  خواهر

 معنی جمع نمی دهد؟«  ها » کلمه ،   در کدام  -ب

 کتاب ها درخت ها اژدها  میوه ها

 کدام عالمت برای پایان جمله ) آیا حمید به کتابخانه رفت ( مناسب است؟ -ج

   . 
 : ؟ !

 

 .خالی را کامل کنید جاهای-3

 دارد. ...................... یعنی کسی که سوادبا 

 .................. ........................... یعنی کسی که بی سلیقه

 به چیزی که از چوب درست شده است .................... می گویند.

 وضوخانه یعنی ............................................................................ .

 می گویند.  .............ست ، .........ی که اهل تبریز ابه کس

 است. و دوستی ..............نشانه ی ...... ،رنگ سفید پرچم ایران

 .می دهد خط بکش« آ » در آخر آن ها صدای « ی » دور کلماتی که حرف  -4

   مصطفی –  سینی  -  سعی  – کبری –  بینی  –حتّی     –شیرینی    

 بسمه تعالی

 :نام و نام خانوادگی 

 تاریخ : پایه : دوم                                         
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 جمله ی زیر را با کلمه ی داخل کمانک تغییر دهید. -6

 ..................................................................         ( شما تو از مدرسه آمدی.  )    

 

 کلمات هم معنی را به هم وصل کنید.-7

 

 

 

 

 زیر را بنویسید. مخالف هر یک از کلمه های -8

 ................................        ≠ قبل.........................                     ≠ زیبا............................                 ≠ ثیفک    

 

 .یدب کنرا مرتّی زیر جمله های به هم ریخته  -2

 خون  –شهیدان   –است  –گل الله  –نشانه ی 
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 است   –پهلوان   – داستان های   –شاهنامه    –رستم   –بزرگ ترین  
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 .در دو سطر ادامه بده -11

  ........................................................................................................................................................................................من آرزو دارم که 
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