
 الف(درمتن زیر بجای کلمه مشخص شده کلمه هم معنی را پیدا کن و داخل کمانک بنویس.

 ، و خوب بود.)...........................(معلم از سعید تشکر کرد و گفت : نوشته ی شماه ،کوتاه ، گویا (1

 بهاری، راه افتادیم.،)...........................(آن روز در صبح دلپذیر  (2

 «فشفشه ها وترقه ها را فراموش کردی؟ ،)...........................(صدای گوش خراش»گفت:  (نرگس3

 خواست تا در این مورد توضیح دهد.از خانم مربی ،)...........................(م  با کنجکاوی آرا (مریم عضو گروه4

عاطفهبیانعالمت و):(نقطهدو )»«(گیومه ،)؟(سوالعالمت ،).(نقطهه های نشاناستالزمکهجاهربخوانرامتنب ( 

 .بگذارسوالی )؟()!(و عالمت تعجّب و

  (  ) ( ) اگر این کشتزار را فردا درو گنند چه کنیم(  ) ( ) یکی از جوجه ها با نگرانی گفت

 (  ( )  )فردا کسی برا درو نخواد آمدد و النه ما خراب نخواهد شد(   )نترس  (  ( )  )مادر جوجه ها گفت 

 .کنتبدیلنوشتاریبهگفتاریشکلازرابنداینج(

آخه  دستگاه کپی خراب شده ،مجوره بره  بیرون   ش برگه های امتحانون رو آورده بود .داومد به مدرسه، باخو امرور معلمون وقتی

 ال جواب بدم.امیدوارم بتونم به خوبی به سوابرامون فتو بگیره. 

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

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

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

 )یک کلمه اضافی است(کنتکمیلمناسبیاهکلمهبارازیرهای هجملد(

  آور زیان - صورت –  خراش گوش– تمیز - صوتی آلودگی - طبیعت                                            

.د تا در محیطی سالم زندگی کنندمی کنن.............تمام حیوانات ، اطراف النه خود را  ..1

است و شنوایی کودکان را کاهش می دهد..............چون این صدا ها .2

 و آفریده های خدا را بهتر ببینید .....................می گفت: به همه چیز خوب نگاه کنید تا زیبایی های  آموزگار.3

 .است ..................تولیدبهاره با لبخند گفت پس کالس ما کارخانه .4

بسمه تعالی

                  .  /    / تاریخ:                         .................... دبستان            نام و نام خانوادگی:...................

(4و3سوم)درس  فارسیآزمون 

رسا  –آزار دهنده 

پسندیده و دل  –

زیبا و خوب  -خواه

تالش و دقت  –  
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 کا مل کن و در جدول بنویس.« ِ-»یا « ی»عبارت را مانند نمونه با نشانه  عبارت های زیر از متن درس انتخاب شده اند هرهـ(

 ِ- ی

 هفته ی گذشته

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

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

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

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

 سمت ِکالس

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

آمور عزیزم یک با از روی متن زیر می خوانم .کلمات را با حروف مناسب کامل کن.دانش و(

چون این صدا ها ....یان آور ، شنوایی کودکان را کا....ـش می دهندو به سالمت آنان آسیب می »خانم مربی از بچّه ها تشکّر کرد و گفت:

 «رساند همین مو.....ـوع برای روزنامه دیواری انتخاب می کنیم

ا را ادت کرده باشید ؛امّا آلود....ـی صوتی باعث خستـ..ـی می شود و دقت شمخانم مربّی گفت: اگر چه ممکن است شما به سر و صدا ـ ـ ـ

 برای درس خـ.....ندن و گوش دادن به سخن دیگران ، کم می کند

 

 

 خط( 5 )حداقلبا استفاده از کلمات داده شده یه متن کوتاه بنویس.ز(

 

 

 

 

 

 

 ......................................................... .................................................................................................................... اگر انتقادی داری بگو پسرم.....................

 خنده بچه ها – –گذشته هفته  سمت کالس –

 –روز بعد چند  کالس –جلو  –خود شهر 

 مشکانروستا  –گروه گزارش  – ماکالس  

کالس  مدرسه – معلم –-امتحان  

کالسیهم  گرفتن –ستاره  –

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