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  .غلط امالیی دیده می شود در کدام دسته از کلمات

 سطع ، خوشه طالیی د(            معرفت ، قطره        ج (           صنوبر ، نظر            ب(       صحبت ،منظره           الف( 

 د( حمله ، خط              الف( لطیف ، جامه                     ب( عهده ، محتدل                 ج( حشرات ، طوالنی
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 با توجه به کلمه های داده شده جاهای خالی را پر کنید.

 شکوفه ( سطح – سفر – پرستو ها – صنو برها – دل نشین – کبک – قشر – جامه – )نقش و نگارها –
.رودخانه ها را باا .................... ناازکی از یاخ  .و کااج هاا پوشای سانزینی از بار  زمستان تمام ................... باراا  کارد ر روی ...................

. و جاای پاهاای گوناا گاون ، نقااشای کارد : جاای پاای خرگاوش ، ................. . و آن دورهاا پوشانید ر روی بار  هاا ................................ ....

 جای پای گرگ.

. مای دهناد . در اوایل بهاار هاوا لطیاف و ......... ............. مای شاود . دشات هاا ...................... سابپ مای پوشاند و درختاان ......................

. این پرندگان ، دوست داشتنی نیپ از ........................ دور و دراز خود باز می گردند. ........................... 
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 مرتب کنید.جمالت در هم ریخته زیر را 
 را زمستان ––به رنگ  زمین – در آورد – تمام – سطح – سفید –

 

 خطرهای  وجود – طوالنی ––این  دارد – بسیاری ––در  سفر –
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 .معنی کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را داخل کمانک بنویس
 (                          .)                آن ها تصمیم گرفتند که خورشید جهان افروز را با داوری انتخاب کنند

 )                                   (رنگ ارغوانی و بعضی دیزر را به رنگ قرمپ روشن در آورد.برخی را به 

 )                                               (جوجه ها راه و رسم زندگی را از پدر و مادرشان یاد می گیرند.

 (                              )            در اوایل بهار هوا لطیف و دلنشین می شود.
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 متضاد ( ≠)= هم خانواده        هم خانواده و متضاد کلمات زیر را بنویسید.

 سفر =                                                             مپارع =         

 ≠زیبا                                                                   ≠کمیاب 
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 .داستان زیر را بخوانید و سپس به سواالت زیر پاسخ دهید
سه تا از مورچه بودند و هر روز برای تهیه غذا به بیرون مای رفتناد. اوناا زحمات زیاادی مای کشایدند تاا غاذاهای سانزین رو باه سامت خوناه حمال 

کنند.یک روز یکی از مورچه ها غذای خوشمپه ای پیدا کرد ولی خیلای خیلای هام سانزین باود و حملای بارای آن هاا ساخت باود مورچاه هاا بعاد از 

 بعد خسته شدند و گوشه ای نشستند تا کمی استراحت کنند. آن را جا به جا کنند کمیه  دحمت و تالش تونستنکلی ز

ماا  یه دفعه یکی از مورچه ها صدا زد و گفت : راستی چرا ما ماشین نداریم ؟ چرا آدما چیاپ هاای سنزینشاان را باا ماشاین جاا باه جاا مای کنناد ولای

؟حر  این مورچه انقدر عجیاب باود کاه دو مورچاه ی دیزار سااکت شادند و باه فکار فارو رفتناد بعاد هار ساه تاا بااهم  باید روی دوشمان بزذاریم

ن زرداتاابآفگفتند که باید ماشین بسازیم ولی چطوری ؟ هر مورچه به سمتی رفات و بعاد از مادتی کناار هام جماع شادند . یکای از مورچاه هاا تخماه ،

 آن را شکستند تا برای ساختن کف ماشین ازش استفاده که با هم از وسطپیدا کرده بود را

درسات کاردن چارا ماشاین پیادا کردناد کاه در نهایات بعاد از چناد سااعت تاالش و کوشای  دوتا مورچه دیزر هم چیپ های گردی بارای آن کنند. 

 توانستند ماشینی را درست کنند.



 الف (درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
  ورچه ها به راحتی غذای خود را حمل می کنند.                          درست                                نادرستم -

 نادرست                                درست         مورچه ها در نهایت توانستند ماشین بسازند.                        -

دهید. جواب  زیر ب ( به سواالت
 مورچه ها چرا به ساخت ماشین فکر کردند؟ -

 

 دند؟ورچه ها برای ساخت ماشین از چه چیپ های استفاده کرم -

 

 به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست ؟ -

 

 ج(با توجه به متن داستان ، جمله ها را به ترتیب رویدادها شمار گذاری کنید.

 یه دفعه یکی از مورچه ها صدا زد و گفت : راستی چرا ما ماشین نداریم؟        

 .تا ماشین بسازندبعد هر سه ی آن ها تصمیم گرفتند         

 یک روز یکی از مورچه ها غذای خیلی خوشمپه ای پیدا کرد ولی حمل آن خیلی سخت بود.        

 در نهایت بعد از چند ساعت تالش و کوشی ماشین را ساختند.        

 سه تا از مورچه بودند که هر روز برای تهیه غذا به بیرون می رفتند.        

 چرا آدم ها چیپهای سنزینشان را با ماشین حمل می کنند؟        
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  شعر زیر را کامل کنید.
 خبری داشت کالغ                      .................................................

 از سر و دوش درخت     ......................................           

 .....................................                سبپه ، خمیازه کشید

 .........................................آهو از دشت گریخت                   .......

عاقبت باز رسید                         ................................................. 
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 ن     ا ا ا 

     .غلط امالیی را پیدا کند می تواند

     می تواند کلمات را در جای خودش بزذارد.

     جمالت در هم ریخته را مرتب می کند.

     را در جمله می داند. معنی کلمات

     هم خانواده و متضاد را می شناسد.

ن
مت
ک 
در

 

     .درست ، نادرست را جواب داده است

     به سواالت جواب داده است.

     نامی مناسب برای داستان گذاشته است.
     ترتیب رویداد ها را به درستی شماره گذاری کرده است

     شعر را کامل کرده است.

        ن                  ا         ا ا  نظر آموزگار :  

  

                                                                                                                                                   

                    

 : والد سنجی
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