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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنیذ.. 1

 الف( سهستاى جای پای گزگ ّا را ًقاضی کزد               درست              ًادرست

 ًادرست              درست ب( پزستَّا، ّز سال الًِ ای جذیذ تزای خَد هی ساسًذ.

 درست              ًادرست       پای چپص هی لٌگیذ.ج( چطن راست االغ کَر تَد ٍ 

 : معنای کلمات زیر را بنویسیذ.2

 جال دادى :   دل ًطیي :                                          سیٌت داد :                            خَرضیذ جْاى افزٍس : 

 حاکن:کویاب:                                  جاهِ :                              چیزُ دست:      

 تاب ًیاٍردًذ :                           رهِ :     هعتذل :

 درک مطلب .3

 چزا هزد فکز کزد کِ پسز االغص را دسدیذُ است؟

 

 چیست؟« پٌذ تزای تَ هثل پاضیذى داًِ در سهیٌی است کِ گیاّی در آى رضذ ًوی کٌذ.» هفَْم جولِ 

 

 ؟پزستَّا در آغاس پاییش ًطاًِ چیستجَش جٌة ٍ 

 

 چزا پاییش تِ رًگ کاج ّا ٍ سزٍ ّا دست ًشد؟

 

 معنی روان شعر زیر را بنویسیذ..4

 تزگ درختاى سثش در ًظز َّضیار                ّز ٍرقص دفتزی است هعزفت کزدگار                            

        



 .بسازبا حروف در هم ریخته ، کلمه . 5

 ) ٍ ، ب ، ى ، ظ ، ر ( .................                                        ) ع ، ر ، ا ، س ، م ( ...............

 در جمالت زیر عالمت ویرگول ) ، ( را در جاهای مختلف طوری قرار دهیذ که معنای جمله عوض شود. .6

  تخطص السم ًیست اعذاهص کٌیذ.              

 تخطص السم ًیست اعذاهص کٌیذ.

 جاهای خالی را به عبارات مناسب تکمیل کنیذ.. 7

 غذا ( _... هی دٌّذ. )قضا ...ٍقتی جَجِ ّا اس تخن تیزٍى هی آیٌذ ، پذر ٍ هادر تِ آى ّا .......

_...داًص آهَساى در .... . هذرسِ هطغَل ٍرسش تَدًذ. ) حیاط   حیات ( .....

 

 ساغکی قالة پٌیزی دیذ                             آَّ اس دضت گزیخت                                    

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

 تز درختی ًطست در راّی                          رسیذ                                      عاقثت تاس       

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