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 .یدبساز کلمه یک ریخته هم در حروف با.1
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 .یدکن کامل مناسب حروف با را زیر کلمات.2
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 .یدکلمه مناسب را انتخاب کن .4

 برای به دست آوردن مساحت مستطیل ،طول و .................)عرض،ارض(الزم است.
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 ت.نماز)اساس،اثاث(دین اسالم اس
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 معنای کلمات زیر را بنویسید..8
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 و از چه تشکیل شده است؟جمله چیست .9

 



 این داستان از کدام کتاب و نویسنده است؟را بنویسید. طوطی و بازرگان عناصر داستان .11

 

 

 

. و مشخص کنید کدام در کلمات ربط معانی دو جمله مقابل جمالت زیر را با نشانه ربط مناسب به هم وصل کنید.11

 هم هستند.

 در درس ریاضی کمی مشکل داشت........ محمد پسر مهربان و ودوست داشتنی بود.

 دستش را روی شانه اش گذاشت.......لیال دوستش را صدا زد 

                                                            معنی ضرب المثل را بنویسید. به کدام ضرب المثل ارتباط  دارد؟شکل .این 12

                                                                                      ب(جوینده یابنده است         ج(کبوتر با کبوتر باز با باز               آخر پاییز میشمارند. (جوجه راالف

                                                                                                                                                                       

 

 .امالی کدام کلمه صحیح نیست؟13

       طپش                         اندوهگین                            ماهر                  خالصه      

 دذ جای خالی عالمت نگارشی مناسب قرار دهید..در این متن چند جمله وجود دارد؟14

فرمان داد تا هر چه مرد دانا می خواهد  ...امیر...  ...  محاضر...آماده کنید...اگر جایی برای کار...  ...حکیم گفت

 ...برایش آماده کنند...

 .متن زیر را ادمه دهید سپس یک اسم مناسب برای آن انتخاب کنید.15
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