
 به نام خالق زیبایی ها
.                              اسم زیبای من                        5 تا 1فارسی درس : .................................

اهالی کذام کلوِ درست است ؟- 1

طَفاى( صاحل                                              ب  (الف

تیاًذیشذ( سپرد                                                 د (ج

شعر رٍتاُ ٍ زاغ سرٍدُ کیست ؟- 2

حثیة یغوایی( ًاصر کشاٍرز                             ب  (الف

پرٍیي دٍلت آتادی( شکَُ قاسن ًیا                    د  (ج 

.درست ٍ ًادرست تَدى جولِ ّای زیر را هشخص کٌیذ - 3

.تعضی کلوِ ّا هثل ّن خَاًذُ هی شًَذ ، اها اهال ٍ هعٌی هتفاٍتی دارد  (الف 

.اهیر شْر تِ حکین دستَر داد تا سرهایِ ای ترای اٍ تیاٍرد  (ب 

.ًظارُ کردُ تِ هعٌای تواشا کردى است  (ج 

.ارتثاط دارد ( هرغ ّوسایِ غاز است ) حکایت قَی تریي حیَاى جٌگل تا هثل  (د 

 .هعٌی ّر کلوِ را تٌَیسیذ - 4

.                                                    خطِّ   : ..................................خَاجِ : ...............................

.                                                 چیرُ دست  : ...................................جاهِ : .....................

.کلوِ ّای زیر را تِ ترتیة حرٍف الفثا تٌَیسیذ - 5

کَچ - آسَدگی -  عْذ - صثح - تخن هرغ - حشرات - کار 

 آخریي هرحلِ در ًَشتي هتي ترای یک تصَیر چیست ؟- 6



 .تا ّر کلوِ جولِ ای هٌاسة تٌَیسیذ - 7

..................................................................................................................................................اثاث   : 

...............................................................................................................................................اساس   :

 تِ چِ هعٌایی است ؟ (کارهت از خطِّ ٌّذٍستاى  )-  8

 .هتي زیر راتخَاى ٍ تِ پرسش ّا پاسخ دّیذ - 9

تعذاد پاّای کرم اتریشن تسیار زیاد است ٍ تِ کوک . تعضی از کرم ّای اتریشن خَششاى ًوی آیذ ، زیرا تذى آًْا پرز دارد 

تعذ از آى ، از . کرم اتریشن دٍر خَد پیلِ هی تافذ ٍ تاچٌذ هاُ در آى هی هاًذ . ّویي پاّا رٍی ترگ درختاى تِ آراهی هی خسًذ 

 .پیلِ ، پرٍاًِ ی کَچک تیرٍى هی آیذ 

 هتي تاال ادتی است یا علوی ؟ (الف 

 چرا تعضی از کرم ّا خَششاى ًوی آیذ ؟ (ب 

 .یک عٌَاى هٌاسة ترای هتي تٌَیسیذ  (ج 

 خسته نباشی گلم 
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