
 

 
 

.کلمه های زیررا بنویسید و مترادف مخالف -١  
)               -(کوتاه      )                -(تاریک       )               -(زشت     )               -(گل        الف)مخالف:         

)             -(درنگ       )                -(تنومند     )              -عجیب (     )           -(لطیف      ب) هم معنی:         
 

را به دلخواه کامل کن. جمله های زیر -٢  
ر روزی آب در روی زمین نباشد ..........................................................................................................................................گا الف)  

 ب)علف ها در سرمای سخت یا گرمای زیاد پژمرده می شوند اما ........................................................................................................................
 

سنگالخ ) سرشار – تامل – نید.   (صخره ها –جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر ک -٣  
.................................  جهانی که در آن زندگی می الف) از شگفتی ها است.کنیم ....................  
..........................  ب) و سنگ ها چشمه اي روان است.در بلندترین جاي کوهستان از دل ........................  
.....................................  ج) ي آن راه مناسبی براي شناخت آفرینش است. باره درمطالعه در طبیعت و ....................  
...............................  )د آورد. سر در میگاهی علف نازك و لطیف از میان .....................  

 

کلمه های افتاده شده را در دو بیت زیر پر کنید.-٤  
دهـا شـاز تو توان   ....................................اک ـخ        ده           ـا شز تو پید....... ........................ه ـای هم       

      . ........... جز در تو .......................... تو که خواهد نواختنخواهیم ساخت                   گر ............................  
اغ راـوش گل بـخ.......... ....................کند پر      ه ها               ر گل بوتـبر س............ ......................گل        

       . انـیـا آشـجـدر این......... ...........................از ـب          نغمه خوان          باز می آید .................................  
 

چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد؟ -٥  
 

منظور از آفریده های ساکت خدا چیست؟ -٦  
 

  .ته شده یک جمله کامل درست کنیدبا کلمه های به هم ریخ -٧
است ) سرشار – از – شگفتی ها – می کنیم – که – جهانی – در آن – ی –گ(زند  

 

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد آن ها را پیدا کن و درستشان را بنویس . -٨  
لم را بهتر بشناسیم بینیم اگر می خاهیم این آ از دور که به کوه ها نگاه می کنم دیوار هاي بلند باال و طنومند را در برابر خود می    

 

.گل را با خوار و زنبور عسل را با خرمگس ؛باید پدیده ها را خوب تماشا کنیم و آن ها را با یکدیگر مغایسه کنیم    
 

  باره ی آن یک بند بنویس. صدای آواز پرندگان را در ذهن خود مجسم کن و در -٩

 
  موفق باشید  

دا «  م      تاریخ:    ایم      درس اول فارسی خوانداری آموختهچه از  آن                                                        نام و نام خانوادگی:     » 
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 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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