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 کامل کن.-3

 ............................................... نیکوکار یعنی :         می گویند.     .....................به کسی که اهل یزد است 

 می گوییم..........................  به کسی که راضی نیست                             .................................   درختان یعنی 

  بنویس که ) ی ( در آخر آن ها صدای ) آ ( بدهد.سه کلمه  -4

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

 مخالف و هم معنی کلمه های زیر را بنویس. -5

 .................... =   نیرومند                                                            ......................   ≠ با سلیقه

 .....................   = سعی                                                             ......................         ≠شبانه 

 .....................  =   پاکیزه                                                             ......................        ≠دیر  

 هربار کلمه ی داخل کمانک را به جمله ی بعد اضافه کن و بنویس.-6

 علی کتاب خرید.)خوبی ( 

 .................................................................................................. ) کتاب فروشی (

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

 به آخر کلمه های زیر ) ان( اضافه کن. -7

 درخت = .........................           .............                  .......... گرسنه =

 نام و نام خانوادگی :  ................................

 مرد = ..........................                              زنده =  ...........................
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  فاوت بنویس.با کلمه ی شیر دو جمله ی مت -9

 ................................................................................................................: شیر  

  ................................................................................................................  :شیر 
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 به مدرسه می رود. ............به مدرسه می روی.                       .............. به مدرسه می روم.           ................

 ................آن ها دیروز به مدرسه                  .............. شما دیروز به مدرسه            .............. ما دیروز به مدرسه

  دو کلمه بنویس که آخر آن ها مثل ) مثالً ( باشد.-11

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

 خیلی کم کم متوسط تسلط خوب تسلط کامل 

      شناخت چهارفصل

      مرتّب کردن
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      شناخت جایگاه افعال
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      شناخت ضمائر
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 سطوح عملکرد
 مالک و شواهد
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