
 
کلمات در هم ریخته زیر را  -1

مرتب کنید و با آن یک جمله 

 . بسازید

 -خدا  -است  -نام  -کار -هر( الف

 برای -سرآغاز  -بهترین 

 

 -کند  -باید  -هنرمند  -دقت ( ب

 با -به  -چیز -همه  -نگاه 

 

 کلمات زیر را معنی کنید و -2

 بنویسید چگونه ساخته می شود

:                      هم کالس

 + ..................

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

:                      بی اهمیت

 + ..................

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

برای . نام هر عالمت را بنویس -3

هر عالمت بک جمله به دلخواه 

 .بنویس

   (................     ؟)

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

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

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

        ................).(

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

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

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

        ................)!(

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

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

زیر را  های هم معنی کلمه -5

 .بنوسید

:                            نگه داری

 :برنا

:                       ارزسپاسگ

 :تصمیم گرفت

:                            خاله

 :موقع

:                        خوشحال

 :نابینا

 

در هر ردیف کلمه ی مشترک  -6

خالی را پیدا کنید و در جای 

 .بنویسید

علف  -گوشت خوار -گیاه خوار

خوار    

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

توانمند      -ثروتمند  -هنرمند 

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

.... 

 .کامل کنید -7

 

 

 

 .کامل کنید -8

به کسی که کلید می سازد  -

 .می گویند.............. 

داروخانه یعنی جایی که  -

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

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

- 

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

یعنی چند ............... 

 خرگوش

دوست می )

(دارند  

: نجاری عکاسی  

: 



 

 .پاسخ دهید های زیربا توجه به متن درس ها به سوال -9

 چرا نوشا در کارهایش موفق نبود؟( الف

 

 

چرا باید با همکالسی ها و بچه های کوچکتر از خودمان مهربان ( ب

 باشیم؟

 

 

 . برای شکل زیر دو جمله بنویس -11

 

 

 

 

 

 

  

 

 موفق باشید

ق  ن ت

 ق
خ  خ

 خ
 انتظارات

قادر است با کلمات در هم ریخته جمله  -1    

 .کامل بسازد 

 .با معنی آنها را می داند ترکیب کلمات  -2    

انواع جمالت را با نشانه های آن را می  -3    

 .شناسد 

جز مشترک کلمات را شناخته و آن را داخل  -4    

 .کلمه جدا می کند 

 .پاسخ سواالت داخل متن را می داند  -5    

 .قادر است از تخیل خود استفاده کند  -6    

پرانتز و رعایت  با توجه به کلمه داخل -7    

 .نکات دستوری قادر است جمله را تغییر دهد 

 


