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 و خطّ زیبا به سؤال ها پاسخ بده تا امتیاز خوبی دریافت کنی. دخترم ، با دقّت 

 

 ی شود. کلمات زیر را طوری کنار هم قرار بده تا تبدیل به یک جمله ی با معن-1

 

 کشورها / فرق/ پرچم/  با هم / دارد/ رنگ 

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

 / مجلّه های / بروند/ خود سُراغ / مخصوص / بچّه ها / به / باید/ کتاب ها/  و 

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

 

 جاهای خالی را با کلمات مُناسب پر کن.  -2

 

 ................... نباشد ناراحت می گویند.به چیزی که 

 به کسی که اهل آبادان است .......................... می گویند.

 به گلدانی که از شیشه درست شده باشد، ............................. می گویند.

 ........................نیکوکار یعنی ..............................................................

 نیروگاه یعنی .......................................................................................

 کسی که به دیگران ظلم و ستم می کند .................. می گویند. 

 است.  گ سفید پرچم ایران نشانه ی ................... و ................رن

 ، کلمه ی .......................... درست می شود. فرشته ان ( به  با اضافه کردن ) 

 

 را مشخّص کن و نام آن ها را حتماً بنویس.  فاعلو  فعلدر جمله های زیر   -3

 

     علی کوچولو با عجله شیرینی خورد.                    سٌهیال برای خواندن  کتاب به اُتاقش خواهد آمد. 

 

 

  22442224تلفن:      مجتمع آموزشی ابوعلی سینا -شرقی 42خیابان خسرو جنوبی ــ کوچه  ــ: ستارخان نشانی مُترادف )هم معنی( کلمات زیر را بنویس.  -4



 با توجّه به عالمت مُترادف و یا مُتضاد کلمات زیر را بنویس.  -4

 

 : .......................      نخستین : .............................عظیم : .........................         سرگرم 

 : ...................... اعضای خانواده........................       : .اطراف       .......................    هربار :

 .........      نابینا      .............................کامل    ...................              کهنه       ...............

 

 عالمت ) ؟ ( یا ) ! ( یا ) . ( بگذار. در جاهای خالی  -5

 چه هوای گرم و دلپذیری      این هوا مخصوص فصل تابستان است     چه کسی این ها را آفریده است 

 

 دور کلمه ای که نشانه ی جمع دارد خط بکش. -6

 

 پایان     دوستان     ایمان     سال ها     بادمجان      سربازان     خیابان     آسمان    صندلی ها 

 

 جمله ها ی زیر را به آینده تبدیل کن.  -7

 

 ما در درس موفّق می شویم. .....................................................................

 ................................                          آنها می روند. ...........................من می بینم . 

 

 یک بار )تر( و یک بار )ترین( اضافه کن و سپس جمله بساز.  زیبابه کلمه ی   -8

 

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

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

 جمله ی زیر را با کلمه ی تأکیدی تغییر بده.  -9

 در در پارک قدم می زدند. ........................................................................................مادر و پ

 

 بدهد سپس با آن کلمه جمله ی خبری بساز. جا و مکانکلمه ای بنویس که )گاه ( در آن معنی  -11

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