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     سؤال  شماره
  اسم این نشانه ها را بنویس.  1

  .................         ج = ................. ظ =              ................. غ=
  ................. = م.................             ذ=گ =.................            

  چهار کلمه بنویس که بی نقطه باشد.  2
................. ،................. ،................. ،.................  

  با کلمه هاي زیر جمله بساز.  3
  ........................................................................................................... خداحافظی:

  

  ...........................................................................................................بروند: 
  

  ...........................................................................................................خاطرات انقالب: 
  درجاي مناسب این متن عالمت (،     . !  ؟  : )   بگذار.  4

  یک روز خانم آموزگار از ما پرسید
  آیا می دانید الك پشت در الك خود می خوابد

  خوش به حال الك پشت او هیچ وقت خانه اش را گم      چه جالب     گفت    سینا با تعجب
  نمی کند

  کلمه ها را بخش کن و هر بخش را در           بنویس.  5
  
  
  
 

  هم صداهاي نشانه هاي زیر را بنویس.  6
  ........................................................................................................... ز:

  

  ........................................................................................................... ت:ت   
  

  ...........................................................................................................  ق:ق   
  

  ...........................................................................................................  س:س    
  

  ........................................................................................................... ه   ه   ه   ه :

  ....................... نام خانوادگی :نام و 
  الف اول : کالس

  دوستدار کودکانبه نام خداوند 
  درخت تو گر بار دانش بگیرد    به زیر آوري چرخ نیلوفري را

  نفیسدبستان غیردولتی دخترانه 
 

  میرشفیعیسرکار خانم  آموزگار :
  

 می آورید مرغابی مخصوص



 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  نوشته شده است. برگ آن را رنگ کن.در هر سیب کلماتی که با اُ استثناء   7
  
  
  
  
  

  ) می باشد را رنگ کن.ه  -ه  -ا کلمه هایی که صداي آخر  (   8
  
  
  

  تازه                     سبزه            کوه                              خورده                           گیاه                         
  خالی کلمات مناسب بنویس.در جاهاي   9

  را جشن می گیریم. ........................ما ایرانی ها 
  هرروز ورزش کند.  .........................علی 

  به درختان و گل ها رسیدگی می کند. .........................
  با کلمات درهم ریخته جمله بساز.  10

  خیابان  –خیلی  –بود  – تمیز
................................................................................................................................................................  

  مدرسه –من  –در  –حیاط  – دوم نمی
.................................................................................................................................................................  

  در آن ها باشد.» خوا « پنج کلمه بنویس که   11
............................ ،............................ ،............................ ،............................، ............................  

  در هر قسمت با قرار دادن بخش ها در کنار هم یک کلمه بساز.  12

  خه  دو  چر
  

  نه  هِن  د  وا
  

  یسا  گی  د  تا

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

 آموز از خود:ارزیابی دانش  
  

  
  
  
  

 .موفق و پیروز و سربلند باشید  
  
  
  
  

 کوه گیاه خورده
 سبزه تازه

 –باغبان  -عید نوروز
 خواھد مي

 موج روزنامھ روباه موتور جوراب دوباره
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  نیازمند به تالش بیشتر  قابل قبول  خوب  خیلی خوب  انتظارات آموزشی

          به درستی جمله می سازد.
          می دهد.به زیبا نویسی اهمیت 

          بخش کردن و ترکیب بخش را می دانم.

          کلماتی که اُ استثناء دارد را می شناسد.
          دارند را می شناسد. خواکلماتی که 

          می دهد را می شناسد. هو ا کلماتی که صداي 
          با کلمات درهم ریخته جمله می سازد.

          در جاي خالی کلمه مناسب می نویسد.

          عالئم فارسی را می داند.

          براي نشانه اسم می نویسد.
 

 

 

  نیازمند به تالش بیشتر  قابل قبول  خوب  خیلی خوب  انتظارات آموزشی

          به درستی جمله می سازد.
          به زیبا نویسی اهمیت می دهد.

          بخش کردن و ترکیب بخش را می دانم.
          شناسد.کلماتی که اُ استثناء دارد را می 

          دارند را می شناسد. خواکلماتی که 
          می دهد را می شناسد. هو ا کلماتی که صداي 

          با کلمات درهم ریخته جمله می سازد.

          در جاي خالی کلمه مناسب می نویسد.

          عالئم فارسی را می داند.

          براي نشانه اسم می نویسد.
  


