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  مخالف کلمات زیر را بنویس.  1
  #با سواد                                         #زرنگ                                 #شب 

  #پایین                                           #باریک                              #باهوش 

  جمله بساز.  2
  ...................................................................................................................................... ریاضی =

  ............................................................................................................................................... خواهش=
  ................................................................................................................................................. شروع =

  .................................................................................................................................................... وطن =
  ................................................................................................................................................. مرغابی =

  مرتب کن.  3
  مدرسه –گوش  –به  –زنگ  –رسد  می –صداي 

.................................................................................................................................................  
  این  –را  –گیریم  می –ما  –جشن  –ده روز 

.................................................................................................................................................  
  کیف –را  –در  –گذارد  می –وسایلش  –پانیذ 

.................................................................................................................................................  
  کثیف –کند  می –را  –هاي  دست –ار مبی –انسان 

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

  توان (اي) مهمان یا مستقل نوشت؟ آخر کدام کلمات می  4
  ...........................خانه       ............................... درس       ..............................  تنبل      ............................افتاده 

  
5  

  
  

  تعداد بخش هر کلمه را داخل گردي بنویس.
  اعظم                         کثیف             خاطرات                         غمگین              

  صابون                           مخصوص                     فروشگاه                        مثل
  

  ) شروع شود، بنویس.س نام دو شهررا که با (   6
                                .................................. .....................................  

  

  باسمه تعالی  
  درخت تو گر بار دانش بگیر      به زیر آوري چرخ نیلوفري را                  نام و نام خانوادگی:                 

  میرشفیعیسرکار خانم  نام آموزگار:                                  96/95سال تحصیلی فارسی                                                                  نام درس:  
  @avvaliha_bagherzadeh                 دبستان وپیش دبستان غیر دولتی نفیس                                                                      اولپایه:  
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  ادامه بده.  7
  .......................................................................................................................خواست با دوستش  کیانا می

  ...................................................................................................................... ثریا مثل خواهرش
  ي مناسب بنویس. جاي خالی را با کلمه  8

  د.چرخ می............................. گوسفندان در 
  کند. در روز زمین را روشن می .......................................

  گویم. می "خیر هب شب "به پدر و مادرم ............................ پیش از 
  دریا هستند................................ نهنگ، اره ماهی و کوسه 

  خواند. می ................................... بعد از نماز مادرم
  در شهر مکّه است. ................................ي  خانه

  
  جواب سؤاالت زیر را بنویس.  9

  ...................زند چه می گویند؟  به کسی که در ورزش سوت می
  ...................... خوریم؟ می چه در شب ما

  ...................... شوییم؟ دست و صورت خود را با چه چیزي می
  ......................انقالب اسالمی در چه روزي پیروز شد؟ 

  کامل کن.  10
  . ............................ م.                                            شما از قنّادي شیرینیشیرینی خریدمن از قنّادي 

  از قنّادي شیرینی خریدند. ...............................                           .......................... ي شیرینی  او از قنّاد
                 خریدي. ........................تو از قنّادي                              شیرینی خریدیم. ........................ ما از

  کامل کن.جمالت زیر را با کلمات داخل پرانتز   11
  کارد) می –کاري  می –کارم  . (می ..........................داوود در روستا گندم 

  روم ) می –رود  می –رویم  (می . ..........................من با مادربزرگم به  مدرسه 
  کنید ) می –کنند  می –کند  (می . ..........................تر مردم روستا کشاورزي  بیش

  به عکس زیر خوب نگاه کن و براي آن سه جمله بنویس.  12
.........................................................................................................  

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

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

                              

   آموز از خود  ارزیابی دانش 

 


