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 سواالت درس اول : تماشاخانه 

 

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن  -1

 سنگالخ  –سرشار  –تامل  –صخره 

 جهانی که در آن زندگی می کنیم .............. از شگفتی هاست  -

 در بلندترین جای کوهستان از دل ............. و سنگ ها چشمه ای روان است  -

 ............. درباره ی آن راه مناسبی برای شناخت آفرینش است مطالعه در طبیعت و ............ -

 گاهی علف نازک و لطیف از میان .......................... سر در می آورد  -

 

 هم معنی واژه های زیر را بنویس  -2

  عجیب :                      تنومند :                     عظیم :                        عمیق :

 

 کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید  -3

 گاهی ح ره             صبطوع                     قضمت                  موظیف                     عطل

 

 مخالف کلمه های زیر را بنویسید .  -4

 باالترین : گریان :                   خوشحال :                     خواب :                 

 

 کلمه های به هم ریخته را مرتب کنید  -5

 

 را  –می توانی  –ماهی های  –بشنوی  –آیا  –تاالب  –صدای 

 

 آسمان  –می تننند  –و  –عنکبوت  –تار  –زمین  –بین 

 

 آفریده های  –آن جا  –خدا  –همیشه  –هستند  –ساکت 

  



 

 

 کلمه های مخالف را پیدا کنید  -6

 ود )                    (  )                          ( ز دانش دل پیر برنا ب -

 شود سهل پیش تو دشوارها  )                 ( )                     ( -

 پایان شب سیه سپید است   )                  ( )                   (  -

 

 مفهوم عبارت های زیر را بنویسید  -7

 ها بیندیشیم  اندکی درنگ کنیم و درباره پدیده

 

 جدول را کامل کنید  -8

 

 مخالف  هم معنی  کلمه 

   اندک 

   کهن 

   قشنگ 

 

 جمله های زیر را به دلخواه کامل کنید  -9

 اگر روزی آب در روی زمین نباشد -

  

 اگر زمین خیلی گرم یا سرد می شد  -

 

 معنی کشید را در جمله های زیر بنویسید  -10

 کشید مادر محمد برای او در بشقاب غذا  -

 الهام در دفترش یک نقاشی زیبا کشید  -

 میوه فروش میوه ها را روی ترازو کشید  -

 

 و ( پر کنید  –سپس  –زیرا  –جاهای خالی را با حروف ربط ) اما  -11

شغال دستی بر سر کالغ کشید و گفت : ........... این کار عاقالنه نیست ، کالغ مکثی کرد تا نفسی تازه کند 

از او سوالی پرسید . شغال گفت : تو ساکت باش ....... گوش کن . کالغ بعد از حرف روباه گفت  .................

 من نمی توانم با شما بیایم ............. خیلی گرسنه هستم . 



 

 

 

 هر جمله را کامل کنید  -12

 می خواستم به مدرسه بروم ،ولی ......................................................... -

 صیاد تیر را در کمان گذاشت ، بعد ...................................................... -

 امروز در امتحان نمره خوبی نگرفتم ، چون ........................................... -

 

 

 یکی از صداهای زیر را در ذهن مجسم کنید و یک بند بنویسید  -13

 صدای وزش باد                صدای ریزش باران             

 

 

 

 

 

  


