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 دبیر مربوطه:  
 

  
 

                  

                  

 ردیف سواالت

   ونادرست رامشخص کنید.جمالت درست  

الف ( پرچم نشانه ی آزادی وسربلندی یک کشور است .   

.ب( در شاهنامه داستان های زیادی درباره ی هنرمندان ایران می خوانیم   

.ج( تحویل سال لحظه ای است که سال نو شروع می شود   

د( در پایان جمالت پرسشی؛ نقطه می گذاریم .   

ه( مخالف کلمه نو جدید است.   

1 

گزینه مناسب را عالمت بزن.   

به کسی که به دیگران کمک می کند .......................می گویند .    

درست کار                نیکوکار                      مددکار                خدمت کار     

...............................................................................................................................  
زرافه ....................حیوان جنگل است    

بزرگ تر                      بلند                          بلند تر                  بلندترین     

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

صدای آ می دهد (ی)در کدام کلمه    

ساری                  حتی                               گلی                        قوری    

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

غلط است.امالی کدام کلمه     

سلطان               وست                                ضلع                       ریاضی   

 

2 

در جای خالی کلمه مناسب بنویس .    

(خواهد رفت ؛خواهندرفت )او فردا به پارک ................    

(خواهی رفت ؛ می روی)تو سال آینده به کالس سوم ....................   

(ما؛آن ها ).........خروس را دیدند.            (من؛ما  )...............به تماشای طبیعت رفتم .   

 

3 



 

 

جاهای خالی را کامل کن .    

.. می گویند. نمازخانه یعنی .....................................................به کسی که مرتب نیست ............   

......................می گویند . ورزش کار یعنی .................................به کسی که حجاب دارد ..........    

..............................................است. تهرانی یعنی ..............همان کالس یعنی کالسی که .........   

4 

جدول را کامل کن.   

 کلمه ان گاه گان کار

 گردش    

 زن    

ونیک      

 ستاره    

 

 

 

 

 

 

5 

کلمات درهم ریخته را مرتب کن.   

          بهار .  -است  -قدر  -فصل  -چه  -قشنگ  

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

به   -ییزیبا  -می کنم  -همه  -افتخار  -من –کشوری  -این -داشتن -با   

 ............................................................................................................................................................  
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با کلمه زیر دو جمله متفاوت بساز.   

..........................سیر : ................................................................... سیر: .............................................   

 

7 

مخالف کلمات زیر را بنویس.   

.................... #...................... دور  #.................... خوشحال  #.............. دشمن  #پایین    

 

8 

معنی کلمات رابنویس وبا آن جمله بساز.   

.......................................................................................................................    .....................آغاز = ..   

  .......................................................................................................... .........  ........ .........کوشش = ... 

 

9 

در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید   

به لباسی که ازجنس پشم باشد....................................... می گویند.الف(    

........ می گویند....................ب( به محل آزمایش .....................   

......... است .............ج( فروردین اردیبهشت وخرداد ازماه های فصل .........   
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