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 واژه ها را در کنار هم قرار دهید و واژه ی جدید بسازید. 1
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 در جمله های زیر کلمات متضاد) مخالف ( را پیدا کن و زیر آن ها خط بکش . 2

 دوست و دشمن ، به دانایی او پی برده بودند.

 زندگی پر از فراز و  فرودهای طوالنی است .

 جمله های زیر را کامل کن .،با استفاده از حروف ربط  3

 چیزی نگذشت ........................ گیاهان به طور عجیب و معجزه آسایی رشد کردند.

 من دانه ای که شما داده بودید را کاشتم ........................ اصال رشد نکرد.

 او شرمنده و غمگین بود ............. نتوانسته بود دانه های گل را پرورش دهد.

 هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویس . 4

 صبر: ..............................     فصل : ................................        طیف : ......................... ل       فکر : ....................... 

 معنای کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده را داخل کمانک بنویس. 5

 برمی گردم .).................................(  وطنم زاغ بود گفت : دارم به

 بودند که بیمارستان در کدام بخش شهر ساخته شود. )...................................( اندیشه همه در این 

 وم بیت های زیر را به هم وصل کن .قسمت د 6

 خاک دشتت بهتر از زر است                        اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب          

 که خاکش گرامی تر از زر وسیم                               خرد رهنمای و خرد دلگشای         

 بستان میوه و چمن و الله زار کرد                                خوشا مرز ایران عنبر نسیم        

 خرد دست گیرد به هر دو سرای                          سنگ کوهت در و گوهر است         

 الله  خوش

 کار گل 

 حال 

 گاه 

 زار

 برگ 



 مفهوم عبارت های زیر را به زبان ساده بنویس. 7

 ........................................................................................................................ بعد از مدتی بیامد و زر طلبید ، باز نیافت .

 .......................................فضل خدای را ، که تواند شمار کرد؟ ............................................................................................

 داستان به هم ریخته ی زیر را شماره گذاری کن . 8

 .آن چنان به شدت دست مرا با منقارش نوک زد که اشکم سرازیر شد 

 . هنوز از دوران کودکی به یاد دارم 

 .پدرم در حالی که به گریه ام می خندید 

 . که روزی دستم را در النه ی مرغ و خروس ها کردم 

.گفت : آگاه باش  ! وطن دوستی را از مرغ و خروس یاد بگیر 

 از سه موضوع زیر را یکی را انتخاب کن و در مورد آن چند خط بنویس. 9

 را بنویس. صه ی داستان گلدان خالیخال

 قصه ی چنار و کدو بن را به زبان ساده بنویس.

 نوع بازی های کودکان در گذشته و امروز
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