
 ۱۴۰۰اردیبهشت        ۱۷-۹گارش درسفارسی و ن                  :    نام و نام خانوادگی 

 .سیبنو را آن یومعن کن اضافه «خانه  » هرکلمه هب نازنینم-۱

 ..................................معنی ...................+ وضو

 ...............................................معنی ...........+آشپز

 .کن کامل نمونه مانندعزیزم  -2

 او نماز............. .......... نماز تو .خوانم یم نماز من

  ............آن ها نماز  نماز.............  شما ما نماز.............
 مخالف کلمه های زیر را بنویس  پسر زرنگم -3

  تاریک)...........( باال).............( خنده)................(
 پرکنید.جاهای خالی را  مانند نمونه اهوشم پسر ب -۴

 .....آمد. ..... آمدی. من آمدم .

 .......آمدند. ......آمدید. ......آمدیم.
 
 .ی مربوط به خودش بنویس هر وسیله مربوط به کدام شغل است؟ درطبقهپسرم  -5

 ، تخته ، کتاب ، کفش ، سیمانش ، میخ ، کاغذ ، واکس ،آجر ، چرم ، چکخودکار

 نجاری کفاشی بنایی نویسندگی

 

 
 
 مانند مثال کامل کن.اندیشمندم  -6

 .................←می نویسد دید  خواهم  ←می بینم 
 
 و جمله بساز اضافه کن« ترین»دوّم  و بار« تر»به هریک ازکلمات زیر یک بارپسرم  -۷

 کوتاه + ........... ..................  

 کوتاه + ........... ..................  

 مانند نمونه کامل کن. پسر عاقلم  -8



 ).............. (...   .......... یعنی    چشمان مردان     یعنی    چند مرد  )مردها(
 
 کامل کن.پسر باهوشم  -۹

 به کسی که اهل ایران است ......................... می گویند.

 جنس چرم باشد ........................ می گویند.  به لباسی که از

 آهن درست شده باشد ....................... می گویند. به چیزی که از

 مع ببند.ج«ا ن  »کلمه های داده شده را با دانشمندم  -۱۰

  ستاره + ان : ............... گرسنه + ان : ..............
 داشته باشد ، پرکن.« نا »جاهای خالی را با کلمه ای که دلبندم  -۱۱

 که نمی بیند ............... است.به کسی  

 به کسی که مرتّب نباشد ..................... می گویند.  

 به کاری که تمام نشده باشد ..................... می گویند. 

 اضافه کن و معنی آن را بنویس.«  گاه »به هر کلمه عزیزم  -۱2

 دانش+گاه  .............یعنی +گاه........... یعنیورزش
 

 تو را به یاد چه چیز می اندازد؟پسر عزیزم  این کلمات  -۱3

 سرسبزی، عید سبزه، چمن، گل، 

 صدای مربوط به هرکدام را بنویس.پسر نازنینم  -۱۴

 کالغ ).................( گربه )...................( خروس )..................(.......( …سگ،)...... 

 .سازهای جدید ب واژه با پیشوند های زیر دانشمندم -۱5

 بی + نظم هم + کار

 نا +  مناسب با + ادب

 واژه های جدید بساز.  مبتکر عزیزم -۱6

 آزمایش+گاه نماز+خانه

 مرد+ ان خسته + ان
 



 


