
 باسمه تعالی

 مشهد 6آموزش و پرورش ناحیه 

 دبستان دخترانه غیردولتی ترنج دانش

 :نام و نام خانوادگی:                                                                                       کالس

 نام درس:                                           نام آموزگار:                                                     

 جمله ی نامرتب زیر را مرتب کنید و بنویسید.-1 

 باشند * –آن ها  –نیز  –تا  –دیگران  –مهربان  –به  –کنید  –شما  –با  –*محبت 

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

 کلمات را در جاهای خالی قرار دهید :-2

 زباله (–پاک  –کشتزاری  –منتظر  –)نشاط 

 برای نفس کشیدن به هوای ...................... نیاز دارند.*همه ی انسان ها 

 *بچه های کالس سوم بی صبرانه ........................ مربی بهداشت بودند.

 * دو بلدرچین با جوجه های خود در ......................... زندگی می کردند.

 مخالف کلمه های زیر را بنویسید:-3

 دیر ب غرو راستگو  گرما 

 هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویسید:-4

 مدرسه = مشرق = هنر = علم = 

 برای کلمه ی زیر دو جمله با معنای متفاوت بسازید: -5

 ................................................باز : .......................................                                                     باز : 

 به چه نوشته ای بند می گویند؟ -6

 شعر لحظه ی سبز دعا از کیست؟ -7

 منظور این بیت چه کسی است؟ -8

 ***تو آفتای وفایی، خدا کند که بیایی                                  فروغ دیده ی مایی، خدا کند که بیایی ***

 نده ی داستان پری کوچولو چه کسی است؟نویس -9

 ضرب المثل )) هنوز دو قورت و نیمش باقیست(( در چه زمانی به کار می رود؟ -10

 

 هم معنی کلمات زیر را بنویسید: -11

 = ..................عطر  قامت = .................... فروغ = .................... غایب = ................... غصه = ..................

 



 

 کامل کنید : -12

 *میخ کش وسیله ای است که ..........................

 *غذای خوشمزه، غذایی است که ......................... دارد.

 *انسان ....................... کسی است که حال خوبی دارد.

 یند.* به کسی که هنر دارد ........................ می گو

 جمالت زیر را با توجه به زمان داخل کمانک بازنویسی کنید:-14

 *سهیل به کتابخانه خواهد رفت )حال(         .........................................

 *پیرمرد به عصای خود تکیه داد )آینده (     ........................................

 : با کلمات زیر جمله بساز -14

 *فرمانروا = ...................................................................................................

 * مخصوص = ................................................................................................

 جمع کلمات زیر را بنویسید: -15

 ....................... *قطعه : ..................              

 : ...............                .......................* پرنده 

 *کتاب: .................                 ......................

 متن زیر را بخوانید و داخل کمانک عالمت مخصوص بگذارید:-16

 فاطمه )        ( دختر حضرت محمد )         ( است. ایشان با حضرت علی )           ( ازدواج کردند.حضرت 

 بند را کامل کن: -17

 .................................***پری کوچکی بود که با مادرش ................................................................................................

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

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

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

 


