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  .نمودارهاي زیر را کامل کنید.1

           دبستان                 آب و هوا                               

  

  

  

  

  

  .به هم ریخته را مرتّب کن و جمله بنویسکلمه هاي . 2

  مردم ـ دریغ ـ نبینند ـ از ـ است ـ یکی ـ آن ها ـ را 

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

  

  .براي هر کدام از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.3

  

  ............ :سفر  ............ :اطراف    ............ :نقش    ............ :ارهنظ  ............ :هجرت

  

  . کلمه هاي زیر را بخوانید و به ترتیب حروف الفبا بنویسید.4

  

  »ـ خوشحال ـ فقط ـ علف ـ آسیاب ـ می گشت ـ چطورگذشته «

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

  

  . متن علمی چه تفاوتی با متن ادبی دارد بنویسید.5

  

  

  

  

  .جمع بسته شده اند؟ آن ها را مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید» ان« کدام یک از واژه هاي زیر با .6

  

  »هندوستان ـ طوطیان ـ بازرگان ـ غالمان ـ پشیمان ـ سینه زنان ـ روزگاران«

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

  

  .آن را مشخص کنید.  در هر گروه از کلمه هاي زیر یک کلمه با بقیه ناهماهنگ است.7

  زاغ ـ قو ـ غوك ـ طوطی)ب      خدمتکار ـ غالم ـ کنیز ـ خواجه) الف

 

 
  

  
  

 



  .نگارشی را در جاي خود قرار دهید ـ در جمله ي زیر عالمت هاي 8

  آرش بازوان نیرومند خود را به همه نشان داد و گفت خوب ببینید در من هیچ عیبی نیست

  

  . ـ با کلمه ي کتابخانه یک جمله خبري و یک جمله پرسشی بنویسید9

  :.....................................................................................جمله خبري 

  : .................................................................................جمله پرسشی

  

  . ـ جاهاي خالی را با کلمه ي مناسب پر کن10

  »ـ آدم ها ـ طلوع ـ مشتاقانه ـ غوغاي متوجه ـ شوق ـ خورشید «

  .کرده است................. این جمعیت .....................  ـ مثل این بود که 

  .گوش می دادند................ می گریستند و جمعی ..................  ـ برخی از 

  .را به این طرف و آن طرف می برد.................  ـ موج جمعیت 

  .نشدم چقدر از زمان گذشت................ گنجشکان شده بودم که .................. ـ  آن چنان گرم 

  

  . ـ براي هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید11

  ..................، : .................. انسان                                   ..................، : .................. شهر

  ..................،  : .................. مهمان              ..................، ..................  :خورشید

  

  . مخالف کلمات زیر را بنویسید ـ12

          .................. :استقبال            ..................  :اندوه 

  .................. :توانمند            ..................  :غروب

  

  . ـ جاهاي خالی را با کلمه ي مناسب داخل کمانک پر کنید13

  )و ـ از. (به سیل خروشان جمعیت پیوستیم............  محلّ حضور آقا به راه افتادیم  ـ به طرف

  )و ـ تا. (اشعه ي گرم آن در وجودم بیشترو بیشتر نفوذ کند.......... در برابر خورشید، آغوش می گشایم ـ 

  

  .جاهاي خالی را با جمله هاي مناسب کامل کنید ـ 14

  ........................................ .اما .................................... 

  ....................................... .چون ................................... 


