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 .مشخص کن   وجمالت نادرست را باعالمتجمالت درست راباعالمت  1

 پرچم نشانه ی آزادی وسربلندی یک کشور است .  

 ره ی هنرمندان ایران می خوانیم .در شاهنامه داستان های زیادی  دربا  

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

 نقطه می گذاریم . ؛در پایان جمالت پرسشی  

.گزینه مناسب را عالمت بزن 2  

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

درست کار                           نیکوکار                    مددکار                   خدمت کار  

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

   بزرگ تر                           بلند                            بلند تر                    بلندترین 

.در کدام کلمه )ی( صدای آ می دهد   

  ساری                                حتی                          گلی                            قوری  

 .خالی کلمه مناسب بنویس در جای  3

 ) من؛ما  (................به تماشای طبیعت رفتم         خواهندرفت (       ؛   خواهد رفت...)............. فردا به پارکاو 

 )ما؛آن ها ( .ل آینده به کالس سوم ....................)خواهی رفت ؛ می روی (         .........خروس را دیدندتو سا

.  جاهای خالی را کامل کن 4  

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

ورزش کار یعنی    ..................................             .سی که حجاب دارد ..................می گویند به ک  

یعنی .........................................تهرانی                   .که .................است یکالس یعنی کالسهمان   



 آنچه ياد گرفته ام ؟:خود ارز یابی 

 آنچه بايد بیشتر تالش کنم تا ياد بگیرم ؟

 ن ق خ خ خ انتظارات آموزشی
     .جمالت درست ونادرست را تشخیص می دهد 

     .هم معنی ومخالف کلمات را می شناسد 

     .مات درهم ریخته را مرتب می کند کل

     .به سواالت مربوط به واژه سازی به درستی پاسخ داده است

     .کلماتی که با آن ؛ان یا گان جمع بسته می شوند را می شناسد 

     .افعال را باتوجه به ضمایر وقید جمله وبالعکس تشخیص می دهد 

     .می تواند متنی کوتاه بنویسد 
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 کلمه ان گاه گان کار

 گردش    

 زن    

 نیکو    

 ستاره    

.جدول را کامل کن  

 

  .کلمات درهم ریخته را مرتب کن  6

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

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

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

  .با کلمه زیر دو جمله متفاوت بساز 7

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

  .مخالف کلمات زیر را بنویس 8
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