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ردیف

بارم

شرح سواالت

درست ونادرست بودن هریک از جمالت زیررا مشخّص کنید.
1

همه ی مطالب موجود در رایانه ها برای ما مفیداست.

درست

نادرست

بچّه ها همراه باشوخی وسروصدا ی زیاد وارد کالس شدند.

درست

نادرست

کتاب را هم مانند یک دوست خوب باید بامشورت انتخاب کنیم.

درست

نادرست

مانند نمونه سه ترکیب بنویسیدکه شروع آن ها با هم باشد وسپس برای هریک جمله بسازید.
هم  +کالس = هم کالس .......................................................................................................................... :
2

............................................................................................................... .......... : .............. = ........... + .....
......................................................................................................................... : .............. = ........... + .....
به کلماتی که می توان (ای) اضافه کرد،افزوده ودرجای داده شده بنویسید و بقیّه را خالی بگذارید.
کاه

ساده

نماینده

نگاه

ستاره

ماه

گفته

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

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

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

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

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

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

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

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.
چگونه می توانیم  ..............پرسش های خود را پیداکنیم؟
4

آموزگار از بچّه ها خواست درگروه خود ..............................
دانش آموزان پیشنهادهای خود را روی ..................................................
مانند نمونه کامل کنید.

5

من

درس

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

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

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

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

می خوانم.

تو

سیب

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

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

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

...............
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می خوری.
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ردیف

طرّاح  :سهراب شکرانه ننه کران

بارم

درهر مورد کلمه ی مناسب را از داخل کمانک انتخاب کرده ودرجای خالی بنویس.
آموزگار به تصویر  ........................کرد ( .اشاره ی – اشاره ای )
7

سارینا  .........................یک کتاب می خواند ( .هفته ی – هفته ای )
بازیکنان فوتبال را تا  ......................نَوَد ادامه دادند ( .دقیقه ی – دقیقه ای )
کلمه ها را مرتّب کرده وجمله بسازید.
فکر – بچّه ها – دقیقه – چند – کنید .
(( )) ..............................................................................................................
کتاب ها – هستند – مفید – برخی – از .
(( )) ..............................................................................................................

8

هر گروه – پیشنهادی – نماینده ی – داد – مورد – در -کتاب
(( )) ..............................................................................................................
مجلّه های – دارند – خودشان – مخصوص – کودکان – به  -را
(( )) ..............................................................................................................
جمله بسازید.
 مفید )) ................................................................................................................... (( :
 نظم )) .................................................................................................................... (( :

9

 گروه )) .................................................................................................................. (( :
 پیشنهاد )) .............................................................................................................. (( :
به نظرشما این گنجشک ها چه حرف هایی به هم می زنند بنویسید.
..............................................................................................................
10

.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................. ................................
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((موفّق باشید)).
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