
 .شوند معنادار هاجمله تا کنید کامل شده داده حروف کمک با را زیر ناقص کلمات -1
 

 )قـ -ز ـ ت ـ ظ ـ غ ـ خا  ـ  �ّ  ـ ع ـ خوا ـ ذ – ا ـ ط ـ ت ـ ل(
 

 .کردمی نگاه ـراف  .....ا به ـت  .... د با امید ـ

 !؟رسی می ـر ..... نـ به نگران راستی، ـ

 .شت .... گـ قنّادي ـابل..... مـ از امید ـ

 .آورد یاد به را خود قبلی ي محلّه فوتبال تیم طرات..... او ـ
 
 .بنویسید و کنید انتخاب جدول داخل از را درست يافتاده جا حرفِ  کلمه، هر براي -2
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 ـظمت.......
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 .بنویسید جمله، یک زیر کلمات از هرکدام با -3

 ........................................................ ..............................................................................................................................  :عظمت

 ........................................................ .............................................................................................................................. :خاطرات  
 

  .بکشید خط صحیح يکلمه ،زیر گزینه هر در -4

   خاّسی / خاصّی   مقازه / مغازه   بیستد / بایستد

  
 بضی / بعضی    لحضه / لحظه    قبلن / قبالً 



 .کنید کامل نمونه مانند افتید؟ می چیزهایی چه یاد به هرمکان نام شنیدن با -5

        .توپ ، ورزشگاه   :ورزشی مکان

 .  .....................................  ، سینما  :فرهنگی مکان

 ........................................ ، ............................................ .  :آموزشی مکان

 .بکشید خط آنها دور و کنید پیدا جدول در را شده نوشته هاي کلمه -6

 جمعیّت ـ فضاي ـ نظر ـ عظمت ـ معرّفی ـ صف                              

 
 
 

 

 

 

 .کنید کامل نمونه، مانند را ها جمله -7

 .رفتم باغ به من ـ

 . ............................... باغ به خواهرت و تو ـ

 . ................................................. رنگ آبی جامدادي یک آرمان ـ

 .خریدند رنگ آبی جامدادي تعدادي ............................................. ـ

 . .............................................................. داستان کتاب ما ـ

 .خواندي داستان کتابِ  .............................................. ـ

 .کنید وصل هم به را مخالف هاي کلمه -8

 نامناسب                                  داخل

 آسانی                               مناسب

 خارج                               سختی
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 ا ص س ر و
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 .کنید کامل پرانتز داخل هاي واژه از استفاده با را خالی جاهاي -9
 

 ببریم باال را ................................... شد قرار کالس در وقتی  .کرد می درد کمی..........................دیروز

 )دستهایمان،دستم دست،( م.نتوانست من ، بزنیم .....................................و

 

   .شد می شنیده مدرسه حیاط از ها ........ي ...............شاد صداي

 )بچه لحظه، درخت،(. بود زیبایی ات .............. اد.د می تکان را ان..................... هاي شاخه نسیم

 
 

 وصل دارند هم به شبیه معنی هک چپ سمت ستون در کلماتی به را راست سمت ستون کلمات -10

 .کنید
 

  .میشود انسان همیشگی رفتار تکرار، اثر بر آنچه                              خاص

 بزرگی                             عادت

 دوروبر                            اطراف

 ویژه                            عظمت       

 

 داخل و کنید پیدا مشابه، معنی با ايکلمه است شده کشیده خط هاآن زیر که هاییکلمه براي -11

 .نکند تغییر هاجمله معنی که طوري بنویسید کمانک
 

 .بود شده  ( .................... )آغاز گذشته شب از باران ـ
 
 .کنیم  ( ......................... )بحث تفریح، زنگ هاي بازي مورد در هم با بیایید ـ
 
 .بودند شده ساخته  ( ................................ )ماهرانه بسیار موزه داخل هاي مجّسمه ـ
 
 .میکردند  ( ...................... )وجوشجنب زیادي مدّت ، النه ساخت براي ها پرنده ـ


