
 98/    /     :    مورخ  نام و نام خانوادگی:

 کالس:            مپایه: دو

 مهر ماه            دبستان غیر دولتی فرهنگ فارسی تکلیف سایت 

 کلمه بنویس که با ) هم ( ترکیب شود.  مثال: هم + کار = هم کار دو -1

 ....................= .......... هم +     ....................= .......... هم + 

 با حروف در هم ریخته ی زیر، کلمه بساز و با آن یک جمله ی زیبا بنویس. -2

 ....................................................................................................................: ............... س ، غ ، ر ، ا = 

 ....................................................................................................................: ................. خ ، ا ، ل ، د = 

 کلمه های در هم ریخته ی زیر را مرتب کن و یک جمله ی کامل بنویس. -3

 کمک ، می تواند ، کتاب ، به ما ، خوب ، خیلی ، کند.

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

 کردند ، گروه ، گفت و گو ، در ، بچّه ها.

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

 داخل کمانک را می توانی استفاده کنی؟با توجه به جمله، کدام یک از کلمه های  -4

 کتاب خانه ای ( –زیبایی ساخته ایم. ) کتاب خانه ی ............... ما در کالس خود  *

 برگه ای ( –نوشتند. ) برگه ی ............... جمله ی تشکّر آمیزی روی خود، * بچّه ها برای آموزگار 

 دیگری می توانی انتخاب کنی و جمله ها را دوباره بنویسی؟به جای کلمه ی داخل کمانک چه کلمه های  -5

 ..............................................................................................الف( )آموزگار( در کالس ایستاده بود. 

 ......................................................................................................ب( یک روز )زیبای( پاییزی بود. 

 ...............................................................................( بچّه ها با )خوش حالی( خانه را مرتّب کردند. پ

 ............................................................................( دانش آموزان )آرام( و با نظم وارد کالس شدند. ت

 



 سه کلمه بنویس که در آن ها یکی از نشانه های ) غـ ، ـغـ ، ـغ ، غ ( را داشته باشد. -6

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

 ی )خانه( باشد.سه کلمه بنویس که صدای آخر آن ها شبیه آخر کلمه  -7

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

 با کلمه های زیر یک متن سه سطری بنویس. -8

 صبحانه –هوای خوب  –خانه  –مهربان 

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

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

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

 مه بنویس که صدای آخر آن ها شبیه آخر کلمه ی )کوه( باشد.سه کل -9

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

 به خاطر همه ی نعمت هایی که داری از خداوند مهربان تشکر کن.در یک سطر  -11

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

 

 


