
 89:     /    /مورخ  نام و نام خانوادگی:

 کالس:            مپایه: سو

 ماه دی           فرهنگ غیردولتیدبستان  یفارس تکلیف سایت 

 را بنویس تا کلمه کامل شود. شده حذفدر متن زیر حروفی که  -1

 یفی گفت: ..... کسی با صدای ضـدررفترف ....رت فاطمه )س( به ....نگام صدای در به گوش رسید. حـ....در این 

 ادتمندی ...سـ حضرت فاطمه )س( به« ا به تن کنم.خواهم ت نه می...ول خدا لباسی کـ...ی ر یرم از خانه...من زنی فـ»

ش را به سمت آسمان گرفت و ....ه صور....مند بخشید. زن در این لحـ....را به زن نیا کرد پس لباسش فکر می

 ا کرد.....د

 (رنگ یکوصل کن. )هر کلمه با  هایشان خانواده همرا به  ها کلمه -2

 فقرا  معطر  سعادتمند  ضعیف  لطافت

 عطر  فقیر   لطیف  سعید  ضعف

 شعر زیر را کامل کن. -3

 آفتاب و ماهتاب  ....................باغ در حال 

 ....................در   ...................کوه در حال 

 های مناسب پر کن. جاهای خالی را با کلمه -4

 «کنم حس می –بینم  می –برم  لذت می –شنوم  می –گویم  سپاس می»

ی  و از همه.................... بوی نمِ پس از باران را ............ ........ها را  عظمت کوه.................... ی رودها را  زمزمه

 ....................ها خدا را  ی آن و به خاطر همه.................... هایی که در اطرافم است  این زیبایی

 های کامل خط بکش. زیر جمله -5

 امروز از طرف مدرسه به اردو رفتیم. –دوستم یک مداد  –بیا  –بهترین سرودها  –رفتند  –تکالیفم را نوشتم 



 های زیر را بنویس. معنی کلمه -6

 ....................: نواز چشم   ....................غایب:    ....................فروغ: 

 ............................نغمه:    ...................آسیب:    ..................مراقب: 

 تغییر بده. شده داده های جمله را با توجه به کلمه -7

 رسد. بارد و صدای موسیقی جویبار به گوش می های سفالی می امروز باران بر بام

 ............................................................................................................................................................دیروز 

 ................................................................................................................................................................فردا 

 جمع نیست؟ ها از کلمه یک کدام -9

  د( تعطیالت    ج( شکالت   ب( خاطرات   الف( جمالت

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ -8

  د( ثروتمند    ج( سمند    ب( سودمند   الف( سعادتمند

 علم نیست؟ ی خانواده همکدام گزینه  -11

 د( عالم    ج( معلم     ب( عمل    الف( علوم

 

 

 تا حدودی خیر بله ارزشیابی 

    داند. امالی کلمات را می 1

    .شناسد میرا   خانواده همکلمات  2

    کند. شعر را کامل می 3

    .کند می، کامل شده دادهها را با کلمات  جمله 4

    دهد. تشخیص میجمالت کامل و ناقص را  5

    .شناسد میرا  معنی همکلمات  6

    کند. تبدیل می شده خواستهجمله را به زمان  7

    .دهد میکلمات جمع و ترکیب را تشخیص  9


