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 -1معنی کلمات زیر را بنویسید.
بازوان:

خروشان:

پوالدین:

تحقیر:

ذهن:

تیزبال:

تناور تر:

همهمه:

 -2جمالت زیر را به صورت دلخواه کامل کنید.
الف  -شب از نیمه گذشته بود ولی ....................................................................................
ب  -درس تمام شده بود اما ....................................................................................

 -3حروف جا افتادهی کلمات زیر را بنویسید.
الف – نشا  ......

ب  -غو....ـا

ج  -پاکیـ ....ه 

د  -جیـ ....ون 

 -4برای هر کدام از کلمات زیر دو همخانواده بنویسید.
الف – تحقیر  ...........................:و  .........................ب – محکم  ...........................:و .........................
ج – نقص  ...........................:و .........................

د– ناظر  ...........................:و .........................

 -5با کنار هم قرار دادن کلمات داخل شکل کلمات جدیدی درست کنید.
گین
نیرو

اندوه
مند

 -6در جدول زیر برای هرکدام از حروف داده شده سه کلمه بنویسید .
حرف
ط
ظ
ص

کلمه

نیم

سر

زمین
روز
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 -7با توجه به متن « درس مهمان شهر ما » ،منظور از مهمان چه کسی بود؟
 -8شعر « باران » سرودهی کیست؟
 -9جمالت درست را با عالمت  و جمالت نادرست را با عالمت  مشخص نمایید.
الف – آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.
ب – دانشآموزان همراه خانوادههایشان به استقبال رفته بودند..
ج – به انسانی که مراقب رفتار خود باشد انسان خوددار میگویند.
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 -1دوبازو – پرسروصدا – بسیارمحکم – کوچک شمردن – اندیشه – سریع – تنومندتر  -سروصدا
 -2الف -من همچنان بیدار بودم.
 -3الف -نشاط
 -4الف -حقیر ،حقارت

ب -غوغا

ب -معلم کالس را ترک نکرده بود.
ج -پاکیزه

ب -حکم ،استحکام

د -جیحون
ج -ناقص ،نقصان

 -5نیرومند – اندوهگین – سرزمین – نیمروز
 -6طوطی،طراوت،نشاط – منظم،انتظار ،لحظه

 -نقص ،خالصه  ،صدا

 -7مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنه ای
 -8گلچین گیالنی
 -9الف -نادرست

ب -نادرست

ج -درست

د -مناظره،نظر

