
 
  

 
 

 

 دادًذ؟ ًجات سَسی آتص اس را آهَساى داًص سیز افزاد اس یک کذام-1

 د( حسي اهیذ سادُ       ج( سْام خیام             حسیي فْویذُ      ب(  الف( ریشعلی خَاجَی         

 غذاّای سیاى آٍر چِ چیش را در کَدکاى کاّص هی دّذ؟ -2

 د( َّش          ج( دلت    ب( ضٌَایی             الف( توزکش    

 چِ چیش داًص آهَساى کالس سَم را غزق ضادی کزدُ تَد؟ -3

 ب( غذای دل ًطیي چطوِ                ج( آسواى آتی ٍ َّای تویش                د( غثح دلپذیز تْاری            الف( تواضای للِ    

 یذ چِ احساسی داضت؟اهیذ تا آهذى تِ هحلِ ی جذ -4

 د( تزس                         ج( خطن                  ب( ًگزاًی             الف( ًاراحتی

 هزاحل ٍرسش کزدى تِ غَرت حزفِ ای کذام هَرد است؟ -5

 آهَسش –سضی اًتخاب رضتِ ی ٍر –ب( توزیي         اًتخاب رضتِ ی ٍرسضی               –توزیي  –الف( آهَسش 

 توزیي –اًتخاب رضتِ ی ٍرسضی  –د( آهَسش             توزیي             –آهَسش  –ج( اًتخاب رضتِ ی ٍرسضی 

 در رٍس دٍم چِ کساًی تزای کوک تِ تزسگز ًیاهذًذ؟ -6

 د( دٍستاى         ج( فاهیل                ب( ّوسایگاى          الف( خَیطاى

 ی کالس سَم تِ چِ هٌاسثتی هی خَاستٌذ رٍسًاهِ دیَاری آهادُ کٌٌذ؟تچِ ّا -7

 د( ّفتِ ی تْذاضت        ج( پژٍّص علَم               ب( ّفتِ ی سالهت        الف( آلَدگی غَتی

 چزا خاًِ ی پیاهثز)ظ( تَی تْطت گزفت؟ -8

 ٍفات حضزت فاطوِ )س(ب( ٍجَد حضزت فاطوِ )س(               ج( ٍجَد حضزت هحوذ )ظ(             د(        هذى جثزئیلالف( آ

 

 

 جاّای خالی را تا کلوِ ّای هٌاسة کاهل کٌیذ. -9

 در ضْز ................. ٍ ................... ٍجَد دارد.

 .................... .در سهستاى تیواری ..................... ٍ ٍرسضی ....

 ّن خاًَادُ ّای درس عثارتٌذ اس : ................... ٍ .................... .

 تْذاضت هذرسِ ضاهل تْذاضت ..................... ٍ ....................... است.

 دم هاًٌذ ..................... ٍ دم هاًٌذ ...................... .

 .................... ٍسیلِ ای است کِ تا آى تار را جاتِ جا هی کٌٌذ.

 هادرم سز ...................... داضت ٍ سز ....................... ًثَد.

 َش رٍ کسی است کِ ............................................... .آدم خ

 
 

 عثارت ّای هزتثط تِ ّوذیگز را تا خط تِ یکذیگز ٍغل کي : -11

 )س(  حضزت حسیي   هکاى فزٌّگی  چٌذ لطزُ

 )ع(  حضزت سیٌة       لطزات  سیٌوا

 )ظ(   اهام خویٌی    لطزُ ّا  هحلِ

 )رُ(      هکاى اجتواعی  

 به نام خدا

    ومسکالس:                           فارسی آسمون مداد کاغذی درس:                 :           نام و نام خانوادگی

 

 پشتیبان: سهزا جباری                             سزای دانش واحد سعادت آباد                     دبیز: حوریه شادفز         



 

 جولِ ی گفتاری را تِ غَرت ًَضتاری تٌَیس . -11

 ............................................................................... .         خَدضَى را تویش کٌي. آدها عادت دارى خاًِ ّای

 ًطاًِ ّای ًگارضی جولِ ّای سیز را تٌَیس : -12

 خاًن هعلن کفت .......................... چزا ًَتت را رعایت ًوی کٌیذ ........................ .

 کاهل کٌیذ :»    « یا « ی»ز عثارت را هاًٌذ ًوًَِ تا ًطاى ّ -13

 ّفتِ آیٌذُ ...............................  ٍحطی  ............................    پًَِ ّا 

 هخالف کلوِ ّای سوت راست ٍ ّن هعٌی کلوِ ّای سوت چپ را تٌَیس : -14

 : .............................. ضادی     لطٌگ : ...........................

 کٌیذ ٍ جاّای خالی را پز کٌیذ :سهاى جولِ  ّای سیز را هطخع  -15

 .......................سال گذضتِ اس هذرسِ ی اتتذایی رفتین.

 هي سال آیٌذُ تِ هذرسِ ی راٌّوایی ........................... .

 اضافِ کٌیذ :« ای » یا « ی » تِ آخز کلوِ ّای سیز  -16

 تْذاضت  ........................  خَاستِ  ...........................

 اضافِ کٌیذ :»     « یا »     « تِ آخز کلوِ ّای سیز  -17

 تاسُ  ............................  کطتشار  ..........................     

 

 

 تزای خَدش هادری پیذا کٌذ؟چزا پزی کَچَلَ ًتَاًست رٍی سهیي  -18

 

 

 هطکل هَرچِ ریشُ چِ تَد؟ -19

 

 

 چزا ظزف ّای سفالی لذیوی را در هَسُ ًگِ داری هی کٌٌذ؟ -21

 

 

 چزا پیزهزد داًِ ی گزدٍیی کاضت کِ هعلَم ًثَد تتَاًذ هیَُ ی آى را تخَرد؟ -21

 

 

 تِ فمیز تخطیذًذ؟ حضزت فاطوِ)س( یاد چِ سخي اس خذاًٍذ افتادًذ کِ پیزاّي ًَ خَد را -22

 

 

 

 

 هَفك تاضیذ


