
 دتستاى سادات      ارسی          پایِ دٍم       توزیي ف                 تِ ًام خذا          

  .تا رًگ قزهش تاالی ّز ملوِ تٌَیس مِ حزف )ٍ( چِ صذایی دارد -1

 ٍارد  - خَد  -رٍتاُ-ٍسیذ هی- پزسی احَال - گَسفٌذاى- تخَاًٌذ - تاٍر -ّا هینزٍب -حَصلِ- مٌذٍ

  هشَرت - ٍیژُ حالی خَش - ت دا جَ هَ - شزٍع -طَری ایي -هَاظثت – گزٍّی - خَاستٌذ هی

 .مي هل ما را ّا جولِ ( ای ) یا ٍ ( )یِ مزدى فِ اضا تا 2-

 .تزد هی گَسفٌذاى صاحة .......... ًِ خا تِ ٍ دٍشیذ هی را گَسفٌذاى شیز رٍس ّز چَپاى
 ؟ .......... ًذیذُ جا ایي را ّا آى ،تَ تجٌگن ّا هینزٍب تا خَاّن هی هي

  .تَد آٍردُ مالس تِ .........  هجلِ دیزٍس آهَسگار
 
 تزای ّز مذام اس پاسخ ّای سیز پزسشی هٌاسة تا عالهت هٌاسة تٌَیس.-3

 .................................................................. سؤال:   

  چَپاى در فنز فزٍ رفت. هزد تا شٌیذى حزف ّایجَاب:  

 سؤال:  .................................................................................... 

 جَاب:  متاب خَب را تا هشَرت ٍ ّن فنزی تشرگتز ّا اًتخاب هی مٌین.

 

 چْار ملوِ تٌَیس مِ تِ اٍّل آى ّا )ّن( اضافِ شذُ تاشذ. -4

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

 هخالف جولِ ّای سیز را تا ًَشتي هخالف ملوِ ّای هشخص شذُ تٌَیس. -5

 ........................خَرد.      .............................................. شنستدر هساتقِ  دیزٍسپارسا 

 .         ......................................................................خزیذ ًَی جوالی یل هاشیي آقا



 . جولِ ّا را تادقّت تخَاى ٍ جولِ ّا را ماهل مي -6
 یعٌی : .است حَصلِ تا ّا عصز ٍلی است حَصلِ تی ّا صثح علی
 ...................... . حَصلِ ّا عصز علی ..................... حَصلِ ّا صثح علی
 یعٌی: .ًذارد دقت ریاضی درس در ٍلی دارد دقت فارسی درس در هزین
 .است..........................  ریاضی درس در هزین . است.......................  فارسی درس در هزین

 .تٌَیس ٍ تگذار دیگزی هعٌی( )ّن هٌاسة ی ،ملوِ ًل موا داخل ی ملوِ جای تِ -7
 .ًنٌذ تصادف مِ تَد( ...................   )هَاظة ٍ مزد هی ......... حزمت..... )آرام( )خیلی( ............. 

 هادرش ٍ پذر تا مٌذ هی..................  ( )تالش ّویشِ ،اٍ است ....................( ای )پامیشُ پسز هحوذ
 .تذّذ را آًاى هْزتاًی ..................... پاسخ( ) ٍ مٌذ( .................... حال را )خَش

 
 .شنل )اً(تاشذ ّا آى آخز مِ تٌَیس هٌاسثی ملوات خالی جاّای در -8
 سهیي ی مزُ هَرد ،در علَم متاب در، ................. تگیزین یاد سیادی چیشّای ّا متاب اس تَاًین هی ها

 .است هطالثی آهذُ
  .خَرین هی خاًگی غذای....................  ها

  «.تثزیذ ًوایشگاُ تِ را هي اهزٍس....................»گفتن:  پذرم تِ
  .تگَیذ اهال هي تِ مِ ًذارد ٍقت......................  هادرم

 .تشًیذ هسَاك....................   خَاب اس قثل ّا شة
 .تاشذ رفتِ مار (تِ تقیِّ - تیزٍى - صاحة ) ملوات آى در مِ تٌَیس جولِ یل -9

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

 شَد.اس ّز ملوِ، ملوِ ی هٌاسة تٌَیس تا تزمیة ّای درستی ساختِ پس  -11

 پسزِ  .........................          دست ٍ .........................  ......................         مَچِ یِ


