
 

 

 

 2ػثارت ّای سیز را تِ ًثز رٍاى تزگزداًیذ. .1

 پیزایِ ضذهي صاحة  هي حاهل سزهایِ ضذ                      تاؽ س اتز س -

 چٌاى کِ ّستی تزًطیي ٍ ًشدیک هي آی. -

 ضگفت آهذش: گفت اس ایزاى سپاُ          چٌیي دختز آیذ تِ آٍردگاُ؟! -

 .تاى اس گزها چَى تٌَری تافتِ تَداتی -

 1هؼٌی کلوات را تٌَیسیذ. .2

 هیؾ:    هُکاری:                    هخوصِ:                   تُزًا:                      

 1تزای ّز ٍاصُ یک ّن خاًَادُ تٌَیسیذ. .3

 اًِؼام:ػادل:                        طثغ:                     تقا:                            

 1را در ػثارت سیز هطخص کٌیذ.« ٍ » ًَع  .4

 تچِ ّا تاتستاى گزم را تا هیَُ ّای خَضوشُ ٍ آتذار آى هی ضٌاسٌذ ٍ دٍست دارًذ. -

 2ساختواى ٍاصگاى را هطخص کٌیذ. .5

 هْزٍرساى:                 داًطوٌذ:               تاتستاى:                   گفتاردرهاًی:

 5/1در ّز ػثارت فقط یک آرایِ هطخص کٌیذ. .6

 ّیچ کس هی ًپسٌذم کِ تِ جای تَ تَد     تا تَ را جای ضذ ای سزٍ رٍاى در دل هي  -

 گفت گَّز تِ گَّز آهذ تاس   زاس                        آهذ آٍرد پیص خیز ف -

 کِ تزساى آتص ّوی تزدهیذ     چَ سْزاب را دیذ گزدآفزیذ                 -

 5/1را در گزٍُ اسوی هطخص کٌیذ.  ّستِفقط  .7

 فیلن جذاب سال -خاًِ ای رٍیایی -ّواى کَچک تزیي درخت تاؽ
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 5/1کٌیذ.ًْاد ٍ گشارُ را در ػثارت سیز هطخص  .8

 ب ٍ خاک ریطِ پیًَذآز خاکی ای درخت تٌَهٌذ              هگسل اس ایي تَتا سِ -

 1هَلَی در تیت سیز آدهی را اس چِ چیشی تزحذر هی دارد؟ .9

 چَى تسی اتلیس آدم رٍی ّست         پس تِ ّز دستی ًثایذ داد دست -

 1ًظیز(تٌَیسیذ.یک ضثکِ ی هؼٌایی)هزاػات  « گُرز » تزای ٍاصُ ی .10

 

 1در کذام کلوات هوال تِ کار رفتِ است؟ .11

 جْاس -سلیح -اسلیوی -حجیة -کارداى -رکیة

 2هفَْم ػثارت ّای کٌایی را تٌَیسیذ. .12

 رخ ًاهَر سَی تَراى کٌی  -لة را تِ دًذاى گشیذ                                 -

 2هصزاع ّای خَاستِ ضذُ را تٌَیسیذ. .13

 اٍیختِ در داهي          ....................................................... تا خار ؿن ػطقت -

 اس ایي خطۀ ًـش پذارم پاک                   ....................................................... -

 5/1حواسِ چیست؟ سهیٌِ ّای آى را تٌَیسیذ. .14

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  



 


