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مدت :

تاریخ -

دقیقه

 -1جولِ تساسیذ :

2

تی صثزاًِ :
اًتظار :
 -2هخالف کلوات سیز را تٌَیسیذ ؟
رٍس :

غزٍب :

تَاًا :

طلَع:

ّ -3ن خاًَادُ کلوِ ّا را تٌَیسیذ ؟
رتط :

درس:

ًاظن:

ضکز:

 -4جذٍل سیز را کاهل کٌیذ؟
آلَدُ کٌٌذُ آب

آلَدُ کٌٌذُ َّا
-1

-1

-2

-2

-3

-3

 -5جولِ ّای ًاتوام را کاهل کٌیذ؟
تزای گزدش ...................................
ها........................................................
َّای آلَدُ ....................................

 -6تا کلوِ ّای دادُ ضذُ جولِ را تغییز دّیذ؟
اهیي ٍ خاًَادُ اش در تجٌَرد سًذگی هی کٌٌذ.
 ( ..........................................................................................................................................................دٍ سال قثل )
خَرضیذ دارد طلَع هی کٌذ .
ً ( .....................................................................................................................................................ین ساعت قثل )
 -7جولِ ای اس درس را کِ تِ فذاکاری «حسیي فْویذُ » اضارُ کزدُ است تٌَیسیذ؟

 -8تا تَجِ تِ کلوِ ای کِ دادُ ضذُ است ،جولِ را تاسًَیسی کٌیذ؟
اهسال داًص آهَساى کالس سَم اتتذایی خَب درس هی خَاًٌذ.
 ( ..............................................................................................................................................................سال گذضتِ )
 ( ...............................................................................................................................................................سال آیٌذُ )
 -9هتي سیز را تخَاى ٍ داخل کواًک عالهت هخصَظ تگذاریذ؟
) اسدٍاج
) است .ایطاى تا حضزت علی (
) دختز حضزت هحوذ (
حضزت فاطوِ (
)) ًام گذاری ضذُ است.
کزدًذ رٍس اسدٍاج ایي دٍ تشرگَار تِ ًام ((
 10جولِ ًاهزتة را هزتة کٌیذ :
فکز  -ها  -در  -تاضین  -تایذ ّ -ن  -تِ  -دیگزاى  -سًذگی
 -11جاّای خالی را تا کلوِ هٌاسة پز کٌیذ :
تاراى تز تام ّای  ...........................................هی تارد .تْتزیي سزٍدّا ٍ .................................طثیعت اطزافن را
پز کزدُ است ٍ پزّای رًگارًگ پزًذگاى  ..................................است.
تَی گل  ............................را پز کزدُ است ّزجا کِ هی رٍم تَی تْتزیي  .........................را حس هی کٌن.
ای خَش تَتزیي ای  .......................................ای عشیشتزیي  .....................................تیا.
 -12یک تٌذ در هَرد دٍست خَب تٌَیس :

 -13چزا هسَاک هی سًین ؟  4خط تٌَیس
موفق باشید

