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 ...............................بازخورد : ...................................................................................................................

 شترنیاز به تالش بی قابل قبول خوب خوب خیلی انتظارات

     با کلمات جمله ی کامل ساخته است .

     در جاهای خالی کلمات مناسب را نوشته است .

     با پیشوندهای )با( و )بی( کلمه ساخته و معنی کرده است .

     مهارت پرسشی کردن جمله را دارد . 

     سواالت پاسخ مناسب داده است . به

     مهارت دسته بندی کلمات را داشته است .


