
  

         

.مشخص کنید(*) جمله هاي صحیح و غلط را با عالمت فرزندم ،- 1

غلط (   )         صحیح             .                         یک جمله خبري است. تجنگل پهناور و زیباس(   )  

 غلط (   )         صحیح         .   در تلفظ آن هاست)) خواست و خاست((شباهت بین کلمه هاي(   )  

غلط (   )         صحیح                    .                                  کامل استيیک جمله . رضا نوشت(   )  

غلط (   )         صحیح                                        .                  ناقص است ي برگشتم یک جمله(   )

  

  .با توجه به این که یک معنی اضافه آمده است. هر کلمه را به معناي خودش وصل کن  - 2      

                 

  

  

  

  

  

  .جمالت در هم ریخته را مرتب کن -3       

  است -هرگز - مشغول- خورشید- و- نمی خوابد  -نورافشانی         

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

  داشت –و  -کامل - با- آشنایی -سعدي - نیز - قرآن- احادیث            

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

       

  دبستان شهید  مؤذّنی                       به نام خالق زیبایی ها                                                          

  ه، معناي کلمات ، درك واژه آموزيفعل جملشناسایی : هدف

  شادي                     مسدود

                                    شکیبایی                      واضح

  بسته شده                    نشاط

  گفت و گو                      بحث

  آشکار                        صبر

  بزرگی                              

نام و نام خانوادگی :                آزمون مدادي کاغذي بنویسیم اردیبهشت پایه ي سوم              سال تحصیلی   

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



         

  .کدام گزینه  با بقیه فرق دارددر هر مورد - 4

  مشق                                 شوق                        مشتاق                                         اشتیاق

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

        سرانجام                             آخر                            شروع                                          پایان

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

  یرستانبد     زمستان                                     ستان     گل                بیمارستان                          

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

    خاطرات  حکایت                                                 اثرات              افتخارات                   

  

  .جمالت زیر را کامل کن - 5

 گفته می شود..............................به نوشتن چیزهایی که  می شنویم ،می بینیم  یا می خوانیم.

 است..................... ....رابطه ي ماهی با دریا مانند رابطه ي ماسه با.

 شمعدان جایی است که................................................

کسی است که دانش زیادي دارد...................... .............انسان.

 خطرناك  چیزي است که....................................................  

  .ا زمان آینده بنویسیدي زیر را بجمله - 6

  .دیروز به خانه ي دوستم رفتم

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

  .به سوال هاي زیر پاسخ دهید - 6

  خود می دانست؟چرا حاتم طایی ، خارکن را جوانمرد تر از 

  چه زمانی تو کتاب را به سفر می بري و چه زمانی کتاب تو را به سفر می برد؟

.......................................................................رضا چه چیزي خرید؟ رضا. رضا خرید

  



.

ارزشیابی  

خود سنجی  

من یاد گرفته ام.............................................................

 ا یاد نگرفتهامام...............................................................

آنچه باید انجام دهم تا بهتر یاد بگیرم......................................

 یاد گرفتم........ من از  درس................

 آموزگارتوصیفی  بازخورد.................................................................................  

  

و 

خیلی   

  خوب

قابل   خوب

  قبول

نیاز به 

  تالش

          درست تشخیص می دهدزمان فعل جمله را 

          معنی کلمات را می داند

          واژه آموزي را به درستی انجام می دهد

          جمالت گفتاري را به را حتی به جمالت نوشتاري تبدیل می کند

  دکتر قره داغی                 دانش کھن را بیاموز و دانش نو فراگیر تا شایستھ ی آموزگار باشی

https://t.me/MoallemYarir

