
99مدرسه غیر انتفائی دخترانه سما                     تاریخ : دی ماه   بسمه تعالی                            

پایه : سوم ابتدایی                                 .   نام ازمون:  فارسینام ونام خانوادگی:..................  

 زباله( -پاک-منتظر -تزارکشت-کلمه های داده شده را در جای مناسب لرار بده)نشاط-1

 همه ی انسانها برای نفس کشیدن به هوای .......نیاز دارند.

 بچه های کالس سوم بی صبرانه .........مربی بهداشت بودند.

 دو بلدرچین با جوجه های خود در .......زندگی می کردند.

 

 از کلمه های زیر هم خانواده بنویس. برای هریک-2

 مدرسه......           مختلف.......            شغل......

 صبر.....              نظر........             تعجب......

 

 ات بصورت جمع بنویس. –ان  -کلمه های زیر را با نشانه های  ها-3

 مداد.....خاطره......          درخت......         

 

 هم معنی کلمه های زیر را بنویس.-4

 جوز:                  نشاط:                  عظمت:                    پیشروی:   

 

 مخالف کلمه های زیررا بنویس. -5

 غروب:              فایده:                    وحشی:                     مشرق:

 

 ه جمله که معنای متفاوت داشته باشد.با کلمات  کرم س -6

 کرم:

 

 کرم:

 

 کرم:
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 جمالت در هم ریخته را مرتب کنید.-7

 ما -هستند -انسانهای فداکار –چراغ راه  –و  -سرمشك

 

 

 با کلمه های داده شده جمله هایی در زمانهای خواسته شده بنویسید. -8

 

 دعا)زمان حال(

 

 درس خواندن)زمان اینده(

 

 سبز)زمان گذشته(فضای 

 

 عبارت صحیح را به یکدیگر وصل کن. -9

 وسیله ای که نفت را جا به جا می کند          نمطه

 در پایان جمله می گذاریم                       نفت کش

 به کسی که خط خوبی دارد                     سرزمین

 جایی که در ان زندگی می کنیم                خوش خط

 

 جمله ی زیر را با دلت بخوان و در جاهای خالی نشانه های نگارشی بگذار.-01

  امام خمینی )ره( فرمودند....    .....رهبر ما ان طفل دوازده ساله ای است که با نارنجک ....    خود را زیر تانک دشمن انداخت.....  

...... 

 

 ل کنید.جمله ی زیر را از حالت گفتاری به نوشتاری  تبدی -00

 علی و برادرش به مسجد رفته بودن اونجا دوستای زیادی پیدا کردن و هر دو خوشحال شدن 
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 در مورد موضوع زیر یک بند بنویس. -02

 

 ) فاطمه زهرا)س( (

 

 

 


