


 

 بسمه تعالی

 96-97پایه سوم                               سال تحصیلی  -نوبت اول-آزمون بنویسیم                        :نام و نام خانوادگی

 16واحد  -دبستان امام رضا)ع(
 

 ؟ نایش بی کالم چه نامیده می شود -1

 نمایش عروسکی( 4                                پانتومیم(3                      سیرک( 2                     شعده بازی (1

 ؟ در کدام گزینه کلمه به صورت گفتاری آمده است -2

 آسایش( 4                 آسون                   (3        آسمان            (2                               آسوده (1

 ؟تی نیستکدام یک از گزینه های زیر جزو آلودگی صو -3

 موج دریا(4            فروشنده ی دوره گرد (3       بلندگو             ( 2                              اره برقی (1

 ؟کدام کلمه بیش از یک شکل خوانده می شود -4

 مزرعه( 4                                      چمن( 3دشت                     ( 2                                        گل(1

 کدام گزینه زمان حال را نشان می دهد ؟ – 5 

                                     بنویسیم( 4                             گفتند( 3                         می خواندند( 2                         رفت (1

 کدام کلمه جمع نیست  ؟– 6

 تعطیالت( 4کلمات                                 ( 3جمالت                    ( 2( شکالت                                         1     

 جمله ی مقابل با کدام گزینه کامل می شود  ؟  )) دوستم  فردا به شهر بازی .............. رفت . (( – 7

 خواهم( 4خواهد                                ( 3می خواهد                  (2                            ( خواهند          1     

 لباس سبز بهشتی  را چه کسی به حضرت فاطمه )س( هدیه داد ؟– 8

 خداوند توسط جبرئیل( 4         جبرئیل                     ( 3حضرت علی )ع(          ( 2( حضرت محمد)ص(                  1     

 شاعر شعر)) لحظه های سبز دعا (( چه کسی است  ؟– 9

 اسدهلل شعبانی( 4قیصر امین پور                   ( 3ناصر کشاورز                 (2( مصطفی رحماندوست              1     

 هستیم ((  نتظر ظهور سبز امام زمان  .............. در جای خالی چه عالمتی باید قرار بگیرد  ؟ )) همه ی ما م– 10

 ))ص ((                                   (4                ))عج ((         ( 3))س ((                                   (2                                  ))ع (( (1     

 کدام کلمه متفاوت است ؟–11

 زندگی( 4بچگی                              (3رنگی                                    ( 2خانگی                                  ( 1     

 به انسانی که قدرت زیادی دارد ..............  می گویند ؟–12

 ارجمند( 4قدرتمند                             (  3                    توانمند             ( 2( زورمند                                 1     

 جمله ی کدام گزینه با )) را (( کامل می شود ؟– 13

 شما بر دوش خودم سوار می کنم( 4ما به سفرهای خیالی می رویم  ( 3از دست من خسته شدید  ( 2( دلم درد می کرد   1     




