


0عبارت را مشخص کنیددرست بودن هر درست یا نا-1

نادرستدرست 0معنی واژه ي کشتزار همان مزرعه است) الف

نادرستدرست0جمع واژه ي درخت ، درختان است) ب

نادرستدرست0معنی کلمه ي فقیر ، ثروتمند است) ج

نادرستدرست 0کلمه غروب ، طلوع می شودمخالف) د

0ر وصل کنیدارات صحیح را به یکدیگعب-2

نقطه* * وسیله اي که نفت را جا به جا می کن ) الف

نفت کش* *ـــــــــذاریم ــدر پایان جمله می گـــ) ب

سرزمین* *به کسی که خط خوبی دارد می گوییم ) ج

0گزینه درست را عالمت بزنید-3

0..................... محمد سال آینده به کالس سوم ) الف

رفته بودمی رودخواهد رفتآمد

0است........................ هم خانواده کلمه علم همان ) ب

همه مواردعلیممعلمعالم

0است........................... همان جمع کلمه خنده) ج

خوش خندهخندانلبخندخندیدن

0می توان به دو صورت خواند بطوري که معنی آن ها متفاوت باشدکدام کلمه ها را) د

کرم–ده سیر-شیر جوجه–کالغ هر–ده 

:نام و نام خانوادگیبنام خداي سبحانمدرسه شهیدان موذنی

سالمه زاده: آموزگارآزمون مداد کاغذي فارسیکالس سوم دبستان

* خوش خط د) به جایی که در آن زنـــدگی می کنیم *
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:موضوع0در مورد موضوع یک بند زیبا بنویسپسرم -10

قابل خوب
قبول

نیاز به 
تالش

.....................................................................................................................................زمون خودم راضی هستم ؟آیا از آ-1

.......................................................................................................................از این آزمون مطالب زیادي یاد گرفتم مثال -2

.................................................................................................براي اینکه بیشتر یاد بگیرم چه کارهایی باید انجام بدهم؟-3

))پیروز و سربلند باشید (( 

خود سنجی

)س(فاطمه زهرا

خیلی  انتظارات : 
خوب

کلمات را به درستی جمع می بندد 
کلمات هم خانواده و مخالف را می شناسد 

جمله هاي در هم ریخته را به خوبی مرتب می کند 
در جمله نویسی عالمت هاي نگارشی را رعایت می کند 

و نوشتار دقت دارد به زبان گفتار 
جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر می کند 

در پیدا کردن کلمات غلط و نوشتن کلمات درست مهارت دارد 
در بند نویسی به موضوع دقت دارد و جمالت خوبی می نویسد 


