


 هب انم خداوند رپواهن اهی قشنگ
 هدف:                                   نام دبستان:                              پایه سوم فارسی مداد کاغذیآزمون 

 89-89سال تحصیلی     نام و نام خانوادگی:                                     نام آموزگار:                         تاریخ:              

 مخالف کلمه های زیر را بنویسید و با مخالف آن جمله بسازید. -1 

 ــــــــــــــــــ  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ≠طلوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــــــــ ≠رفتند 

 ــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ≠زشت 

 کار برد آن را را بنویس. یکی از ضرب المثل هایی که تا به حال خوانده ای را بنویس و -2

 

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید. -3

 درس خواندیــــــــــــــــــــــ                                       ـــــــــــــــــــــــــ ما به کتابخانه 

 ــــــــــــــــــــــــــبه کتابخانه به کتابخانه رفت.                                 آنها ــــــــــــــــــــــ 

 متن زیر را از جمله گفتاری به نوشتاری بنویس. -4

 اون پسر درس خونی هس دلم می خواد بتونم مث اون باشم (( ،)) دوستم خیلی مهربونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هم معنی کلمات زیر را بنویسید. -5

 ــــــــــــــــــبلور:    ـــــــــــ      ـــــــبحث :  ــــــــــ        ـــــــــکوه:  ی دامنه   ــــــــــــــــــــ    بیشه: 

 ( در جدول بنویس. ـــِـ  و  یهر عبارت را با نشانه ی )  -6

 ــــِــ ی عبارت
 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ گل زیبا

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ کارخانه زمزم

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ کودک مهربان

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ تروبآشیانه ک
 



 جمله های ناتمام را کامل کنید. -9

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوای آلوده 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــگزارش گروهی 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او 

 آن ها جمله بساز.هم خانواده کلمه های زیر را بنویس و با یکی از  -9

 ـــــــــــــــــمحتاج: ـــــــــــــــــــ           صبر: ـــــــــــــــــــ            اطراف: ــــــــــــــــــ          عادل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 با توجه به امالی کلمه کلمات درست را انتخاب کنید. -8

 نشاط (  –دلپزیر (                                        ) نشات  –) دلپذیر 

 غرق (  –سپاسگزار (                             ) قرق  –) سپاسگذار 

 بگذار و جمله ی زیبا بنویس.جمله هر دو کلمه را در یک  -11

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طبیعت، آموزگار : 

 .ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحیط، آلودگی: 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -11

 می داند.ــــــــــــــــــــــ را مکان  مدرسهحسین 

 یک مکان فرهنگی است.ــــــــــــــــــ 

 می داند.ـــــــــــــــــــــ علی مسجد را یک مکان 

 جمع کلمه های زیر را بنویس. ات (  –ان  –) ها با استفاده از  -12

 محله (( –آموزگار  –کلمه  –حیوان  –پدر  –تعمیر  –)) لحظه 

 ات ها ان

 

 

 

  

 



 خط کامل کن. 2ا در ر متن زیر -13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا را دوست دارم زیرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خط (  3با توجه به تصویر یک بند بنویس. )  -14

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 


