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 به دور زمین است.           الف(خورشید ستاره ای در حال چرخش 
 

 به دریا راه دارد. ب( ایران فقط از شمال 
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 علی کتاب علمی را خواند. 
 .... ............ )علی و برادرش( ..............................................

 
 « من مادرم را گم کرده ام . :»پری کوچولو گفت 

 ............................................................ )کرده است ( 
 

 .  جمله ها را کامل کنید-7
 

 الف( این لباس مخصوص دختران است، یعنی این لباس .............. است . 
 

 ب( غذای خوشمزه یعنی ....................................... . 
 

      .... ج( رفتار ارزشمند یعنی .................................. 
 

 د( حادثه ی خطر ناک یعنی  ................................. 
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  ....به وجود می آید  
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 قابل قبول              نیاز به تالش              خوب                 بازخورد معلم :     خیلی خوب            

 
 سلمانی  -موفق باشید . آموزگاران پایه سوم ، پاکباز                                              

 



  دبستان شفق مهر آذربايجان شرقی

  ب   حکايت داستان کوتاهی است که از زمان گذشته برجای مانده و با پند و نصيحت همراه است ١سوال 

  

  ج    داستان بوی سيب و ياس در مورد روز آزاد سازی خرمشهر است ٢سوال

  

  کلمه + انه ) درست شده اندج    زمانه از (زمان + ه) درست شده است اما ساير گزينه ها از (  ٣سوال

  

  د   جعبه با ساير کلمات هم خانواده نيست ۴سول

  

  ۵سوال

  الف ) نادرست زمين به دور خورشيد می چرخد

  ب) نادرست  ايران از شمال و جنوب به دريا راه دارد

  

  ۶سوال

  نددعلی و برادرش کتاب علمی را خوان

  

  »او مادرش را گم کرده است.« پری کوچولو گفت : 

  

  ٧والس

  الف)دخترانه

  ب)غذايی که مزه ی خوبی دارد

  ج)رفتاری که ارزش دارد

  د) حادثه ای که خطر دارد

  

  ٨سوال

  درس کار نيک

  

  

  

  

  

  



  ٩سوال

  هم خانواده  هم معنی  کلمه  رديف
  

   
١  

  آلودگی  کثيف  آلوده

  
٢  

  عظيم  بزرگی  عظمت

  
٣  

  مشتاق  شوق و عالقه  اشتياق

  

  ١٠سوال 

  »د می آيد؟وجوخورشيد هرگز نمی خوابد و هميشه می درخشد . آيا می دانی شب و روز چگونه به « ستاره گفت : 

  

  ١١سوال 

  امام زمان (عج)

  

  ١٢سوال 

  عبارت هرکه بامش بيشتر ، برفش بيشتر يک ضرب المثل است

  

  ١٣سوال 

  يخبندان / ماه بهمن / برف / سرما

  

  ١۴سوال 

  حسن اميدزاده

  

  ١۵سوال 

  فاعل : باران      مفعول : خاک      می شويد : فعل

  

  ١۶سوال 

  می بارد : باران بر روی دشت ها و جنگل ها می بارد

  خواهد باريد : فردا بارانی شديد خواهد باريد

  باريده بود : ديروز باران زيبايی در شهر باريده بود

  

  ١٧سوال 

  ُشکر : من خدا را برای نعمت هايش شکر می کنم



  : من صبح ها چايی ام را با شکر شيرين می کنمِشکر 

  

  ١٨سوال 

  نوشتن اين سوال به عهده دانش آموزان است و متن زير پيشنهادی است

  موضوع کلی : دريا                      موضوع کوچک تر: زيبايی دريا

  

نشينی و به موج هايش نگاه می کنی که دريا را دوست دارم چون بسيار وسيع و زيباست. زمانی که کنار اين آبی بی کران می 
 .آرام به ساحل می خورند آرامش می گيری

رنگ زيبای دريا انعکاسی ست از آسمان و اين آسمان است که رنگ آبی اش را به دريا هديه می دهد. آسمان و دريای آبی رنگ 
 .و يک خط افق که در آن جا اين دو به هم می رسند

ساحل بنشينی و تماشا کنی و ببينی که چطور غروب ها خورشيد رخت زيبای قرمز و نارنجی می توانی هر غروب و طلوع در 
اش را از روی دريا جمع کرده کم کم در افق پنهان می شود و طلوع هر صبح دوباره آن را روی قطره قطره ی آب دريا پهن 

 .می کند
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