نام و نام خانوادگی:

طراح :ﺣﺴﯿﻦ رﺑﺎﻧﻰ ﻣﻘﺪم

پايه سوم

دبستان:

آزمون فارسی )خوانداری و نوشتاری(

تاريخ0231/01/32 :

-1کلمات هم معنی را به هم وصل کن.

گردو  -سعادتمند  -پنهان از چشم  -جوز -خوشبخت -شگفتی  -غايب  -جنب وجوش  -حیرت  -خويشان  -تلاش  -نزديكان
 -2جمع کلمات داده شده را بنویسید.
خاطره

روستا

برادر

موجود

عالم

 -3کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

م....ورت

ت....میم

سر...شق

ب...زگر

ب...ستان

...
میم

 -4کلمات هم خانواده را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید.

منظم  ،مواظبت  ،شاهد  ،ناظم  ،شهود  ،نظم  ،مواظب  ،مشهد.
.........................................................................
.........................................................................

 -5با توجه به نمونه جاهای خالی را پر کنید.

من استخر را مكان ورزشی می دانم
تو استخر را مكان ورزشی . .....................
او محله را مكان اجتماعی . ........................
 .......مسجد را مكان دينی می دانیم .

بچه ها خانه ی سلامت را مكان بهداشتی . .......................
 -6دور جمله ای که کامل است خط بکشید
-آمدند

 شايان با من دوست است -رفتم

-هفته گذشته در مسجد محل ،علی را

 ديروز من و همكلاسی هايم به سمت کتابفروشی-ديدم

 -من مادرم را خیلی دوست دارم

 -7مخالف هر یک از کلمه های زیر را بنویسید؟

غروب≠

اهلی≠

سعادتمند≠

-او را ديد

غایب≠

 -8کلمات مربوط به هم را وصل کن

نفتکش

وسیله ای که هوا را جابه جا می کند.

دودکش

وسیله ای که روی چیزی می کشند.

هواکش

وسیله ای که نفت جابجا می کند.

شنکش

وسیله ای که دود را به بیرون می کشد.

روکش

وسیله ای که شن را جابه جا می کند.

 -9جمله زیر را با توجه به کلمه داخل پرانتز تغییر داده و بنویسید.

امسال علی و خانواده اش به مشهد می

روند.

(.........................................................سال

گذشته)

(.........................................................سال

آينده)

 -11درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

-آن کسی که از نظر غايب است و روزی ظهور خواهد کرد  ،حضرت مهدی) عج (می باشد.

صحیح

غلط

-آلودگی صوتی باعث ايجاد کم شنوايی در کودکان می شود.

صحیح

غلط

صحیح

غلط

-برای يادگیری يک رشته ی ورزشی  ،تمرين زياد لازم

نیست.

 -11کلمات زیر را به دایره ی مورد نظر وصل کن.

مزرعه....

وسايل.....

عمر.....

سبزه......

بیل......

اَم

میوه.......

محصول......

ــَـم

 -11این بند را از حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل کن.
بابا کتابشُ خوند .اون با خوشحالی گفت « :کسايی که در محیط سالم به پیاده روی می رن ،بهتر می تونن نفﺲ بكشن » .بابا اين مﻄلبتو کتاب خونده بود

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 -02از شعرهایی که از کتاب خوانداری حفظی دو بیتﺶ را بنویﺲ
........................................................................

..................................................................

........................................................................

..................................................................

اهداف مورد نظر آموزش

نت

قق

خ

خخ

ارزیابی نهایی :

خوب

خیلی خوب

هم خانواده ها را کاملا می شناسد
پیشوندها را می داند
اشعار کتاب را به خوبی حفظ است
واژه آموزی ها را کاملا درک کرده است

نیاز باتالش

قابل قبول

توصیه ی معلم :والدین گرامی برای افزایش موفقیت فرزندانتان از فعالیتهایی که در مدرسه انجام داده و چیزهایی که یاد گرفته است سؤال کنید
مطالعات نشان میدهد که دانشآموزانی که زیاد تلویزیون تماشا میکنند نمرات کمتری دریافت میکنند اجازه ندهید که بیشتر از  1تا  2ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند

