
 

 نمره ***عزیزم با دقت به سواالت زیر پاسخ بده*** ردیف

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 1

⃝غ             ⃝ص                                           ایرانیان است.زبان محلی زبان ملی ما .1

⃝غ             ⃝ص              شهید علی اکبر شیرودی از شهدای نیروی دریایی است..2

⃝غ             ⃝ص                                          آسمان آبی باعث شوری دریا می شود..3

 ⃝غ             ⃝ص                                             ا ماسه ها را می شویند.موج های دری.4

 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 2

.......... را که انسان هایی پر تالش هستند دوست داریم.....................................................ما ..........1

......................................... کسی است که لباس می دوزد و .................................. محل کار اوست..2

......... ...... ............................................................معلم مثل ...................است؛چون..........................3

.......................................... ......................................ر کجا چشم می رود آب است ......................ه.4
 

 

 عبارات مرتبط از ستون )الف( را به ستون )ب( وصل کنید. 3

 ب(()) ستون الف   ((                                      ))  ستون         

                روشن و صاف       ⃝                                    ⃝صمیمی  .1

    با ارزش و مهم بودن        ⃝                                    ⃝دالورانه  .2

                گسترده،وسیع      ⃝                                    ⃝اهمیت    .3

                       شجاعانه     ⃝                                    ⃝زالل        .4

⃝پهناور.5

                                           

 

 مشخص کنید.  ( ×) تگزینه صحیح را با عالم 4

 چند فعل دارد و په زمانی را نشان می دهد؟ (می شوم و می زنم غوطه) - 1

 ⃝د(دو فعل،گذشته                     ⃝ج(دو فعل،حال                      ⃝ب(یک فعل،آینده                 ⃝ الف(یک فعل،حال

–  شعر زیبای دریا سروده ی کدام شاعر است؟   2

 ⃝ورزد(ناصر کشا                 ⃝ج(جعفر ابراهیمی                   ⃝ب(محمود کیانوش                 ⃝الف(عباس یمینی شریف

 کداک گزینه هم خانواده شهید نیست؟ – 3

 ⃝د(شهدا                                           ⃝ج(شهامت                           ⃝ب(شهادت                              ⃝الف(شاهد 

–  کدام یک از فعل های زیر سوم شخص مفرد را نشان می دهد؟  4

 ⃝د(می خورند                             ⃝ج(خورد                               ⃝ب(خوراندید                     ⃝الف(خورده بودیم  

 

 دانش آموزان برای سربلندی میهن خود چه وظیفه ای دارند؟ 5

 

 
 

 

 تاریخ امتحان:                                                                                        باسمه تعالی                                                                            

 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                 ساعت امتحان:نام و نام خانوادگی:                                            

 مدت امتحان:                                نام درس:                                                          

  :                                    دبیر مربوطه                                   پایه: سوم                      

 



 عزیزم به پایان کلمات زیر )ه( اضافه کن و با آنها جمله بساز. 6

 ......................................................... .لب........................................................................................................................... – 1

.................................................................................................................. چشم............................................................... – 2

. 

 

 برای کلمات زیر یک تشبیه بسازید. 7

 .............................................................. .دریا.........................................................................................................................

 ......................................................................................................................... .گل................................................................

 

 با حروف به هم ریخته زیرکلمه بساز. 8

 ط   ............................................................... .-ب-ع-ی-ت .1

 ............................................................... .  ا       -ی-ر-ا-ن .2

 
 

 یک بند در مورد دریا بنویسید. 9
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 موفق باشی عزیزم


