اسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره آموزش وپرورش ناحیه5

دبستان پسرانه سادات

نام و نام خانوادگی....................... :
1

تمرین فارسی مربوط به آلودگی هوا

کدام گروه از کلمات زیر همگی با "خوش و کش" ترکیب می شوند ؟
الف  :نفت  .رو  .سخن  .خط  .قلب  .حال  .قیافه  .مزه

2

کالس سوم

دی ماه98

ب  :رو  .خط  .حال  .لطف  .رنگ  .لباس  .بار  .سخن .

هر یک از فعلهای داده شده را در جمله ها به کار ببر و باالی هر ستون زمان مربوط به فعلهای آن ها را بنویس .

خواهم نوشت  .ایستاد  .پریدند  .خواهند کاشت  .خواهند خواند  .آمدید
زمان.............

3

زمان .............

امید درون دروازه ...............

آن ها در این گلدان  ،گل ....................

گنجشکان از روی شاخه ها ......................

من داستان های زیادی .....................

برای کلمه ی " گل " دو جمله بنویس که معنی متفاوت داشته باشد .
 گل.............................................................................................................. :
 گل.............................................................................................................. :

4

درس بلدرچین شما را به یاد کدام مثل می اندازد ؟
............................................................................................................................

5

در جای خالی عالمت های نگارشی مناسب قرار بده .

 پیامبر (ص) فرمودند

احترام به پدر و مادر واجب است

 آقای مدیر به ما گفته بود که با نظم و ترتیب وارد شوید
 چه کسی می تواند در تهیه ی روزنامه دیواری کمک کند
6

برای هر کلمه دو هم خانواده بنویس .

عجب .......................... :

منظم ......................... :
7

زنده ................................................ :

چهار کلمه بنویس که با پیشوند "سر " ترکیب شده باشند و کلمه ی معنی داری باشند .
....................

8

معلوم ........................................... :

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

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

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

معنی کلمات زیر را بنویس .
جوز :

فرمانروا:

اندر آن :

افتخار:

ثبت نام:

جلوگیری :

جاودانه :

طفل:

واقعه :

9

کلمه های نامرتب را مرتب کن و جمله درست را بازنویسی کن .
 در کشتزاری  -دو – جوجه های – با – بلدرچین – خود  -زندگی – می کردند .
.........................................................................................................................
 با – دقت – گودالی – پیرمرد – زمین – در – می کند .
.......................................................................................................................

 10در جمله های زیر با توجه به زمان خواسته شده ،کلمات پایانی مناسب قرار دهید .
الف  :گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده  ( ...................حال )
ب  :معلم بهداشت در مدرسه با مهربانی به من دارو  ( ................گذشته )
ج  :خوش به حال دانش آموزانی که فردا به کوه  ( ...................آینده )
 11معنای بیت زیر را به زبان ساده بنویس .


که گذشته است  ،عمر او زنود

اندر آن دشت  ،پیرمردی دید

...........................................................................................................................
 12به کلمه های زیر یک کلمه ی مناسب اضافه کن  ،و آ ن را دوباره بنویس .
 + ............گاه= .................

 + .......رو = ....................

 +............کش= ................

خوش................. = .......... +

 + ............گرم = ...................
 + ...........درد = .................

 13در مورد موضوع تصویر یک بند بنویس .
...........................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

 14متن زیر را از زبان گفتاری به نوشتاری تبدیل کن .
انسان عادت داره ،محیط زندگیشو پاکیزه نگه داره  ،اما بعضی از مردم فقط خونه ی خودشونو تمیز می کنن و هر چی
آشغال دارن  ،تو کوچه می ریزن .

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

