
   فارسی سوم دبستان  9تا   1درس نام و نام خانوادگی: ......................  آزمون 

 ارزشیابی  صورت سوال  شماره  

1 

 معنی کلمات زیر را بنویس:

 منتظر:نام:               عظمت:                نشاط:                    ثبت

 :نغمهخویشان:               آغوش:                سعادتمند:                

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

2 
 برای هر کلمه، یک کلمه هم خانواده بنویس:

 ..................... درس:  ...............              :فقر..............                       :منظّم

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

3 

 با استفاده از کلمات زیر، کلمه های جدیدی بساز و با هر کدام یک جمله بساز: 

 .............................................................................  .. :.................... : ... سر + ...... 

 ............................................................................. :.................... : ... ....... +خوش

 .....: ..................... : .......................................................................... ..دل + .....

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

4 
 مخالف کلمات زیر رابنویس:

 ................... #  سرماخوردگی........................   #گوش نواز...................     #  غایب

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

5 

 ؛  در جاهای خالی عالیم نگارشی مناسب بگذار  :  .    ،    !   ؟  »  «   

 ها را فراموش کردی ) ( ) ( خراش ترقهّنرگس پرسید ) ( ) ( صدای گوش

 ی پنجره نشست ) (  در این هنگام ) ( گنجشکی بر لبه

 حال شدند و گفتند ) ( ) ( به به ) ( چه صدای قشنگی ) ( ) ( ها خوشبچه

  درستکاماًل
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

6 

 مرتّب کن:

 او-آفریده است -کنیم –که -به سبب  –ما  – خدا -سپاسگزاری - از  –هایی نعمت –باید 

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

 فداکار - ها آن –و   –این  –کنند می –های انسان –شریف    –به  –افتخار 

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

 

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست
 

مدرسھ : دخترانھ شھید پورجندقی
آموزگار: سعیده جمالی


Typewriter
دی ماه۱۴۰۰
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 ــِــ ـ یِ 

   مطالب ما

   دامنه کوه 

   صدا بلند 

 ان ات 

   خاطره 

   پرنده

   موجود 

 : های زیر را در جای مناسب قرار بدهعبارت

 گی گان  

   تازه 

   ستاره 

   بنده 

 

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

8 

 ها را با توجه به کلمه داخل پرانتز تغییر بده:جمله 

 )دیروز(................................................................... کنند بچه ها دارند در پاک بازی می

 )فردا( .........................................................................................  خورشید طلوع کرد

 )االن(...................................................................... هایت را خواهی نوشت تو مشق

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

9 

 ✘  ✓کدامیک یک جمله کامل است و معنی کاملی دارد؟  

 ( خوبم. 3( او یک ساعت پیش غذایش را                 2رفتیم.              (1

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

10 

 

 

 

 

 جمله را به حالت نوشتاری تبدیل کن: 

 بزرگ بریم.« ی ماماننوشتم، مامانم گفت:»لباستو بپوش باید به خونهدیروز که مشقامو می

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

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

 

 

 



گروه های مواد   •

 غذایی

گروه های مواد   •

 غذایی

 

   کردم. خودسنجی: از آزمونم راضی بودم                            باید بیشتر تالش می 

 ن ت  ق ق  خ خ خ اهداف 

     معنی و مخالف کلمات 

     هم خانواده

     واژه سازی و جمله سازی

     عالیم نگارشی 

     مرتب کردن جمالت 

     ترکیب درست کلمات با پسوندها )گی و ات و ...( 

     ر تبدیل جمله ها به زمان موردنظ

     شناخت جمله کامل 

     تبدیل جمله به حالت نوشتاری

     منسجم نوشتن بند

 بازخورد معلم: 
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 موضوع زیر شبکه معنایی را کامل کن و در مورد یک کدام یک بند بنویس. رای ب

 زمستان                                                   

 

 

 

 

 موضوع انتخابی: .............................. 

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

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

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

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

 

 کاماًل درست
 درست  تقریباً
 درست  نسبتاً

 کامالً نادرست

 آب و هوا 

 لباس ها 
 های زمستان ماه
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