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 بسمه تعالی
     

 
 

 

 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
   

    

:نام ونام خانوادگی  
 

 

   
 

 

 دبیر مربوطه: 
 

 
 

                  

                  

 ردیف سواالت

هر کلمه را به معنای خودش وصل کن . با توجه به این که یک معنی اضافه آمده است.                                

شادی                                                            مسدود     

شکیبایی                                                             واضح      

بسته شده                                                              شاطن     

گفت و گو                                                              بحث      

آشکار                                                               صبر      

بزرگی                                                                           

 

1 

در هر مورد کدام گزینه با بقیه فرق دارد.    

مشق د(                    شوق  ج(                            مشتاق  ب(                       اشتیاق الف(       

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

سرانجام د(                     آخرج(                            شروع  ب(                               پایانالف(      

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

دبیرستان د(               زمستانج(                           گلستان  ب(                       بیمارستانالف(       

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

خاطرات د(                    حکایت ج(                           اثراتب(                              افتخاراتالف(      

 

2 

جمع کلمات زیر را بنویسید.    

)                                 (  کتاب )                                    (  قطعه )                                    (  درخت    

( دانش آموز)                              (                              لحظه )                                    (   خاطره )         

3 

مخالف کلمه های زیر را بنویسید.   

روز:                                  چاق:                                           بلند:                           غروب    

فایده:                                     دیر:                                    دروغگو:                          روشن:     

 

4 

معنی هر کلمه را بنویسید.    

..............................................................................گلستان یعنی :    

........ می گویند................جایی که دبیران در آن درس می دهند ........    

...... ........................انسان ثروتمند یعنی ..............    

.... می گویند......................................به کسی که هنر دارد .....    

 

5 



 

باتوجه به کلمه ی داخل کمانک،هریک ازجمله های زیرراتغییربدهیدوسپس دوباره بنویسید .   

الف ( هفته ی گذشته جشن نیکوکاری برگزارشد . )هفته ی آینده (   

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

ب ( دانش آموزان کالس سوم مشغول خوانده قران هستند . ) دیروز (   

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

 

6 

ترکیب درستی ساخته اند ، خط بکش.  "مند"دور کلمه هایی که با   

هنرمند  - ارزشمند  - خطرمند - توانمند   - دریامند - سودمند    

 

7 

دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند خط بکش   

خواهی شنید.  –  خواهم نوشت  – نوشتم   –  می نویسم  – خواهم    – می خورم    

 

8 

به این کلمه ها یک جزء دیگر اضافه کنید تا کلمۀ معنی دار ساخته شود .   

منظره:                            چشم:                                      دل:                                     زمین:   

 

9 

جمالت نا مرتب را مرتب کن .   

ای ایران. –هستی  -تو -و  -دلیری ها –سرزمین  –پاکی ها    

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

 

 

10 

محلّ کار هریک از افراد زیر را بنویس .   

محل کار                                            شغل             

...........................................                                          خیّاط            

..............................................                           شیرینی فروش            

..........................................                                            معلّم            

...........................................                                            بقّال             

............................................                                             نجّار            

.............................................                                               نانوا           

....................................................                                            عکّاس         

11 

این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی با هر شکل آن جمله بساز.    

  

  لگ   

 

ده     

  

12 

 

 


