
 نام و نادم خانوادگی :                         به نام خدا                           تاریخ :

 سوم کالس               مدرسه شهید کرد ابادی ازمون مدادکاغذی بنویسیم                          

 معنی کلمه های زیر را بنویس .  -1

 کشتزار=         آشیانه  =                           برزگر =                  

 جاودانه=                           آغوش=                             حتمی =

 را بنویس . یرمخالف کلمه های ز -2

 تیز=                         خراب =                            زندگی=

 روی=دشمن=                      شجاع=                            پیش

 هم خانواده کلمه های زیر را بنویس. -3

 انتظار =                         فکر=                             امید=

 اشتیاق=                          متوجه=                          احترام =

 جای خالی را پر کن.-4

 ........خط کش وسیله ای است که با ان ......................

 وسیله ای که با ان نفت را جا به جا می کنند ......................... نام دارد .

 این کلمه را با چند شکل می توانی بخوانی؟ با هر شکل ان یک جمله بساز.-5

 دم :...................................................................

 :...................................................................دم 

 با توجه به کلمه داده شده جمله را تغییر بده و بنویس .-6

 من امروز در کالس فوتبال ثبت نام می کنم . } سال گذشته {

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

 مریم دو روز پیش به بازار رفت. }  امروز {

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

 جمله ی زیر را مرتب کن.  – 7

 .  -ماست  –سرمشق  –این  -راه –و  –زندگی  -چراغ –انسان ها     

 

 با هم  –و  –برادر  –محمود  –هستند  –وحید 



 کلمات به هم ریخته زیر را مرتب  کن .  -8

 ا= –ت  –ی  –ا  –ق   –ا  =                          ش  –ر  –ا  –ف  –ک  -د

 با توجه به متن درس جاهای خالی را پر کن . -9

 الف { دو ............... با جوجه های خود  در .................... زندگی می کردند .

حسین فهمیده  نوجوان .................. بود که نارنجک به ........... بست و د ر زیر ب { محمد

 تانک ............... جان خود را و................ کرد .

 خط  { 4پسرم یک بند در باره ی فدا کاری بنویس. }  -11

 

 

 

 

 

  انتظارات 
یادگیری 
 مطلوب

یادگیری  ضعیف  خوب 
صورت 

 نگرفته

     هم خانواده و مخالف کلمات را مینویسدمعنی 

     جمالت ناقص را کامل میکند 

     کلمه هم نویسه را میشناسد و جمله میسازد

     جمله را با توجه به زمان تغییر می دهد 

     جمالت و کلمات به هم ریخته را مرتب میکند

     جا های خالی را با کلمات مناسب پر می کند  

     مورد موضوع داده شده بند می نویسددر 
 

 خود سنجی : 

 

 باز خورد معلم :

 

 اموزگار فیروزی                                                              باز خورد والدین :


