
11111111111111 - 1 - 

 

 

 

 

 

 به نام خدا                                                                    

 بنویسیمای کاربرگ دوره                                  نام و نام خانوادگی:       

     تاریخ:      /     /                                                    3کالس:    /  
 
 

 
 جاهای خالی را پر کنید.ـ 1

 الف( روسری، پوشاک ...................... است.

 ب( من زبان دارم، امّا قفل ...................... دارد.

 محلّ کار اوست....................... پزد و پ( نانوا کسی است که ...................... می

 ..................................... .............ت چون .......................اس مثل ........................ت( پدر 

 ...................... .   .....ها ...... خوردند و ظرف...( مهمانان غذا ث

 

 دار کامل کنید.ای معنیهـ جدول زیر را با ساختن واژه2

 

 سر مند ستان خوش 

     زمین 

     صدا

     دبیر

     هنر

 

 ی زیر را مرتّب کنید.ریختههمهای بهجملهـ 3

 شود ـ . ـ جنگل ـ اگر ـ مورد نیاز ـ اکسیژن ـ نباشد ـ ، ـ فراهم ـ انسان ـ نمی 

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

 خوابد ـ خورشید ـ و ـ مشغول ـ همیشه ـ است ـ نورافشانی ـ . ـ هرگز ـ نمی 

................................................................................................................ 
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 ای که داده شده است، جمله را بازنویسی کنید.ه به کلمهوجّ ـ با ت4

 یم.سال در آموزش، مشارکت فعّال داشتما ام

 .............................................. . )سال آینده(...................................................

 

 های زیر را با توجّه به زمان جمله کامل کنید.ـ جمله5

 ن و دوستانم به کتابخانه ........................... .االن م 

 ی گذشته علی و مینا به بازار ........................... .هفته 

 ی بعد به موزه ...........آرش هفته..... ........ 

 

 های جمع را پیدا کنید و در جای مناسب قرار دهید.های داده شده، کلمهکلمه از بینـ 6

 

 

 

 

 

 

 معنی و متضاد را از متن پیدا کنید و بنویسید.خانواده، همهای همـ متن زیر را با دقّت بخوانید. سپس کلمه7

 

 

 

 خانواده:       ...........................            .................................هم

 .................................            معنی:           ...........................هم

 مخالف:             ...........................            .................................

 ان ات ها

 

 

 

 

  

 بانـ دروازه ها ـ نگران ـ گلستانبچّه

 دات ـ مادرانتعمیرات ـ موجو

 ایران ـ امکانات ـ خیابان ـ جوانان

ی حال بودند. چون با هم دربارهرشد، در زنگ علوم خیلی خوشی راههای کالس سوم مدرسهبچّه

ترین جانوری که وجود ترین و کوچکبا بزرگوگو کردند و ی عظیمی داشتند، گفتجانورانی که جثّه

 های دوستانشان به عظمت خداوند پی بردند.چون از شنیدن صحبتها شاد بودند دارد، آشنا شدند. آن
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 ـ متن زیر را با دقّت بخوانید. سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.8

فکر کنم وقت آن رسیده »کن گفت: پاک یک روز مداد به ، پاک کن و مدادى بودند.در یک  جامدادى زیبا    

مجبوری همیشه اشتباهات  تواست که تو دوست جدیدی برای خودت پیدا کنی؛ چون من اشتباهاتم زیاد است و 

 «شوی.من را پاک کنی و از این کار خسته می

خیلی خوب است : »ای کرد و گفتکن خندهتر استراحت کنی. پاکآید تا تو بیشمیجا ایناز امروز خودکار به     

توانیم دوستان خوبی باشیم.  ولی این را بدان که تو همیشه آید و ما سه تایی میجا )به جمع ما( میکه او هم به این

 بهترین دوست من هستی.  

 ؟یایدها بخواست که خودکار به جمع آنالف( چرا مداد می

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

 اشاره دارد؟ مکانیکه در متن مشخص شده است به چه  «این جا» یب( کلمه

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

 که در متن مشخص شده است به چه چیزی یا چه کسی اشاره دارد؟ «تو» ی پ( کلمه

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

 

 یم کنید.ستر تقهای کوچکـ موضوع کلّی زیر را به موضوع9

 موضوع کلّی: جانوران

 ( ...............................2     ( ..............................              1تر:      های کوچکموضوع

 ی آن یک بند بنویسید.تر را انتخاب کنید و دربارههای کوچکحاال یکی از موضوع

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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 ن ق ق خ خ خ سوال یشماره جدول ارزیابی کیفی 

     1ـ 2 دارد. ه هاآموزی و دستوری را در جملهای واژهتوانایی تشخیص نکته

     3 کند.را مرتّب میها جمله

     5ـ  4 نویسد.صحیح می زمان ها را باجمله

     6 نویسد.ی جمع مناسب میکلمه را با نشانه

     7 کند.خانواده را در متن مشخّص میمعنی، مخالف و همکلمات هم

     8 درک و فهم را دارد. ل هایاوتوانایی دادن پاسخ مناسب به س

     9 با اصول بندنویسی آشنایی دارد.

 


