به نام خدا
نام و نام خانوادگی:

اداره آموزش وپرورش ناحیه چهار کرج

نمونه سوال فارسی سوم

تاریخ:

مجتمع آموزشی پسرانه میالد

=========================================================================================
 – 1آخر کدام کلمه می توان (ی) اضافه کرد ؟
الف) پاکیزه

ب) بهداشت

د) روزانه

ج) مرتبه

 – 2نظرات جمع کدام کلمه است ؟
الف) نظری

ب) منظور

د) ناظر

ج) نظر

 – 3از ضرب المثل «هرچه کنی به خود کنی »فهمیدیم که
ب) کم فروشی نکنیم

الف)هر کاری را برای دل خود انجام دهیم

د) از غریبه ها چیزی نگیریم

ج) نتیجه ی خوب و بد کارهایمان به خودمان بر می گردد

 – 4این جمله ی امام خمینی (ره) به چه کسی اشاره دارد ؟( رهبرما آن طفل سیزده ساله ای است که
نارنجک به کمر بست و زیر تانک رفت ).
الف) سهام خیام

ب) ریزعلی خواجوی

ج)حسن امیدزاده

د)محمد حسین فهمیده

 – 5نسبت (رفتم) به (خواهم رفت) مانند( خوردم ) به ( )-------------است .
الف) می خورم

ب)خواهم خورد

د) خوردیم

ج)خورده بودم

 – 6کدام کلمه به معنی ( پسند یده ) است؟
الف) دل نشین

ج) دل پذیر

ب) خوشایند

د)همه ی موارد

 – 7آسیب یعنی :
الف) صدمه

ج)الف و ب

ب) زیان

د)هیچکدام

 – 8جمله ی  ----------------هربند،جمله ی اصلی بند است .
الف) وسطی

ب) دوم

 – 9ز نیرو بود مرد را -----------
الف) کاهشی

ب) ورزشی

ج) آخر

د)اول

ز سستی کژی زاید و کاستی
ج) کاستی

 – 11فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از نهادهای  -------------------------است .

د ) راستی

ب ) اجتماعی

الف) فرهنگی

د) تفریحی

ج) ورزشی

 ---------- - 11یعنی جایی که پر از گل است و  --------جایی است که د بیران در آن درس می دهند .
ب) بیمارستان – دبیرستان

الف) گلستان – کودکستان

د) گلستان – مهد کودک

ج) گلستان – دبیرستان
 – 12دانش آموز  -----------یعنی دانش آموزی که توانایی دارد .
الف) هنرمند

ب) ثروتمند

د) توانمند

ج) ارزشمند

 – 13دانش اموزان کالس سوم شانزده نفر------------
الف) هست

ب) هستند

ج) الف و ب

د) هر سه مورد

 – 14پانتومیم یعنی :
الف) کارتون

ج) نمایش

ب) فیلم

د) نمایش بی کالم

 – 15این جمله مربوط به چه زمانی است ؟(من االن مشغول انجام آزمون تستی هستم )
الف) گذشته

ب) حال

د) هرسه مورد

ج) آینده

 – 16دو کلمه ی ( قصد – مقصد) باهم  ------------هستند.
الف) مخالف

ب)

ج) هم معنی

هم خانواده

د) هیچکدام

 -17صدای «ق» در کدام کلمه دو بار پشت سر هم تکرار شده است ؟
الف) قانون

ب) قفس

د) قوری

ج) دقت

 - 18دخترک یعنی :
الف) دختر زیبا

ب) دختر با ادب

ج) دخترکوچک

د) هیچکدام

 – 19در جمله ی« خوردن شیر برای ما ( سود) دارد» به جای کلمه ی داخل کمانک کدام گزینه را
د) زیان
ج) ضرر
ب) فایده
الف) خوب
می توانیم قرار دهیم ؟
 -21دیگران کاشتند و ما خوردیم
الف) کشاورزان

ما بکاریم و  ----------بخورند .

ب) همسایگان

ج) دیگران

د) دامداران

 – 21انسان خوش قیافه کسی است که  ----------خوبی دارد.
الف) پول

ب) لباس

با آرزوی شادی و کامیابی برای شما عزیزان :چراغی

ج) قیافه ی

د) ماشین

