
 
 
 
 
 

 تبريز 3آموزش پرورش ناحيه 
 دبستان هوشمند غيردولتي دخترانه طوبي

  :تاريخ                                                                                            نام و نام خانوادگي:                                        

21/10/1400  

                                                        سوم نام کالس:                                                                                                (فارسی)آزمون جامع  : آزموننوع 

 طوبي مدرسه عشق است، مدرسه تالش و مهرورزي

 گزینه به ترتیب آمده است.هم معنی کلمات زیر در کدام  1

 دلخواه ( –جوز  –برزگر  –) بحث                                     

 الف( جدال / زرگر / گردو / مورد پسند

 ب( گفت و گو / دهقان / گردو / دلپسند

 ج( گفت و گو / کشاورز / دانه / مورد عالقه

 خواهشد( گفت و گو / دهقان / گردو / 

 مخالف هم هستند.کدام دو کلمه  2

 الف( وارد ، داخل                                            ب( بهترین ، بدترین

 ج( مغرب ، مشرق                                           د( سالم ، سعادت

 

 کلمه های کدام گزینه با یکدیگر هم خانواده نیستند. 3

 منظم –ناظم  –تشکر                                      ب( نظم  –شاکر  –الف( شکر 

 علم -معلوم  –ناظر                                         د( معلول  –منظور  –ج( نظر 

 کدام گزینه جمع نیست؟  4

 د( خویشان الف( میوه جات               ب( حشرات                 ج( گیالن                     

 کدام جمله گفتاری هست. 5

 الف( نگران به نظر میای، مشکلی پیش آمده.

 ب(باران همچنان می بارد.

 ج(فردا مسابقات برگزار می شود.

 د( آشغال ها را در جوی آب نینداز.

 

 شماره:



 
 
 
 
 

6  

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است.

 آهسته –فایده                                              ب( نرم نرمک  –الف( سود 

 کثیفی -رفت                                                  د( آلودگی  –ج( آمد 

 هرگز سعادتمند نخواهید شد مگر چیزی را که دوست دارید به نیازمندان ببخشید. کالم . . . . . . . .  7

 است.

 ب( حضرت فاطمه )س(                  رت محمد )ص(                   الف( حض

 )ع(د( حضرت علی                                                ج( خداوند        

 اضافه می شود؟ <<ای  >>به پایان چه تعداد از کلمه های زیر  8
 اشت ، کاله ، کارنامه ، صوت "" کالس ، دیده ، بهد                        

 الف( چهار               ب( سه                    ج( دو                          د( یک

 نامناسب است. "نوازی  "ترکیب کدام گزینه با کلمه ی  9

 د(چادرالف( گوش                  ب( چشم                       ج( روح                        

 . . . . . . . . . . . .     .جمله های یک بند باید  10

 الف( بلند باشد.

 سطر باشد. 4ب( 

 ج( به هم مربوط باشند.

 جمله باشند. 5د( 

 

 

 

 نازنینانم موفق باشید.


