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  ::هاها  معرفی نشانهمعرفی نشانه
  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتیانیاناست که باست که باستفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زیر به شرح زیر   هاییهاییدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

    ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي

    ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد

    ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

    ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   تتبه معناي جمعيت شركبه معناي جمعيت شرك
  

  

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ایناین  دردر  ..تهیه شده استتهیه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،کتابکتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

منطقی منطقی     بدیهی است که این نمودار باید شیببدیهی است که این نمودار باید شیب. . استاست  ها تنظیم شدهها تنظیم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..شودشود  تر میتر می  رویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کمرویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کم  داشته باشد و هرچه رو به پایان میداشته باشد و هرچه رو به پایان می
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 ردشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 

  .پاسخ دهند سؤال 5به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال )7يا  6(به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 8به بيش از  سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 ؟ندارددر كدام گزينه، غلط اماليي وجود  - 1

  1734  05/09/95  %72  %94  

  صنوبر -پخت و پذ -مخصوص) 2  اي فيروزه -سماور -قوري) 1

 اسطخر -برگزار -طبيب) 4  خوشمزه -مسابقات -معمور) 3

 جمع بست؟ » ات«توان با  هاي زير، چند كلمه را مي در ميان واژه - 2

  »ر ـ دفعه ـ ماه ـ حيوان ـ موجود ـ بچه ـ جلسهسپ«
  1816  18/01/96  %37  %94  

 پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

 ؟ نيستامالي هر دو واژه صحيح  ،دركدام گزينه - 3

  3578  22/09/92  %75  %93  

 عسا غلقك ـ) 4  عالقه ـ تالش) 3  تعطيلي مأمور ـ) 2  مواد غذايي ـ لحظه) 1

 استفاده كند؟  تواند نمي وسيلهاو از كدام . نقليه به دانشگاه برودخواهد با وسايل  الهه مي - 4

  3231  24/08/92  %70  %93  

 مترو) 4  تاكسي) 3  چراغ راهنمايي) 2  اتوبوس) 1

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 5

  1734  05/09/95  %69  %93  

  .همگي به سمت كالس حركت كردند ،آموزان دانش) 1

  .هاي رياضي را حل كرد نمحمد به كمك دوستش، تمام تمري) 2

    .خواني ها را به درستي مي ديگر، درس من و تو با يك) 3

  .پدر و مادرم، براي خريد ميوه و سبزي به مغازه رفتند) 4



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  10 نهادهاـ1فصلفارسي سوم دبستان

 است؟ » روز و شب«ي  ي كلمات كدام گزينه مانند رابطه رابطه -6

  2442  09/11/94  %59  %93  

  گرم و داغ) 2    آغاز و ابتدا) 1

 ضعيف و ناتوان) 4    كوچك بزرگ و) 3

 ؟كدام استاي  صورت حرفه  از نظر معلّم، اولين اقدام براي ورزش كردن به ،»زنگ ورزش«درس  با توجه به - 7

  2461  07/09/93  %54  %93  

  ي ورزشي انتخاب شده آموختن هرچه بهتر رشته) 2  هاي ورزشي مختلف  تمرين كردن در رشته) 1

 ي ورزشي مورد عالقه  انتخاب رشته) 4  تبه دست آوردن بهترين ر تالش براي به) 3

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيچند  ،در ميان كلمات زير - 8

  »نويسي نام -ماحرانه -محلّ مخصوس«
  2461  07/09/93  %53  %93  

  دو ) 4  يك) 3  صفر) 2  سه) 1

 ؟نيستي كدام گزينه صحيح  معني كلمه - 9

  1734  05/09/95  %49  %93  

  عالي: اي حرفه) 1

  آرام آرام: پيوسته) 2

  .طور شايسته توانايي دارد كسي كه در انجام كاري به: ماهر) 3

 .رود ي شفاف كه براي ساخت ظرف به كار مي نوعي شيشه: بلور) 4

 شود؟ شعر زير با كدام گزينه كامل مي - 10

  / ............./  ............./ ي ما آمد به خانه/ ديشب پدربزرگم«

  »كرد انگار درد مي/  .............او خسته بود و / زه آورديك چاي تا/ مادر براي او زود
  2529  06/09/94  %80  %92  

  پايش ـ با آن عصا دلم را ـ خنديد و قلقلك داد) 2  پايش ـ بوسيد صورتم راـ  باز او مرا بغل كرد) 1

 دستش حالي؟ ـ در چه: ه باز از من ـ پرسيدبا خند) 4  پايش ـ باز آن عصاي زيبا در دست پير او بود ـ) 3
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 ي جمع آمده است؟  در كدام گزينه، كلمه - 11

  2442  09/11/94  %66  %92  

  باستان) 2    داستان) 1

 بوستان) 4    دوستان) 3

  كلمات زير، نياز به تشديد دارند؟ميان از  واژهچند  - 12

  »تعطيلي - ها بچه -گو و گفت -موضوع - نرمك نرم -معلم«
  2533  23/08/93  %66  %92  

  سه) 4  هارچ) 3  يك) 2  دو) 1

 ؟ ندارندديگر ارتباطي  يك اكدام دو كلمه ب - 13

  1753  25/07/93  %65  %92  

 دروازه  -واليبال ) 4  حلقه -بسكتبال ) 3  استخر -شنا ) 2  توپ -فوتبال ) 1

 آيد؟ مي ذهنبه  تر بيش هايي ، چه كلمه»نماز«ي  با ديدن كلمه - 14

  2461  07/09/93  %79  %91  

  كيف ورزشي -سجاده -معلّم -مسجد) 2  درخت -وزانآم دانش -امام جماعت -مدرسه) 1

 وضو -سجاده -امام جماعت -مسجد) 4  تخته -سجاده -معلّم -مدرسه) 3

 كدام گزينه صحيح است؟ي  جمله - 15

  3231  24/08/92  %75  %91  

    .بريد هاي زيبا لذّت مي من از تماشاي منظره) 2  .كنند او در جنگل زندگي مي) 1

 .دست آوردند هاي خوبي به ها در مسافرت، تجربه آن) 4  !كنم تو چقدر خوب شنا مي) 3

 ، مادر، از پدربزرگ با چه چيزي پذيرايي كرد؟»پدربزرگ«با توجه به شعر  -16

  1753  25/07/93  %83  %90  

 يك غذاي خوشمزه ) 4  يك ليوان شربت) 3  يك ليوان آب) 2  يك چاي تازه) 1

 است؟ نادرست اي امالي واژه ،در كدام گزينه - 17

  3231  24/08/92  %81  %90  

 آغاز) 4  ماهرانه) 3  غنّادي) 2  خاطرات) 1
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 ؟نيستكدام گزينه صحيح  ،زيربا توجه به تصوير  - 18

  2529  06/09/94  %56  %90  

  .ها بايد براي سوار شدن به ماشين از سمت راست حركت كنند بچه) 1

  .ي ماشين خطرناك است بيرون بردن دست از پنجره) 2

  توانيم در  مي ،ديگر را هل بدهيم ن، اگر در صف همبراي سوار شد) 3

    .جاي بهتري بنشينيم    

 . شود باعث به وجود آمدن آرامش مي ،رعايت نظم) 4

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر شعر زير، چند  - 19

  »نامه تو نام كي كنم باز بي/ اي نامه تو بهترين سرآقاز«
  1753  25/07/93  %8  %90  

  سه ) 4  رچها) 3  يك) 2  دو) 1

 كند؟ شعر زير را كامل مي ترتيب بهكلمات كدام گزينه ،  - 20

  يك چاي تازه آورد/  .............مادر براي او «

  »كرد درد مي ............./  .............او خسته بود و 
  2025  21/08/95  %79  %89  

  انگار -دستش -زود) 2    بسيار -پايش -رفت) 1

  بسيار -دستش -رفت) 4    انگار -پايش -زود) 3

  اندازد؟ مي» المثل ضرب«داستان زير شما را به ياد كدام  - 21

ديروز، سارا تمام خانه را به دنبال جامدادي قشنگي كه مادربزرگش به او هديه داده بود، گشت ولي آن را پيدا 

ديد و  اش را كنار كتاب و دفترهاي او امروز وقتي به كالس درس آمد و كنار دوستش نشست، جامدادي. نكرد

در . ام كدام جامدادي؟ من آن را نديده« :، او جواب داد»جامدادي من را از كجا پيدا كردي؟«: وقتي از او پرسيد

  ».ام خورم آن را نديده زني؟ قسم مي مورد كدام جامدادي حرف مي
  1989  10/11/93  %68  %89  

  !ا باور كنم يا دم خروس راقسم روباه ر) 2  .نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي) 1

  . بزك نمير بهار مياد، كمبزه با خيار مياد) 4  .گير به ته ديگ خورده بود كف) 3



 
  
  
  
ستانفارسي سوم دبسطحيي سههامجموعه كتاب 5418 :كد كتاب    نهادهاـ  1فصل 

13 

 ؟استچه نوع مكاني » ي سالمت خانه« - 22

  3231  24/08/92  %68  %89  

 بهداشتي) 4  فرهنگي) 3  ديني) 2  ورزشي) 1

 ؟آيد نمي كدام گزينه به يادتان ،»تابستان«ي  با خواندن واژه - 23

  3231  24/08/92  %62  %89  

 بخاري) 4  تعطيلي مدرسه) 3  شنا) 2  گرما) 1

 آوريد؟ هاي زير را به ياد مي ، كدام دسته از كلمه»درخت«ي  با ديدن كلمه - 24

  1331  23/07/95  %73  %88  

  لباس -خانه -حياط) 2    ماشين -پرنده -بهار) 1

 سايه -ميوه -باغ) 4    برگ -كتاب -خيابان) 3

 وجود دارد؟از نظر جمع بستن  نادرستاي  مهدر كدام گزينه، كل - 25

  1753  25/07/93  %64  %88  

    ها درخت –درختان  –ها  خاطره) 2  روستاات –لحظات  –خاطرات ) 1

 محلّات  -زنبورها  –ها  گل) 4  ها محلّه –روستاها  –خاطرات ) 3

  اندازد؟ اليت ميهاي زير شما را به ياد كدام نوع فع هر كدام از مكان - 26

  »ي محل حسينيه -تئاتر شهر -كالس زبان انگليسي - اسكي پيست«
  2461  07/09/93  %55  %88  

  اجتماعي -فرهنگي -فرهنگي -ورزشي) 2  ديني -آموزشي -فرهنگي -اجتماعي) 1

  ديني  -فرهنگي -آموزشي -ورزشي) 4  فرهنگي -ديني -آموزشي -اجتماعي) 3

 كدام گزينه درست است؟  - 27

  3231  24/08/92  %35  %88  

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي يكي از نهادهاي اجتماعي است )1

    .هاي خارجي است هاي فارسي به جاي كلمه ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ساختن واژه تنها وظيفه) 2

  .قرار داده است» كامپيوتر«را به جاي » يارانه«ي فارسي  واژه ،فرهنگستان) 3

 .داري زبان فارسي است حفظ و نگه تالش فرهنگستان زبان و ادب فارسي،) 4
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 است؟ متفاوتها  ارتباط كلمات كدام گزينه با ساير گزينه - 28

  2461  07/09/93  %34  %88  

 داخل درون) 4  خراب سالم) 3  چاق الغر) 2  كثيف پاك) 1

  87%  75%  26/07/92  2188  ؟ نداردنياز  تشديدكلمه به كدام  - 29

 دقت) 4  نگران) 3  محله) 2  قنادي) 1

 استفاده شده است؟» ظ«از شكل  ،كدام گزينه ي هر دو كلمه در - 30

  3231  24/08/92  %73  %87  

 منظور موضوع ـ) 4  نظر مخصوص ـ) 3  مواظبت ـ عظمت) 2  صحبت ـ لحظه) 1

 .هستند .............و  .............،  .............،  .............هايي  مكان ترتيب به» مسجد و محلّه ،استخر ،مدرسه« - 31

  2533  23/08/93  %67  %87  

  اجتماعي -ديني -ورزشي -فرهنگي) 2  اجتماعي -ديني -ورزشي -آموزشي) 1

  ورزشي -ديني -اجتماعي -آموزشي) 4  آموزشي -ديني -آموزشي -فرهنگي) 3

 نام شاعر بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 32

  »درخت و گل و سبزه را آفريد/ خدايي كه آب و هوا آفريد «
  2529  06/09/94  %58  %87  

 ناصر كشاورز) 4  اسداهللا شعباني) 3  سرور كُتُبي) 2  محمود پوروهاب) 1

 دارد؟وجود اماليي  غلطكدام گزينه در  - 33

  2188  26/07/92  %68  %86  

    .چند مغازه در بازارچه مواد قذايي داشتند) 2  .بود  نام كرده كالس سوم ثبتاميد در ) 1

 .بان تيم ما بيمار شده و نيامده است دروازه) 4  .اي مسجد بسيار عظمت داشت گنبد فيروزه) 3

 شوند؟ جمع بسته مي» ان«و » ها«، »ات«با  ترتيب بهكلمات كدام گزينه  - 34

  2461  07/09/93  %54  %86  

    شهيد -كوچه -جمله) 2    مورچه -شهر -سايه) 1

 دانه  -ستاره -دختر) 4    نامه -محلّه -سبزي) 3
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 ؟ندارنددو كلمه با هم ارتباط  ،كدام گزينه در - 35

  1787  24/07/94  %69  %85  

  تابستان -زمستان ) 2     خانه -شنا ) 1

 گيالس -سيب ) 4  بيماري –سرماخوردگي ) 3

 است؟  نادرستمعني كلمات كدام گزينه  - 36

  1331  23/07/95  %56  %85  

    همدل: صميمي/  نااميد: نگران) 1

  .شود چه بر اثر تكرار، رفتار هميشگي انسان مي آن: عادت/ نويسي  نام: نام ثبت) 2

  دشمني كسي را در دل داشتن: كينه/  بزرگي: عظمت) 3

 آبي متمايل به سبزرنگ : اي فيروزه/  برپا شدن: برگزار شدن) 4

 اي براي ما دارد؟ فايده  چيست و چهشناسان  كار باستان - 37

  2461  07/09/93  %50  %85  

  .شود هاي قديمي گرفته مي جلوي شكسته شدن و از بين رفتن ظرف -ها مراقبت از ظروف قديمي در موزه) 1

 انـد، چيزهـايي يـاد    كـرده  در مورد كساني كه قبل از ما زندگي مي -ها و چيزهاي ديگر از زير خاك بيرون آوردن ظرف) 2

  .گيريم مي

  .ها براي ديدن مردم ها در موزه داري آن نگه -هاي سفالي و بلوري ساختن ظرف) 3

 . اند كرده ي كساني كه قبل از ما زندگي مي هايي به مردم درباره ياد دادن چيز -هاي سفالي و بلوري ساختن ظرف) 4

 ؟شود نميهاي خداوند دريافت  از ويژگي يك كداماز چهار بيت زير،  - 38

  ي مهربان خداوند بخشنده/  كمان نام خداوند رنگينبه «

  هاي قشنگ خداوند پروانه/  رنگ خداوند سنجاقك رنگ

  درخت و گل و سبزه را آفريد/  خدايي كه آب و هوا آفريد

  »ي مادر است تر از خنده صميمي/  است خدايي كه از بوي گل، بهتر
  1816  08/11/95  %43  %85  

 مهربان بودن ) 4  خالق بودن )3  بخشندگي) 2   قدرتمندي) 1

  



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  16 نهادهاـ1فصلفارسي سوم دبستان

 ردشوا هاي سؤال
  

 

  .پاسخ دهند سؤال 4به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال )6يا  5(به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 7به بيش از  سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 

 ؟ شود ميي كدام گزينه به درستي كامل  واژهبا ي زير  جاي خالي جمله - 39

  ». .............شقايق، دوستم، سينما را يك مكان فرهنگي «
  2188  26/07/92  %68  %84  

 داند مي) 4  دانيم مي) 3  داني مي) 2  دانم مي) 1

  نه پاسخ درست سؤاالت زير هستند؟كدام گزيكلمات  - 40

  .نام است همان ثبت) الف

  نام ديگر دكّان) ب

  .خوانند مي .............در مسجد ) پ
  1753  25/07/93  %66  %84  

  درس: پ/ محلّه: ب/ نام بردن: الف) 2  نماز: پ/ مغازه: ب/ نويسي نام: الف) 1

  اذان : پ/ محلّه: ب/ سينوي نام: الف) 4  اذان: پ/ بقّالي: ب/ نام بردن: الف) 3

 ي چه كساني هستند؟ سروده ترتيب به» پدربزرگ«و » كمان خداوند رنگين«شعرهاي  - 41

  1331  23/07/95  %58  %84  

   ناصر كشاورز -محمود پوروهاب) 2  محمود پوروهاب -ناصر كشاورز) 1

 پور قيصر امين -ناصر كشاورز) 4  ناصر كشاورز -پور قيصر امين) 3

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيچند  ،زيردر ميان كلمات  - 42

  »مواد قذايي ـ اتراف ـ صف ـ بعضي ـ نام ثبت ناراحت ـ فصل اول ـ«
  461  10/05/93  %48  %84  

  سه) 4  چهار) 3  يك) 2  دو ) 1
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 تر است؟ كدام گزينه درست».نمك شود يا بي آش يا شور مي آشپزكه دو تا شد،« المثل باتوجه به ضرب - 43

  2025  21/08/95  %43  %84  

      .به بهترين شكل انجام شود كارها، كه شود همكاري باعث مي) 1

    .دنخراب شوكارها  كه شود همكاري باعث مي) 2

 .شود باعث خراب شدن كارها مي دخالت كردن در كار يكديگر) 3

 .تا كارها خراب نشود كارها با يكديگر بگو و مگو نكنيمدر هنگام انجام ) 4

  اماليي وجود دارد؟ ينادرستدر شعر زير چند  - 44

  »ز سصتي، كژي ذايد و كاستي/ ز نيرو بود مرد را راستي«
  2533  23/08/93  %41  %84  

  سه ) 4  چهار) 3  يك) 2  دو) 1

 اي چيست؟ اولين گام براي ورزش كردن به صورت حرفه ،»زنگ ورزش«با توجه به درس  - 45

  2188  26/07/92  %40  %84  

  ي ورزشي ش ديدن رشتهآموز) 2  هاي ورزشي حضور در مكان) 1

 ي ورزشي تمرين زياد در رشته) 4  ي ورزشي مورد عالقه انتخاب رشته) 3

 ، كدام گزينه صحيح است؟»زنگ ورزش«درس  هاي معلّم در با توجه به صحبت - 46

  2025  21/08/95  %59  %83  

نيـد، سـپس در آن رشـته    ي خـود را پيـدا ك   ي ورزشي مورد عالقـه  اي، اول رشته براي ورزش كردن به صورت غيرحرفه) 1

    .آموزش ببينيد و تمرين كنيد

ي مـورد   هـا آمـوزش ببينيـد و تمـرين كنيـد، سـپس رشـته        اي، اول در آن رشته براي ورزش كردن به صورت غيرحرفه) 2

  .ي خود را پيدا كنيد عالقه

سـپس در آن رشـته    ي خـود را پيـدا كنيـد،    ي ورزشـي مـورد عالقـه    اي، اول رشـته  براي ورزش كردن به صورت حرفه) 3

    .آموزش ببينيد و تمرين كنيد

ي  ي مـورد عالقـه   ها آموزش ببينيد و تمرين كنيد، سپس رشته اي، اول در آن رشته براي ورزش كردن به صورت حرفه) 4

 .خود را انتخاب كنيد



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  18 نهادهاـ1فصلفارسي سوم دبستان

ينه جزو كدام گز» افتيد؟ فصل زمستان در راه است، شما ياد چه چيزهايي مي«: سميرا، در حياط مدرسه گفت - 47

 ؟نيستهاي دوستان او  جواب

  2188  26/07/92  %53  %83  

 بخاري) 2    سرما) 1

 برف) 4    آب بازي) 3

تواند به او  كدام گزينه مي. هايي از آن را فراموش كرد خواند، قسمت را مي» پدربزرگ«آرش وقتي داشت شعر  - 48

 كمك كند تا شعرش را كامل كند؟

  »يك چاي تازه آورد/ مادر براي او زود/  ............./  ............./ ي ما آمد به خانه/ ديشب پدربزرگم«
  2188  26/07/92  %70  %82  

    كرد انگار درد مي ـ او خسته بود و پايش) 2  بوسيد صورتم را ـ باز او مرا بغل كرد) 1

 باز آن عصاي زيبا پير او بود ـدر دست ) 4  در چه حالي؟: پرسيد با خنده باز از من ـ) 3

 شود؟  ها كامل مي با كدام كلمه شعر زير هاي خاليجا - 49

  ؟ .............در چه : پرسيد   باز از من  .............با « 

  » .............گفتم كه خوب و   از او  .............كردم 
  1787  24/07/94  %67  %82  

  عالي -تشكّر -حالي -خنده) 2  اليع -تشكّر -خنده -اليح) 1

 زيبا -تشكّر -وضعي -شادي) 4  زيبا -پاس -وضعي -شادي) 3

 است؟ نشدهكار برده  در كدام گزينه، تشديد در جاي درست خود، به - 50

  461  10/05/93  %66  %82  

 مربي شنا) 4  تشكّر) 3  قنّادي) 2  عظمت خاصي) 1

 با تيم كدام محلّه و در چه فصلي برگزار شد؟» ي اميد محلّه«ي  مسابقه - 51

  1331  23/07/95  %56  %82  

  تابستان -بهارستان) 2    بهار -بوستان) 1

 تابستان -بوستان) 4    بهار -بهارستان) 3
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 كند؟ المثل كدام گزينه اشاره مي داستان زير به ضرب - 52

سر . علي و احمد در كوچه با دوستانشان مشغول بازي بودند كه ناگهان پاي علي ليز خورد و به زمين افتاد«

در راه پسر همسايه را ديد و . ي علي رفت د دوان دوان به سمت خانهاحم. زانويش پاره و پايش كمي زخم شد

و او به » .دهم تو پيش دوستت برگرد، من به مادرش خبر مي«: پسر همسايه گفت. ماجرا را براي او تعريف كرد

ريزي  علي به شدت زخمي شده و خون«: در راه به برادر علي رسيد و گفت. ي علي حركت كرد سمت خانه

» .علي سخت زخمي شده و بيهوش است«: برادر علي به سمت خانه دويد و به مادرش گفت» .داردشديدي 

  »!كند اما در كمال تعجب ديد كه علي دارد با دوستانش بازي مي ،خالصه مادر علي با سرعت به كوچه رفت
  2529  06/09/94  %56  %82  

  نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي) 1

  .شود يك گل بهار نميبا ) 2

  .هرچه كني به خود كني) 3

 .يك كالغ چهل كالغ كردن) 4

 ؟نيستكدام گزينه جمع  - 53

  461  10/05/93  %55  %82  

 انتخاب) 4  لحظات) 3  خاطرات) 2  قطعات) 1

 هاي زير از نظر اماليي صحيح هستند؟ چه تعداد از كلمه - 54

  »چراغ راهنمايي ـ وسايل نغليهـ  فظاي سبز ف ــ اترا معرّفي ـ بان دروازه ـ خاطرات ـ دكّان ـ ناراهت«
  1331  23/07/95  %31  %82  

  چهار) 2    پنج ) 1

 شش) 4    سه) 3

 ؟است نشدهمعني كدام واژه درست نوشته  - 55

  1787  24/07/94  %50  %81  

 فروشي ي شيريني مغازه :قنّادي) 2    نويسي اسم: نام ثبت) 1

 پارك: بوستان) 4    ابتدا: انتها) 3



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  20 نهادهاـ1فصلفارسي سوم دبستان

  ي درستي يا نادرستي جمالت زير است؟ دهنده نشان ترتيب بهكدام گزينه ، »ي ما محلّه«ه درس با توجه ب -56

  .بان جديد تيم را شناختند و با او دوست شدند هاي محلّه، دروازه در انتهاي داستان، بچه) الف

  .كرد اميد، قبل از بازي بايد خودش را گرم مي) ب
  1753  25/07/93  %47  %81  

    نادرست) ب/ نادرست) الف) 2  درست) ب/ درست) الف) 1

  درست ) ب/ نادرست) الف) 4  نادرست) ب/ درست) الف) 3

 است؟ نادرستكدام گزينه  ،»ي ما محلّه«با توجه به درس  - 57

  566  07/06/93  %45  %81  

  .ي جديدشان شد بان تيم محلّه اميد دروازه) 1

  .در روز بازي، اميد بسيار خوب بازي كرد) 2

شـد و در سـوي ديگـر ميـدان، قنّـادي قـرار        ي اميد، مسجد بزرگي ديده مـي  ي جديد خانواده وي ميدان محلّهدر يك س) 3

  .داشت

 .شد ي بهارستان برگزار مي ي اميد و محلّه ي جديد خانواده ي فوتبال بين تيم محلّه مسابقه) 4

 ؟نداردغلط اماليي وجود  گزينهدر كدام  - 58

  1787  24/07/94  %26  %81  

 ايي؟ ه اينجا به مهماني آمد) 2  .شود ي فوتبال برگذار مي ي ما مسابقه در محلّه امروز) 1

 .ي داشتاي عظمت خاص ه گنبد فيروز) 4  .ما امروز دروازبان نداريم) 3

 يك از آثار زير از ناصر كشاورز است؟ كدام - 59

  1787  24/07/94  %61  %80  

    بزرگ پدر) 2    كمان  خداوند رنگين) 1

 بهاران) 4    ي ما محلّه) 3

 كالم چيست؟ نام ديگر نمايش بي -60

  1787  24/07/94  %56  %80  

 پانتوميم ) 4  تئاتر) 3  قصه) 2  حكايت) 1
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 است؟  كار برده شده درستي به در كدام گزينه، تشديد در تمامي كلمات به -61

  556  24/05/93  %48  %80  

 اولّ، تشّكر، اما، معلم) 2    معلم، اول، اما، تشكّر) 1

 محله، اول، تشكرّ، نشّاط) 4  م، محلّه، تشكّر، اولمعلّ) 3

 آمده است؟» بسم اهللا الرّحمن الرّحيم«مفهوم  ،در كدام گزينه - 62

  2425  22/08/94  %54  %79  

  دلي ساده و آسماني بده/ خدايا به ما مهرباني بده) 1

  ي مادر است تر از خنده صميمي/ خدايي كه از بوي گل بهتر است) 2

  ي مهربان خداوند بخشنده/ كمان وند رنگينبه نام خدا) 3

 هاي قشنگ خداوند پروانه/ رنگ خداوند سنجاقك رنگ) 4

 ها مفرد هستند؟ در كدام گزينه تمام واژه - 63

  2766  25/10/94  %46  %79  

  مهربان -گروه -ها كوه) 2    ها نشانه -عالم -موجود) 1

 ها مثل -حيات -باران) 4    محله -حيوان -انسان) 3

 ؟ نداردوجود » ط«و » ص«ي  زينه هر دو نشانهدر كدام گ - 64

  2188  26/07/92  %62  %78  

    اطراف، صف) 2    صورت، مطلب) 1

 ظريف، صابون) 4    خاطرات، خاص) 3

 است؟ نادرستمعنا يا مفهوم كدام گزينه  -65

  1331  23/07/95  %33  %78  

  .تر است ي مادر هم صميمي حتي از خنده) خداوند: (ي مادر است تر از خنده صميمي) 1

  .كينه است دلي كه مانند آب، صاف و بي: كينه، مانند آب دلي صاف و بي) 2

  .خداوند در زيبايي مانند سنجاقك رنگارنگ است: رنگ خداوند سنجاقك رنگ) 3

 .هم آفتاب و هم دل، هر دو روشن و گرم هستند: دلي روشن و گرم چون آفتاب) 4

  



  
  
  
سطحي هاي سهمجموعه كتاب    22 نهادهاـ1فصلفارسي سوم دبستان

 رتردشوا هاي سؤال
   

 

  .پاسخ دهند سؤال 3به  سؤال 10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  دانشانتظار داريم 

  .پاسخ دهند سؤال )5يا  4(به  سؤال 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهند سؤال 6 به بيش از سؤال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

 شود؟ جمع بسته مي» ات«و چند واژه با » ان«چند واژه با  ترتيب بههاي زير،  ژهميان وا از - 66

  »دهكده، لحظه، درخت، خط، كتاب، آموزگار، حشره«
  1331  23/07/95  %35  %77  

 سه -دو) 4  سه -چهار) 3  چهار -سه) 2  دو -دو) 1

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيچند  ،در ميان كلمات زير -67

  »، دخالت، دستور حاكم، غذاي مخصوس، شروع به پوخت و پزعسباني، كنار گزاشتن«
  556  24/05/93  %23  %77  

  سه) 4  چهار) 3  يك) 2  دو) 1

  76%  38%  23/07/95  1331  ؟استبيت كدام گزينه، به صورت درست بيان شده  -68

  خنديد و قلقلك داد، با آن عصا دلم را/  هاي او بود، باز آن عصاي زيبا در دست) 1

 كرد او خسته بود و پايش، انگار درد مي/  او زود، يك چاي داغ آورد مادر براي) 2

  باز او مرا بغل كرد، بوسيد صورتم را/  ي ما آن شب پدربزرگم، آمد به خانه) 3

 كردم تشكّر از او، گفتم كه خوب و عالي/  در چه حالي؟: با خنده باز از من، پرسيد) 4

  دربزرگ و خداوند مشترك است؟كدام ويژگي بين پ ،با توجه به ابيات زير -69

  »بوسيد صورتم را/ باز او مرا بغل كرد / ي ما  آمد به خانه/ ديشب پدربزرگم «
  1787  24/07/94  %23  %76  

  درخت و گل و سبزه را آفريد/ خدايي كه آب و هوا آفريد ) 1

  ي مهربان خداوند بخشنده/ كمان  به نام خداوند رنگين) 2

  هاي قشنگ خداوند پروانه/  رنگ خداوند سنجاقك رنگ) 3

  حكيم سخن در زبان آفرين/ به نام خداوند جان آفرين ) 4
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  مربوط به كدام فصل است؟ ترتيب بههاي زير،  هريك از ويژگي - 70

  »كولر –بخاري  –گرمازدگي  –شنا «
  515  28/06/93  %58  %75  

  تابستان -زمستان  –زمستان  –زمستان ) 2  تابستان -زمستان  –تابستان  –تابستان ) 1

  زمستان -تابستان  –زمستان  –تابستان ) 4  زمستان -تابستان  –تابستان  –زمستان ) 3

 است؟ متفاوتها  با ساير بيت گزينهكدام بيت مفهوم  - 71

  1331  23/07/95  %17  %75  

  ي مهربان خداوند بخشنده/ كمان به نام خداوند رنگين) 1

  و ناهيد و مهري ماه  فروزنده/ خداوند كيوان و گردان سپهر) 2

  دلي ساده و آسماني بده/ خدايا به ما مهرباني بده) 3

 هاي قشنگ  خداوند پروانه/ رنگ خداوند سنجاقك رنگ) 4

 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بهعالمت جمع كلمات زير  - 72

  »ها قطعات، كودكان، حيوانات، بچه«
  1787  24/07/94  %44  %74  

  ت، اات، كان، ) 2    ت، ان، نات، ها) 1

 ات، ان، ات، ها) 4    ت، ن، ت، ا) 3

 چگونه تمام شد؟ » تُنگ بلور«ي  قصه - 73

  2188  26/07/92  %56  %73  

  .اي پيدا كرد ي تازه دختر تنگ بلور در موزه، خانه) 1

   .اي براي دختر تنگ بلور خريد ي تازه صنوبر خانه) 2

  .ي صنوبر رفت دختر تنگ بلور، بعد از ديدن موزه، به خانه) 3

 .ي قديمي دختر تنگ بلور را در موزه گذاشت صنوبر خانه) 4

 . ............. ،يعني» بيشه« - 74

  461  10/05/93  %43  %73  

 خاك ) 4  جنگل) 3  زيادتر) 2  زياد) 1



  
  
  
سطحي هاي سهمجموعه كتاب    24 نهادهاـ1فصلفارسي سوم دبستان

 چرا فرزند حاكم از غذا راضي نبود؟ » نمك شود يا بي آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي«در داستان مثَل  - 75

  2188  26/07/92  %49  %71  

  .ي فرزند حاكم را نپخته بودند چون دو آشپز، آش مورد عالقه) 1

    .آورد چون پسر حاكم هميشه ايرادگير بود و بهانه مي) 2

  . چون غذا خوب نشده بود و خوشمزه نبود) 3

 .چون دو آشپز غذاي خيلي كمي درست كردند و پسر حاكم گرسنه ماند) 4

 مع بسته شده است؟اي وجود دارد كه ج در كدام گزينه، كلمه -76

  1787  24/07/94  %28  %71  

  .پسر با خوشحالي نگاهي به اميد كرد) 1

  .شود بازي تا يك ساعت ديگر در بوستان بهارستان شروع مي) 2

  .ي قبلي خود را به ياد آورد اميد خاطرات تيم فوتبال محلّه) 3

 . در بازارچه تعداد زيادي مغازه و دكان كوچك و بزرگ وجود داشت) 4

 شود؟ يك بند چگونه ساخته مي - 77

  1787  24/07/94  %45  %69  

  .هاي خود به ديگران با انتقال گفته) 1

  .هستندهايي كه به هم مربوط  با كنار هم گذاشتن جمله) 2

  .هاي بلند در موضوعات مختلف با نوشته) 3

 .هايي كه از نظر معنايي ارتباطي با هم ندارند با قرار دادن جمله) 4

 چيست؟» دلي ساده و آسماني بده/ خدايا به ما مهرباني بده«در بيت » آسماني«ي  مفهوم واژه - 78

  1331  23/07/95  %36  %68  

  .چه از آسمان بيايد آن) 1

  .هاي سفيد ابر لكّه ورنگ  رنگ آبي كم آفريده خداوند با) 2

  .است چه مربوط به خداست يا از جانب او فرستاده شده آن) 3

 .مانند ستارههاي روشن  داراي نقطه) 4



 
  
  
  

فارسي سوم دبستانسطحيهاي سهمجموعه كتاب 5418:كد كتاب  نهادهاـ  1فصل 
25 

 است؟ نادرستكدام گزينه  ،»ي تنگ بلور قصه«با توجه به  - 79

  515  28/06/93  %30  %68  

  .كرد هاي سبز و تازه پر مي صنوبر هر روز، سبدش را از پونه) 2  .كرد صنوبر با پدربزرگش زندگي مي) 1

 .است »سرور كتبي«ي اين متن  نويسنده) 4  .رنگ بود ي دختر تنگ بلور، صورتي خانه) 3

  چه نوع مكاني هستند؟ ترتيب بههاي زير،  هريك از مكان - 80

  »ي سالمت، مدرسه، محلّه استخر، مسجد، سينما، خانه«
  515  28/06/93  %48  %65  

  فرهنگي –آموزشي  –بهداشتي  –اجتماعي  –فرهنگي  –ورزشي ) 1

  فرهنگي -اجتماعي  –فرهنگي  –اجتماعي  –ديني  –آموزشي ) 2

  اجتماعي –آموزشي  –بهداشتي  –فرهنگي  –ديني  –ورزشي ) 3

  آموزشي -اجتماعي  –فرهنگي  –اجتماعي  –فرهنگي  –آموزشي ) 4

 آمده است؟  گزينه در كدام» دفعه يك«، معناي »دفعه متوجه شد صنوبر خواست چيزي بگويد كه يك«در عبارت  - 81

  556  24/05/93  %36  %63  

  .با تعجب، به دور و بر نگاه كرد) 1

  .هان، دختر كوچولو سرش را از تنگ بلور بيرون آوردناگ) 2

  .حالم اي، خوش اي پيدا كرده ي تازه از اين كه خانه) 3

 .اند هاي خيلي دور ساخته شده ها در گذشته اين ظرف) 4

» تشبيه«ي شعري  به اين آرايه. دانسته شده است» آفتاب«، مانند »دل«، »دلي روشن و گرم، چون آفتاب«در شعر  - 82

 ي تشبيه وجود دارد؟ يك از ابيات زير آرايه در كدام. يندگو مي

  2025  21/08/95  %22  %54  

  زار مرغي بپريد سوي گل/  )اي النه(پاك آشياني ) حياط(از ساحت ) 1

  )كوبيدن( سود منقارميوه  بر هر گل و/ رفت از چمني به بوستاني ) 2

  )ه اول بهارما( چون برق جهان ز ابر آذار/ تيري بجهيد از كماني ) 3

 وان رفته نيامد از سفر باز/ آمد شب و تيره گشت النه ) 4

 




