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  هاي داراي پاسخ كاملهاي داراي پاسخ كامل  سؤالسؤالكانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش

  
  )فداكاران( 6درس 

  »آشنايي با ساخت كلمات غير ساده«
  :كلمه مي توانيم از راه هاي زير استفاده كنيم در زبان فارسي براي ساخت

  خانه كتاب= خانه  + كتاب: مثال.  ي معنادار به يكديگر اضافه كردن دو كلمه )1
  كارنامه= نامه + كار 

هـا پسـوند و    به اين بخـش ( .ص به قبل يا بعد از كلمه معناداراضافه كردن يك بخش با بار معنايي مشخّ )2
  .) شود پيشوند گفته مي

  بينا=  ا+ بين  )مثال
  كارمند= مند + كار          
  باادب= ادب + با           
  ناشنوا= شنوا + نا           
  خط كش= كش + خط          

  .ت كنيدها دقّ به اين كلمه. شويم آشنا مي) كش(در اين درس با بخش 
  .كشند ه كمك آن دود را از خانه بيرون مياي كه ب دودكش  يعني وسيله= كش + دود 
  .كشند اي كه با كمك آن ميخ را از تخته بيرون مي كش يعني وسيله ميخ= كش + ميخ 

 

  .ي معنادار بسازيد دن يك حرف در جاي خالي كلمهبا قرار دا -65
  ......بت نام     ،     شجا.....ت     ،     ي......ان      ،      موفـ....هم نو

  
  )بارتكرار 2 -تهران -قدس(  .ي زير را مرتّب كرده و كلمات غير ساده بسازيد ريخته كلمات در هم -66

  »با –ز آمو –نوع  –گران  -هوش –هم  –دانش  –اشغال «
  

  )بارتكرار 1 -زنجان -عرفان(  .ي مناسب را در جاي خالي قرار دهيد با توجه به توضيحات داده شده كلمه -67
  .كند جا مي هكه نفت را جاب است اي وسيله...................... 
  .كند جا مي دود را جابهكه است اي  وسيله...................... 

  
  .مخالف كلمات زير را بنويسيد -68

  ..................... يشاد.......................      نرم................       بسيار.....................             زرنگ
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  كوتاهكوتاههاي داراي پاسخ هاي داراي پاسخ  سؤالسؤال هاي پرتكرار فارسي سوم دبستانهاي پرتكرار فارسي سوم دبستان سؤالسؤال
  58215821::كد كتابكد كتاب

  )فداكاران( 6درس 
  »يي با فعل زمان گذشتهآشنا«

چنين بـا فعـل    دهند؛ هم ها زمان انجام دادن كارها را به ما نشان مي در درس پيش آموختيم كه فعل
  .زمان حال آشنا شديم

  .شويم در اين مبحث با فعل زمان گذشته آشنا مي
  .ام دهيمكاري را انجهر توانيم  در سه زمان مي ،اگر خط زير را به عنوان خط زمان در نظر بگيريم

  
  گذشته                                حال                                   آينده                           

  . هاي زير دقّت كنيد به فعل جمله
ها را در  مغازه دار ميوه. او براي مهماني مقداري ميوه خريد. من ديروز به همراه مادرم به خريد رفتم(

  ).سپس به خانه بازگشتيم. ت و مادرم به او پول دادپاكت گذاش
  ه است؟ كارهاي انجام شده در چه زماني رخ داد. به جمالت باال دقّت كنيد

  .زمان گذشته. بله درست است
شـته اسـتفاده   ذايم صحبت كنيم، از زمـان گ  ي كارهايي كه قبال انجام داده وقتي كه بخواهيم درباره

  .كنيم مي
  .هاي گذشته كامل كنيد فعلجمالت زير را با 

  .......................من و مادرم به مهماني 
  .................ديروز صبح پدرم به مأموريت 

  ..............ي مشكالتشان صحبت  ها با ما درباره آن
 

  .ي معنادار بسازيد با قرار دادن يك حرف در جاي خالي كلمه .65
  لمان......جام     ،     مـ......ي     ،     سراميل......اق      ،      تـ.....اشتـ

  .ي زير را مرتّب كرده و كلمات غير ساده بسازيد ريخته كلمات در هم .66
  »خوان –مشق  –سوزي  –درس  -افتخار –سر  –آتش  –آفرين «                       

  
  .ي مناسب را در جاي خالي قرار دهيد جاهاي خالي را با كلمه .67

  .كند ا ميج بار را جابهاي كه  وسيله.......... ............
  .كشند كه با آن خط مي است اي وسيله...................... 

  
  .مخالف كلمات زير را بنويسيد .68

 ..................... تازه.......................      خندان................      بسته.....................            فراوان
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  هاي داراي پاسخ كاملهاي داراي پاسخ كامل  سؤالسؤالكانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش

 
  به تصوير نگاه كنيد؛ موضوع تصوير چيست؟ -69

  
  
  

70- جاهاي خالي را پر كنيد» مثل باران« ه به شعر با توج.  
  كوچه ها و بام ها پر مي شوند 

  از طراوت هاي جاي پايمان                                                                     
  

  )بارتكرار 3 -جيرفت - شاهد(  .ها را بنويسيد ها را به زمان داده شده تبديل كرده و دوباره جمله هاي جمله فعل -71
  )حال  زمان( .مادرم خيلي عجله داشت و با سرعت رفت) الف

  
   )زمان حال( .گرفتمره ي خوبي و نم خواندممن خوب درس ) ب

  
  

  .معني كلمات زير را بنويسيد  هم -72
  = .................واقعه = .......................   افتخار آفرين = ......................     طفل = ......................        پيشروي 

  
  )بارتكرار 2 -جيرفت - شاهد(   .ع نياز نداشته باشندهاي جم اي جمع ببنديد كه به عالمت گونه كلمات زير را به -73

  = ...................عدد = .............................      فرد = ...................      ذهن = ........................        علّت 
  

  . ي مناسب بنويسيد خانواده براي هر كلمه يك هم -74
  = ............................... شهيد.........                                     = .................. شريف

  
  .تصوير زير را در يك بند توضيح دهيد -75

                                                                                                                             
  
  
  

  .براي نوشتن يك بند است ..................... اب موضوع مناسب انتخ -76
  

   جير جير) مثال.                    آوا مثال بزنيد نمونه نام 2به مثال دقت كرده، سپس  -77
 .................            ......     و......................     
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  كوتاهكوتاههاي داراي پاسخ هاي داراي پاسخ  سؤالسؤال هاي پرتكرار فارسي سوم دبستانهاي پرتكرار فارسي سوم دبستان سؤالسؤال
  58215821::كد كتابكد كتاب

  ست؟نگاه كنيد؛ موضوع تصوير چي مقابل به تصوير .69

  
  

70. جاهاي خالي را پر كنيد، »مثل باران«ه به شعر با توج.  
  بوسه مي داديم و مي شستيم زود                                                           

  از صداي شرشر آوازمان                                                           
  

  .ها را بنويسيد داده شده تبديل كرده و دوباره جمله ها را به زمان هاي جمله فعل .71
  )گذشته( .دنك ميعلي دوست دارد در برنامه هاي هنري شركت ) الف

  
  )حال( .سارا به مغازه رفت و براي خود يك دفتر خريد) ب

    
  .معني كلمات زير را بنويسيد هم  .72

  = .................هم نوع = .......................    دهقان..........     = ............ گرفتار= ......................         فداكاري
  

  .هاي جمع كلمات زير را جمع ببنديد بدون نياز به عالمت  .73
  ..........= .........عالقه = .............................      علم = ...................      طفل= ........................        اثر 

  
  .ي مناسب بنويسيد خانواده براي هر كلمه يك هم .74

  = ............................مغرب = ...............................             معلّم 
  

  .توضيح دهيد بنديك  را در تصوير زير  .75
                                                                                                                             

  
  
 

76. مناسب است ................... ل براي نوشتن يك بند انتخاب گام او.  
  

                                 جيك كجي) مثال.                    آوا مثال بزنيد نمونه نام 2به مثال دقت كرده، سپس  .77
  ......................                           و   ...      ...................



  

 

32 

  هاي داراي پاسخ كاملهاي داراي پاسخ كامل  سؤالسؤالكانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش

  
  .وصل كنيد مناسب خودهر جمله را با به فعل   -78

  .ماند مي      آتش سوزي جان دانش آموزان را  حسن اميد زاده در حادثه )الف
  .خش شدپ          ي اشغالگران سهام را به آغوش خدا  رگبار گلوله) ب
  .  نجات داد            اكار در ذهن مردم جاودانه نام و ياد افراد فد )ج
  .رساند                ي او  خبر شهادت دليرانه )د

  
  )بارتكرار 3 -تبريز -هوشمندان(  .هاي نگارشي مناسب كامل كنيد متن زير را با استفاده از عالمت -79

احترام  (   )دوست داشتني  هاي بزرگ و ما به اين انسان (   )ايد  را شنيده (   )آيا تاكنون نام شهيد سهام خيام 
  (   ) گيريم ها سرمشق مي گذاريم و از آن مي

  
  )بارتكرار 3 -مازندران -شهيدجهانيان(   .متن زير را كامل كنيد ،با استفاده از كلمات داده شده -80

  »افتخار -افتخارآفرين -خطر - بزرگ -نجات -كوشيم مي«
  .مي اندازند .................... جان خود را به جان ديگران، ........ ..........هاي فداكاري هستند كه براي  انسانهميشه «

تا .................. مي كنيم و ................ ها  به آن. گذاريم  احترام مي................ و .................. هاي  انسان گونه اين ما به
  ».ها سرمشق بگيريم از آن
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  كوتاهكوتاههاي داراي پاسخ هاي داراي پاسخ  سؤالسؤال هاي پرتكرار فارسي سوم دبستانهاي پرتكرار فارسي سوم دبستان سؤالسؤال
  58215821::كد كتابكد كتاب

  .مناسب خود وصل كنيد هر جمله را با به فعل .78
  .ماست              هاي فداكار چراغ راه   زندگي انسان )الف
  .بسته شده است        محمد حسين فهميده در زير تانك دشمن جان خود را ) ب
  .گرفتار شدند               بر اثر ريزش كوه مسير حركت قطار  )ج
  فدا كرد              هاي آتش  آموزان در ميان شعله دانش )د

  
  .هاي نگارشي مناسب كامل كنيد با استفاده از عالمتمتن زير را  .79

خود را  (   )رهبر ما آن طفل دوازده ساله اي است كه با نارنجك  (   ) (   )فرمودند ) ره ( امام خميني 
  (   )  (   ) زير تانك دشمن انداخت

  
  .با استفاده از كلمات داده شده متن زير را كامل كنيد .80

  »آرام -قرار -آزار -اررگب -پرتاب -اشتياق -نگچ«
.............. ولي با . ل ثبت نام كرددر كالس او............. اي بود كه با  سهام دختر دوازده ساله خيام«

دشمن ............. اش را در  كه شهر و مدرسه سهام از اين. ي اشغالگران به آغوش خدا رفت گلوله
  ».داد مي.............. سنگ، دشمن خود را ................ نداشت و با. ................و .............. ديد،  مي

  




