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 آموزگار: فاضلی پور      دقیقه      45زمان :     دبستان هیات امنایی طالقانی      کالس سوم ابتدایی      

 سواالت طحیح  را تا )ص(  و سواالت غلط را تا )غ( مشخض کنیذ. 1
 غ ظ سَاالت

   ضٌاسٌاهِ ّزکس ًطاى هی دّد کِ اٍ کیست؟ ٍ اس کدام خاًَادُ است؟الف( 

   ضکل ٍ قیافِ ی ها با ّن فزق ًدارد .ب( 

   خاًَادُ با اسدٍاج سى ٍ هزد بِ ٍجَد هی آید .ج( 

   تعداد اعضای خاًَادُ تغییز هی کٌد ٍ بیطتز هی ضَد . با تَلد یک بچِ ی دیگز ،د( 

   ّوِ ی کارّای خاًِ را باید یک ًفز اًجام دّد .ُ( 

   هقزرات بِ ها هی گَید، چِ کارّایی را باید اًجام دّین یا اًجام ًدّین .س( 

   افزاد اس راُ کار کزدى ، پَل بِ دست هی آٍرًد بِ ایي پَل درآهد هی گَیٌد .ر(  

   م( پس اًداس کزدى در سًدگی کار درستی ًیست .

   ى( بعضی اس سبالِ ّا را هی تَاى باسیافت کزد .
 

 جاهای خالی را تا کلمه های مناسة پر کنیذ . 2

 بِ خاک ، آب ، گیاّاى ، جاًَراى ، ًفت ٍ فلشات هٌابع .................................... هی گَیٌد .الف( 

 هزدهی ّستٌد کِ ضغل آًْا ............................... است . عطایزب( 

 ّز رٍس صبح خَرضید اس طزف ................. طلَع هی کٌد ٍ در پایاى در جْت .................. غزٍب هی کٌد .د( 

 تص را خاهَش هی کٌٌد.ٍقتی بِ علت رعایت ًکزدى ًکات ایوٌی ،جایی آتص هی گیزد ،هاهَراى ................آُ( 
 

 گسینه ی درست را انتخاب کنیذ . 3

 ٌّگام تَلد بِ چِ ًَع غذایی ًیاس داضتید؟                                                        ضیز                   گَضتالف( 

 آّي                     ًفت                          ...................... هادُ ی اٍلیِ ی بعضی اس ٍسایل سًدگی ها است.ب( 

 ّدر دادى ًعوت ّای خدا را ........................... هی گَیٌد .                          صزف جَیی                 اسزاف ج(

 بواًین .                           هقزرات              ًکات ایوٌی................... یعٌی چِ کارّایی بکٌین یا ًکٌین تا اس خطز دٍر  د(

 جْت  ُ( .................. خاًِ بِ ها هی گَید کِ آى خاًِ در کجا قزار دارد .                                 ًطاًی                 

 هعلن                    پلیس   اٌّوایی ٍ راًٌدگی را رعایت کٌٌد.       س( ............. بِ ّوِ ی هزدم کوک هی کٌد تا قَاًیي ر
 



 

 

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 ته سواالت پاسخ کوتاه تذهیذ. 4

 .................................................................................................................چِ کساًی خاًِ ی ضوا را ساختِ اًد ؟ الف( 

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

 .............در هدرسِ چِ چیشّایی یاد هی گیزین ٍ چِ کارّایی اًجام هی دّین ؟ ...............................................................ب( 

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

 چْار جْت اصلی را در ضکل سیز بٌَیسید .ج( 

 

 

 

 ًام عالین راٌّوایی ٍ راًٌدگی سیز را بٌَیسید .د( 

 

 

 
 

 :آموزگارتازخورد 

 موفق و سرتلنذ تاشیذ
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