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آدینه ی3

رياضي فصل 1: عدد نویسی و الگوها )معّرفی میلیارد(3

1 با توّجه به محورها، جاهای خالی را پر کنید.

  

   
      

2 هر یک از عبارت های زیر چه عددی را نشان می دهد؟

   = 5 تا صدتایی + 6 تا هزارتایی + 4 تا ده  هزارتایی 
    2000000+9000+600+70=   

 8000000+30000+500+2=  

3 اگر عدد 650 را 100 برابر کنیم، ارزش رقم 5 را با توّجه به جدول ارزش مکانی بنویسید.

4 اگر عدد 92100 را به 10 تقسیم کنیم، ارزش مکانی رقم 9 را بنویسید.

5 اعداد زیر را با هم مقایسه کنید.

  


345017290 345170495    20400201 8987659    

6 حاصل جمع و تفریق زیر را به دست بیاورید.

 = 7 تا صد هزار - 18 تا صد هزار  

= دویست و نود و پنج هزار و پانصد و بیست و پنج + سیصد و بیست و نه هزار و دو  
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در یک فروشگاه لوازم خانگی 20 ماشین لباسشویی و 30 جاروبرقی وجود دارد. اگر قیمت هر  7

ماشین لباسشویی 4230000 ریال و قیمت هر جارو برقی 1540000 ریال باشد، قیمت کّل اجناس 

این فروشگاه چقدر است؟

�
 
 
 

8 به عدد 37254936 بزرگ ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار ارقام را اضافه کنید و حاصل را 

به حروف بنویسید.

علوم تجربی درس 2 : ماّده تغییر می کند3

1 پاسخ درست را با عالمت )✓( مشّخص کنید.

* کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است؟
 فاسد شدن غذا    زرد شدن برگ درختان 

 تبدیل آب به بخار    زنگ زدن آهن 



19

آدینه ی3

* کدام یک از تغییرات زیر، شیمیایی است؟
 حل شدن نمک در آب    پوسیدن برگ درختان 

 یخ زدن آب    دوختن لباس 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* در درست کردن نیمرو ......................... تخم مرغ یک تغییر فیزیکی و ......................... تخم مرغ یک نوع تغییر 
شیمیایی است. 

* حل شدن یک حّبه قند در آب، یک تغییر ......................... و پوسیدن پارچه یک تغییر ......................... است.

3 تعریف کنید.

* تغییر فیزیکی:
 

* تغییر شیمیایی: 
 

4 تغییرهای زیر را در دو گروه طبقه بندی کنید و در جدول بنویسید.

)بریدن نان - تبدیل انگور به سرکه - تراشیدن مداد - آرد کردن گندم - سوختن چوب کبریت - کپک زدن نان(

تغییر شیمیاییتغییر فیزیکی
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فارسي درس 1: تماشاخانه3

1 پاسخ درست را با عالمت )✓( مشّخص کنید.

* کدام کلمه با بقّیه ی کلمه ها فرق دارد؟
 تأّمل کردن    فکر کردن  

 اندیشیدن     صحبت کردن  

2 واژه های صحیح را انتخاب کنید.

)تاالب - طاالب(  صدای زیبا و گوش نواز ماهی های ................................... شنیده می شود. 
) لتیف - لطیف(  پدیده های ...............................، زیبا و عجیب، پیش روی ما هستند.  

3 مخالف کلمه های زیر را بنویسید و هر واژه را با مخالفش در یک جمله به کار ببرید.

  طلوع  ........................ جمله:  

  ظالم   ........................ جمله:  

4 زیر کلمه هایی که از نظر امالیی نادرست اند خط بکشید و شکل صحیح کلمه ها را باالی آنها بنویسید.

اگر می خواهیم این آلم را بهتر بشناسیم، یک راه ساده، تفّکر درباره ی آفرینش مثاًل گل، خوار، کوه ها، 
فصل های سال و ... است.

5 جمله ی زیر را به دلخواه کامل کنید.

اگر روزی آب روی زمین نباشد،   .

6 درباره ی تصویر مقابل یک بند بنویسید.
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مطالعات اجتماعي درس2 : احساسات ما3

1 پاسخ درست را با عالمت )✓( مشّخص کنید.

* کدام یک ترس به جا است؟
 ترس از جانوران درنده  
 ترس از امتحان  

 ترس از موجودات خیالی مثل هیوال 
 ترس از تصادف کردن زمان عبور از وسط خیابان 

2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* ترس از تاریکی، ترسی ...................................... است.

* احساسات خوشایند در ما تأثیر .................................. می گذارند و ما آنها را دوست داریم.

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشّخص کنید. 3

درست      نادرست   احساس شادی را فقط دیگران در ما ایجاد می کنند.  
درست      نادرست  ترس احساسی طبیعی و عادی است که در انسان و جانوران وجود دارد. 

چه راه هایی برای برطرف کردن احساس غم وجود دارد؟ )2 مورد( 4  

  -1
  -2

5 شما با ترس هایتان چگونه برخورد می کنید؟  

  -2 ................................................................... -1
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هديه های آسمان درس 1: دسته گلی از آسمان3

1 بلندترین سوره ی قرآن چه نام دارد؟

 سوره ی    سوره ی تین  
 سوره ی بقره           سوره ی جمعه 

2 سوره ای که به نام یکی از پدیده های طبیعی است، کدام گزینه می باشد؟

 سوره ی جمعه   سوره ی توحید  
 سوره ی ناس      سوره ی لیل       

3 از نظر قرآن، نیکوکاران چه ویژگی هایی دارند؟ 

 
 

4 آیا می توانید سوره ای را نام ببرید که نام میوه یا خوراکی در آن آمده باشد؟
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رياضي فصل 1: عدد نویسی و الگوها )جمع و تفریق عددهای مرّکب(4

1 اعداد 7، 5، 3، 2 و 1 را در خانه های شکل زیر چنان قرار دهید که حاصل جمع اعداد عمودی 

و افقی هر کدام برابر 10 باشد.

2 الگوهای عددی زیر را تا سه مرحله ادامه دهید.

  , , , , , , ,....,....,....01 6 7 12 13 18  

  , , , , ,....,....,....87 85 84 82 81

3 محّل تقریبی اعداد را روی محورهای داده شده مشّخص کنید.

  1340000000   

   485327000000  
200

م�ل�الايرد

300

م�ل�الايرد
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4 جمعّیت کشور چین 1350000000 نفر و جمعّیت کشور هند 1152000000 نفر است. 

جمعّیت چین از هند چقدر بیشتر است؟

5 حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست بیاورید.

 

' "
' "

+
13 45 27
8 32 19   

' "
' "

−
9 48 7

43 30    

: می خوابد.  ': "22 11 20 : از خواب بیدار می شود و ساعت  ': "5 49 4 6 مریم هر روز ساعت 

او چه مّدت از شبانه روز را بیدار است؟

 
 
 

علوم تجربی درس 2 : ماّده تغییر می کند4

1 پاسخ درست را با عالمت)✓( مشّخص کنید.

* کدام یک از تغییرات زیر سریع تر انجام می شود؟
 حل شدن نمک در آب گرم  

 تغییر رنگ سبز برگ ها در پاییز 
 فاسدشدن مواد غذایی در بیرون یخچال  

 رسیدن میوه ی گالبی  
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2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* برخی تغییرها مانند ........................................................ به سرعت انجام می شوند، ولی برخی تغییرات مانند 
............................................... به کندی صورت می گیرند.

* انسان با استفاده از ابزارهایی مانند .................................. ، .................................. و .................................. تغییرهای 
زیادی در طبیعت ایجاد می کند.

3 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشّخص کنید.
درست     نادرست * انسان در تمام تغییرات دخالت دارد.

درست     نادرست * طبیعت همواره در حال تغییر است.

درست     نادرست * بخار شدن آب دریا بدون دخالت انسان است.

درست     نادرست * رسیده شدن میوه ها روی درخت گاهی با دخالت انسان انجام می شود.

 

مینا برای پختن کوکو سبزی مراحل زیر را با کمک مادرش انجام داده است، با توّجه به جدول،  4

نوع تغییرات را در هر مرحله مشّخص کنید.

نوع تغییرمراحل انجام کار

1- تمیزکردن سبزی ها

2- شستن سبزی ها

3- خردکردن سبزی ها

4- مخلوط کردن سبزی ها با نمک، و ادویه و تخم مرغ

5- سرخ کردن مواّد مخلوط شده
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فارسي درس 1 و 2: تماشاخانه و فضل خدا4

1 پاسخ درست را با عالمت )✓( مشّخص کنید.

* در کدام یک از بیت های زیر، واژه های متضاد دیده نمی شود؟
سبز گردد، شاخساران کهن برگ نو آرد، درخت نارون

عاشـقم بر همه عالم، که همه عالم از اوسـت به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست

که برین َدر، همه را پشِت عبادت، خم از اوست پادشـاهی و گدایـی، بَـر ما یکسـان اسـت

پنهـان، خواهـد شـد آشـکارا دل مـی رود ز دسـتم، صاحبـدالن خـدا را راز  دردا کـه 

2 در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟

 صدای حشره هایی که در طبیعت اند، به گوش می رسد. 
 باید در طبیعت و پدیده های آن تعّمل و درنگ کنیم. 

 دیوارهای بلند باال و تنومند در مقابل ما خودنمایی می کنند. 
 به کوهستان می رویم، از دل صخره ها چشمه ای روان است. 

3 کدام گزینه با بقّیه فرق دارد؟

 عظمت    شکوه 

 بزرگی     طبیعت 

4 واژه های جا افتاده ی هر بیت را بنویسید.

........................................................................... باد سرد، ...........................................................   

زرد شد آن ................................................. ................................................ شد رنگ رنگ 

........................................................................... برگ برگ گل ............................................... 
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5 شعر »رقِص باد، خنده ی گل« از کیست؟

 

6 کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید.

لحن

بخشش

فضل

دریا

بحر

آهنگ

مطالعات اجتماعي درس3: همدلی با دیگران4

1 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

* به عملی که فرد بتواند احساسات و شرایط دیگران را درک کند و خودش را به جای آنها بگذارد، 
....................... می گویند.

* دو نمونه از مؤّسساتی که به افراد نیازمند یا کسانی که با مشکالت و حوادث روبه رو شده اند، کمک 
می کنند، ..................................................... و ..................................................... هستند.

* شما هم می توانید پس از رسیدن به سّن .................................. با اهدای خون به کسانی که به خون نیاز 
دارند، کمک کنید. 
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2 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشّخص کنید.

* ما انسان ها آفریده ی خداوندیم، ولی هیچ شباهتی به یکدیگر نداریم. 
نادرست  درست     

* وقتی کسی غمگین است، می توانیم کاری انجام دهیم که اندوه او کمتر شود.
نادرست  درست     

هديه های آسمان درس2: تنها او4

1 پاسخ درست را با عالمت )✓( مشّخص کنید.

* نظم و هماهنگی موجود در جهان اطراف ما نشانه ی .................................. است.
 مهربانی خدا     قدرت خدا 
 یکتایی خدا      دانایی خدا  

2 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را با عالمت )✓( مشّخص کنید.
 * اگر در آسمان و زمین غیر از اهلل، خداهای دیگری بود، 

درست     نادرست     آسمان و زمین به هم می ریخت.

درست     نادرست * میان قلب و دستگاه تنفس هماهنگی وجود دارد.

3 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

*  در سوره ی ....................... با گفتن »قل هو اهلل احد« و در....................... با گفتن »اشهد ان ال اله اال اهلل« 
یکتایی خداوند را به زبان می آوریم.

4 یک نمونه از نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را بنویسید. 


